
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 007/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte de outubro de dois mil e dez, reuniu-se, no anfiteatro 1100, no 11º andar do
Edifício D. Pedro I, a plenária departamental, sob a presidência do professor Marcelo
Corrêa  Sandmann,  estando  presentes  os  professores  Alessandro  Henrique  P.  R.  de
Moura,  Benito Martinez Rodriguez,  Bernardo Brandão, Eunice de Morais, Fernando
Cerisara  Gil,  Guilherme Gontijo  Flores,  Luís  Gonçales  Bueno de Camargo,  Márcio
Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche
Foltran,  Milena  Ribeiro  Martins,  Otto  L.  Wink,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Raquel
Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles,  Rodrigo Tadeu Gonçalves,  Waltencir
Alves de Oliveira, o representante discente José Olivir de Freitas Junior e a Servidora,
secretária  Lúcia  Maria  Neidert.  Encontram-se  em  afastamento  para  capacitação  os
professores Caetano Waldrigues Galindo, Pedro Ipiranga Júnior, Sandra Mara Stroparo
e  Teresa  C.  Wachowicz.  Encontra-se  em licença  a  professora  Marilene  Weinhardt.
Justificaram a ausência os professores Adelaide Hercília Pescatori Silva, Bruno B. de
Abreu  Dallari,  Claudia  Mendes  Campos,  Gesualda  Rasia,  Lígia  Negri,  Luiz  Arthur
Pagani,  Maximiliano Guimarães,  Patrícia  de Araujo Rodrigues,  Roosevelt  Araújo da
Rocha  Júnior,  e  os  representantes  discentes  Josilene  Pereira  Cardoso  e  Daniel
Falkenback Ribeiro.  ORDEM DO DIA: I) Informes: 1) Situação da Secretaria. O
Professor  Marcelo  Sandmann  informou  que  a  Servidora  Sênior,  Eliana  Miranda,
encontra-se às voltas  com um grave problema de saúde na família,  e  que,  por esse
motivo,  precisou  e  eventualmente  precisará  faltar  ao  trabalho.  Do  mesmo  modo,  a
servidora Lúcia Neidert, secretária, informou que se encontra às voltas com questões de
saúde de sua mãe e que precisará, portanto, dispor de alguns dias para tratar do assunto.
O Professor Marcelo salientou que, por esses motivos, a Secretaria estará funcionando
de modo irregular e pediu a compreensão de todos. 2) Marcação de Férias. O professor
Marcelo informou que aqueles  que pretendem gozar  férias  a  partir  de 1º  de janeiro
precisam  providenciar  a  marcação  de  férias  até  o  dia  31  de  outubro,  conforme
orientação da PROGEPE. Informou ainda que a mesma Pró-Reitoria disponibiliza um
“Manual de Férias” em seu site. Para marcar férias, os professores devem acessar o site
do Siapenet. 3) Novo Gabinete. O Professor Marcelo informou que formalizou junto à
Direção do Setor, por intermédio de abertura de processo, solicitação para que a sala
1107 seja transformada em gabinete para professores. Em reunião recente da Direção do
Setor,  com a Chefia  do Delin  e  Coordenadores  de Graduação e  Pós-Graduação em
Letras, o assunto havia vindo novamente à baila, tendo a Diretora do Setor, Professora
Maria Tarcisa Silva Bega, declarado sua intenção de dar toda atenção ao assunto.  4)
Eleições do CAL. O representante discente José Olivir informou que as eleições para a
nova diretoria do Centro Acadêmico de Letras ocorrerão no dia 22 próximo, das 8:00 às
12:00h, e das 18:30 às 21:30h, no hall do 10º andar. Solicitou aos professores que dão
aulas nesse dia que lembrassem seus alunos da realização das eleições.  II) Pauta: 1)
Novo  Regimento  Setorial.  O  professor  Marcelo  informou  que  a  Comissão
Departamental  responsável  por  analisar  a  Proposta  de  Novo  Regimento  Setorial,
indicada na última Plenária, reuniu-se no dia 29 de setembro para tratar do assunto. As
sugestões de reformulação e acréscimo feitas pela Comissão haviam sido encaminhadas
previamente aos professores do Departamento,  para facilitar  a discussão conjunta na
presente  reunião.  Pelo  cronograma  previsto,  haverá  um primeiro  Conselho  Setorial
Extraordinário  no  próximo  dia  26  para  discutir  as  sugestões  dos  diferentes
departamentos e reformular, nos pontos necessários, o documento. O Professor Marcelo
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fez um breve apanhado dos problemas levantados e apontou algumas passagens a título
de  exemplo.  Em  seguida,  o  representante  discente  José  Olivir  levantou  algumas
questões, em especial em itens e passagens referentes à participação dos estudantes. A
Plenária  fez  outras  considerações  gerais,  ao  final  das  quais  aprovou  o  documento
elaborado pela Comissão Departamental, que deverá servir de base para as intervenções
dos Conselheiros vinculados ao Departamento no Conselho do dia 26.  APROVADO.
