
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2019. Às catorze horas do dia vinte e oito de junho
de  dois  mil  e  dezenove,  reuniu-se,  na  sala  1117  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária
departamental,  sob a presidência da professora Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,  estando
presentes  os  professores Antonio  Augusto  Nery, Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Gesualda  de Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçales  Bueno de  Camargo,
Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maximiliano  Guimarães
Miranda, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Patrícia de Araújo Rodrigues,
Pedro Ramos Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Sandra
Mara  Stroparo,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.  Encontra-se
afastado, em estágio pós-doutoral, o professor Luiz Arthur Pagani. Encontra-se afastado, em
licença  para  tratar  de  interesses  particulares,  o  professor  Benito  Martinez  Rodriguez.
Encontra-se em férias o professor Caetano Waldrigues Galindo. Encontra-se afastado para
participação num congresso o professor Fernando Cerisara Gil. INFORME: Em 06 de junho,
a professora Adelaide informou por email que no dia cinco de junho havia sido publicada a
Portaria  2359/PROGEPE  com  a  nomeação  do  professor  Luisandro  Mendes  de  Souza.
ORDEM DO DIA: 1) Homologação do resultado da eleição para chefia e suplência do
DELLIN:  A professora Renata Praça de Souza Telles,  presidente da Comissão Eleitoral,
informou o resultado da eleição para chefia e suplência do DELLIN. Houve um total de 83
votos válidos para a chapa constituída pelos professores Márcio Renato Guimarães (chefe) e
Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia (suplente). Os votos foram assim distribuídos: 13 de
docentes e servidores técnico-administrativos; 58 de alunos da graduação em Letras; 12 de
alunos de pós-graduação em Letras. Houve ainda 03 votos nulos e 01 voto em branco entre
docentes  e  técnico-administrativos  e  02  votos  em branco  entre  os  alunos  da  graduação.
Apreciado  o  relato  da  professora,  os  resultados  foram  homologados.  APROVADO.  2.
PROJETO  DE  PESQUISA:  A  professora  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues  relatou  aos
presentes  a  avaliação  do  projeto  de  pesquisa  da  professora  Teresa  Cristina  Wachowicz
intitulado  “Causação  e  Telicidade  em  dados  de  aquisição  do  português  brasileiro”.  Seu
parecer é favorável à aprovação do projeto. APROVADO. 3. PROJETO DE EXTENSÃO:
O  professor  Waltencir  Alves  de  Oliveira  apresentou  a  proposta  do  curso  de  extensão
"Formação continuada em leitura para professores da Rede Pública de Ensino". O curso, que
será coordenado por ele, oferece uma carga horária total de 76 horas de atividades, divididas
em módulos que serão ministrados por professores e alunos da UFPR, lotados nos cursos de
Letras,  Educação,  Comunicação Social  e  Design,  no período de 03 de setembro a  07 de
dezembro de 2019. O objetivo geral do curso, conforme informado pelo professor Waltencir,
é preparar professores da rede municipal e estadual de ensino fundamental e médio para o
processo de formação de leitores. Além dos professores das redes municipal e estadual de
ensino, o curso visa a acolher também estudantes de graduação e pós-graduação em Letras,
Educação, Filosofia e Jornalismo. Nenhum ministrante envolvido com as atividades do curso
de extensão perceberá remuneração por sua atuação no curso, que acontecerá no Campus
Rebouças, em salas do Setor de Educação da UFPR. APROVADO. 4. AFASTAMENTOS:
4.1. A professora Maria Cristina Figueiredo Silva solicitou afastamento, de 30 de junho a 6
de julho, para participação no Encontro Intermediário do Grupo de Teoria da Gramática da
Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística - ANPOLL, que ocorrerá na



Universidade  Federal  de  Roraima,  em Boa  Vista  -  RR.  APROVADO. 4.2. O professor
Maximiliano Guimarães Miranda solicitou afastamento, de 30 de junho a 6 de julho, para
participação no Encontro Intermediário  do Grupo de Teoria  da Gramática  da Associação
Nacional  de  Pós-Graduação  em  Letras  e  Linguística  -  ANPOLL,  que  ocorrerá  na
Universidade  Federal  de  Roraima,  em Boa  Vista  -  RR.  APROVADO.  4.3.  O professor
Alexandre André Nodari solicitou afastamento de 15 a 19 de julho, para participar do XVI
Congresso Internacional  da  Abralic,  na  UnB, em Brasília-DF.  APROVADO.  Nada mais
havendo a tratar, eu, Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada
por mim.

Adelaide Hercília Pescatori Silva


