
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2017. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
e nove de novembro de dois mil e dezessete, reuniu-se, no anfiteatro 1100 do Edifício D.
Pedro I, a plenária departamental, sob a presidência da professora Adelaide Hercília Pescatori
Silva,  estando presentes  os  professores  Alexandre André Nodari,  Antonio Augusto Nery,
Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Caetano  Waldrigues
Galindo, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luiz
Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro
Martins, Raquel Illescas Bueno, Sandra Mara Stroparo e a representante discente Amarílis
Virgínia Ferreira. Encontram-se afastadas, em estágio pós-doutoral, as professoras Claudia
Mendes Campos, Patrícia de Araújo Rodrigues e Renata Praça de Souza Telles. Justificaram
suas ausências os professores Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann,
Maximiliano Guimarães Miranda, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Ramos Dolabela Chagas
e  Teresa  Cristina  Wachowicz.  ORDEM  DO  DIA:  1)  APROVAÇÃO  DE  AD
REFERENDUM:  1.1.  Foi  encaminhada  ad  referendum da  plenária  departamental  a
renovação  do  contrato  da  professora  substituta  Lara  Frutos  González  para  o  período  de
01/01/2018 a 30/06/2018.  APROVADO. 1.2.  Foi encaminhada  ad referendum da plenária
departamental  a  aprovação  de  dois  pedidos  de  afastamento  do  professor  Pedro  Ramos
Dolabela  Chagas:  para  participar  do  "Simpósio  Guimarães  Rosa  -  Meyer-Clason",  na
Fundação Alexander  von Humboldt,  em Berlim,  Alemanha,  nos  dias  16 a  18/11/2017;  e
também solicitou afastamento para participar  do "I Colóquio Imagem e Imaginação",  que
ocorrerá  entre  os  dias  29/11  e  01/12  na  UFSC,  em  Florianópolis.  APROVADOS. 2)
APROVAÇÃO DE ATAS: Foram submetidas à plenária departamental as atas das reuniões
ordinárias  de  números  04  e  05,  referentes  às  reuniões  ocorridas  respectivamente  em
30/08/2017  e  27/09/2017.  APROVADAS.  3)  EVENTO  DE  EXTENSÃO: Foram
submetidas à apreciação da plenária departamental informações a respeito do evento "Um
século de vanguarda", organizado pelos professores Sandra Stroparo e Caetano Waldrigues
Galindo, a ser realizado no dia 07/12/2017 na UFPR, com apoio do DELLIN e do PGLET.
APROVADO. 4) PROJETO DE PESQUISA: O professor Bruno Bohomoletz de Abreu
Dallari apresentou parecer favorável ao projeto de pesquisa do professor Luiz Arthur Pagani,
intitulado  "Implementação  de  analisadores  gramaticais  em  Prolog".  APROVADO.  A
professora Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia aproveitou a ocasião para informar que, por
instrução do CEPE (Câmara  de Câmara  de Ensino,  Pesquisa e  Extensão),  os  professores
vinculados à Pós-Graduação devem apresentar seus projetos ao COPOL. Depois de breve
discussão  da  plenária  a  respeito  da  necessidade  e  utilidade  da  apresentação  dos  projetos
também no âmbito departamental, decidiu-se que os professores do Dellin devem continuar
dando notícia de seus projetos para conhecimento do Dellin, ao mesmo tempo em que devem
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submetê-los para aprovação na Pós-Graduação. APROVADO.  5) AFASTAMENTOS: a) A
professora  Raquel  apresentou seu pedido de  afastamento  para  estágio  pós-doutoral,  entre
05/03/2018 e 30/06/2018, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, sob a
orientação do Prof. Dr. Jorge Hoffmann Wolff. Os encargos didáticos da professora serão
assumidos  pelos  seus  colegas  da  área  de  Literatura  Brasileira;  b)  a  professora  Raquel
apresentou  também  um  pedido  de  afastamento  para  participar  como  palestrante  na  VII
Semana Acadêmica de Letras e no III Instituto de Estudos Linguísticos – Entre as fronteiras
de letras: literatura, linguística e ensino, que acontecerão de 05 a 07/12/2017 na Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS) em Chapecó-SC;  c)  a professora Gesualda apresentou um
pedido de afastamento para participar do evento "Entre as Fronteiras de Letras: literatura,
linguística  e  ensino",  que  acontecerá  de  05  a  07/12/2017  na  Universidade  Federal  da
Fronteira Sul (UFFS) em Chapecó-SC; no mesmo período, ela participará também de uma
Banca de Mestrado na mesma universidade. d) a professora Adelaide apresentou o pedido de
afastamento  do  professor  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas  para  participar  do  evento
"Internationales  Humboldt-Kolleg:  Literary  Studies:  Here,  Now and Tomorrow –  Ottmar
Ette’s Work", que ocorrerá nos dias 04 e 05/12, na Casa Dirce Cortês Riedel, no Rio de
Janeiro-RJ;  e) a  professora  Adelaide  apresentou  o  pedido  de  afastamento  do  professor
Maximiliano Guimarães Miranda para participar como conferencista e debatedor do "SEPLA
2017 - Seminário de Pesquisas Linguísticas em Andamento", na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), entre os dias 03 e 06/12/2017; na mesma ocasião, o professor lançará seu
livro  Os  fundamentos  da  teoria  linguística  de  Chomsky (Vozes,  2017);  f)  a  professora
Adelaide apresentou o pedido de afastamento do professor Marcelo Sandmann para participar
no  IEL/Unicamp,  em  28/11/2017,  da  defesa  da  tese  de  doutorado  de  Ricardo  Gessner,
intitulada "A poesia de Paulo Leminski: da invenção à distração", sob orientação do Prof. Dr.
Marcos Aparecido Lopes. APROVADOS. A professora Adelaide aproveitou a ocasião para
lembrar  que  todos  os  professores  devem  fazer  passar  pela  plenária  departamental  suas
solicitações  de  afastamento.  6)  REFORMA  CURRICULAR: A  professora  Adelaide
informou ter recebido da Coordenação do Curso de Letras um email no qual o Coordenador,
professor Roosevelt, informa que o Curso precisa elaborar os novos PPC dos cursos até maio
de 2018, motivo pelo qual o NDE precisa voltar a se reunir. O Coordenador pede, então, que
os departamentos  confirmem quem são seus  representantes  no NDE. Em resposta  a  essa
solicitação, tendo já enviado à Coordenação os nomes dos representantes do Dellin no NDE
(professores Caetano Galindo e Luiz Arthur Pagani), o Departamento solicita ao coordenador
a  divulgação do cronograma de trabalho do NDE e recomenda que seja  convocada uma
reunião do NDE.  APROVADO. 7) TESTE SELETIVO LITERATURA BRASILEIRA:
A professora  Adelaide  apresentou  à  plenária  o  pedido  de  abertura  de  teste  seletivo  para
contratação  de  professor  substituto  da  Área  de  Literatura  Brasileira  e  Teoria  Literária:
Seguem  as  informações  da  solicitação:  Vaga:  01  (40  horas).  Área  de  conhecimento:
Literatura Brasileira e Teoria da Literatura. Matéria específica: Literatura Brasileira e Teoria
da Literatura: 1. A poesia brasileira do período colonial; 2. A poesia romântica brasileira; 3.
A ficção de Machado de Assis; 4. O nacional no Modernismo brasileiro; 5. A representação
da cidade na ficção brasileira; 6. A poesia brasileira do século XX; 7. O teatro brasileiro do
século XX; 8. Literatura e leitura na escola; 9. Análise do poema: um exemplo; 10. Análise
da prosa de ficção: um exemplo. Titulação mínima exigida: Mestrado em Letras ou Mestrado
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em Estudos Literários, obtidas na forma da lei. Vaga ocupada: Renata Praça de Souza Telles
(no retorno da professora Renata Telles, em 14/02/18, a vaga ocupada será da professora
Sandra Mara Stroparo, que solicitou afastamento, processo 23075.213005/2017-89 ainda em
tramitação, a partir de 15/02/18). Justificativa: Afastamento para pós-doutoramento. Banca:
Titulares: Raquel Illescas Bueno – presidente (UFPR), Waltencir Alves de Oliveira (UFPR),
Milena  Ribeiro  Martins  (UFPR);  Suplentes:  Benito  Martinez  Rodriguez  (UFPR),  Luís
Gonçales  Bueno  de  Camargo  (UFPR),  Fernando  Cerisara  Gil  (UFPR),  Pedro  Ramos
Dolabela Chagas (UFPR), Alexandre André Nodari (UFPR). Período provável das provas: 18
a 22 de dezembro de 2017. Período de inscrição: 04 a 08 de dezembro de 2017. Critérios de
seleção:  análise de currículo e prova didática.  Local e horário de inscrição:  Secretaria  do
Departamento de Literatura e Linguística - DELLIN, sala 1117, 11º. Andar, Edifício Dom
Pedro  I,  na  Rua  Gal.  Carneiro,  460.  Horário:  09h30  às  12h30.  APROVADO. 8)
DIVERSOS: a) A professora Adelaide lembra a todos que nos dias 05 e 07 de dezembro o
Departamento promoverá o evento "Sentidos: Negociações e Diálogo", que contará com a
participação  dos  seguintes  professores  como palestrantes:  Maria  Helena  de Moura Neves
(Unesp/Mackenzie),  Luiz  Carlos  Schwindt  (UFRGS),  Márcio  Renato  Guimarães  (UFPR),
Luís Bueno (UFPR) e Alexandre Nodari (UFPR).  b) A plenária departamental aproveita a
aproximação do fim do ano para expressar seus sinceros agradecimentos aos secretários Ana
Paula Leopoldo Lomba e Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro, pela excelente qualidade de seu
trabalho ao longo deste ano. Nada mais havendo a tratar, eu, Milena Ribeiro Martins, lavrei a
presente ata, que vai assinada por mim.
 

Milena Ribeiro Martins
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