2) Concurso para Professor de Literatura Portuguesa. O professor Marcelo solicitou
abertura  de  concurso  público  para  professor,  na  vaga  oriunda  da  exoneração  da
Professora  Francine  Ricieri,  professora  da área  de Literatura  Portuguesa.  Vagas:  01
(uma).  Classe:  Professor  Adjunto.  Área  de  Conhecimento:  Literatura  Portuguesa.
Regime  de  trabalho:  DE.  Período  provável  de  realização  do  concurso:  14  a  18  de
fevereiro de 2011. Programa: 1. Portugal: história e literatura; 2. Literatura portuguesa:
tradição e modernidade; 3. Trovadorismo galego-português; 4. Literatura renascentista
portuguesa; 5. O Barroco em Portugal: oratória e poesia; 6. O Romantismo: Almeida
Garrett e Alexandre Herculano; 7. Prosa oitocentista: de Camilo Castelo Branco a Eça
de  Queirós;  8.  Poesia  oitocentista:  Antero  de  Quental,  Cesário  Verde  e  Camilo
Pessanha; 9. O Modernismo e a geração de Orpheu; 10. O Modernismo e a geração da
Presença;   11.  O  neo-realismo  português;  12.  Tendências  da  ficção  portuguesa
contemporânea.  Banca: Marcelo Corrêa Sandmann (UFPR), Patrícia da Silva Cardoso
(UFPR), Edvaldo Bergamo (UnB), Silvana Oliveira  (UEPG), Maria  Natália  Ferreira
Gomes Thimóteo (Unicentro), Gilberto de Castro (UFPR), Altair Pivovar (UFPR), Luís
Gonçalves Bueno de Camargo (UFPR), Renata Praça de Souza Teles (UFPR), Marilene
Winhardt (UFPR), Henrique Evaldo Jansen (UFPR), Suzete de Paula Bornatto (UFPR),
Deise Cristina de Lima Picanço (UFPR), Silvio Renato Jorge (UFF), Paulo Franchetti
(Unicamp),  Alcir  Pécora (Unicamp),  Simone Pereira  Schmidt  (UFSC), Stélio  Furlan
(UFSC),  Maria  Lúcia  de  Barros  Camargo  (UFSC)  e  Susana  Scramim  (UFSC).
APROVADO. 3) Professores Substitutos. A) Área de Letras Clássicas. O Professor
Bernardo Brandão, coordenador da área de Letras Clássicas, solicitou contratação de
professor substituto para o 1º semestre de 2011, na vaga do Professor Pedro Ipiranga
Júnior, em afastamento para capacitação (pós-doutorado).  APROVADO. B) Área de
Literatura  Brasileira. O Professor  Fernando  Cerisara  Gil,  coordenador  da  área  de
Literatura Brasileira, solicitou a renovação da contratação do Professor Otto L. Wink,
como professor substituto para o 1º semestre de 2011, na vaga da Professora Sandra
Mara  Stroparo,  afastada  para  capacitação  (doutorado).  APROVADO. 4)  Recursos
Financeiros  Delin.  O Professor  Marcelo  informou  que,  atendendo  a  solicitação  da
Direção  do Setor,  o  Departamento  precisa  especificar  a  destinação  dos  recursos  do
rateio  do  SCHLA  para  o  ano  de  2010  ainda  existentes  em  caixa.  Das  verbas
inicialmente previstas para material permanente, um total de R$ 5.820,00, foram gastos
R$ 2.338,00 na aquisição de dois editais para o corredor e R$ 586,00 em CPUs. Uma
vez  que  não  haverá  pregão  para  impressoras  nem  telefones  neste  ano,  para  cuja
aquisição os recursos restantes estavam inicialmente destinados, sugeriu-se realocar as
verbas para aquisição de móveis para o novo gabinete e computadores, com pregões
ainda  em  aberto.  Para  gastos  com  passagens  e  diárias,  bem  como  gastos  com
almoxarifado, o departamento conta ainda com um saldo de R$ 4.187,31. O professor
Marcelo solicitou que a plenária encaminhasse previsão para utilização de tais recursos.
O professor Guilherme solicitou passagens e diárias para conferencista que irá participar
do simpósio “Antigos e Modernos”, organizado pela área de Clássicas. A professora
Maria Cristina solicitou recursos para participar de evento em Campos do Jordão entre
06 e 09 de dezembro. Finalmente, a professora Patrícia Cardoso solicitou passagens e
diárias  para  o  professor  Francisco  Foot  Hardman,  da  Unicamp,  que  irá  proferir
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conferência  no  Colóquio  “Centro  e  Periferia”,  do  Grupo  de  Pesquisa  “Literatura,
linguagem,  cultura:  trânsitos”,  a  ser  realizado  nos  dias  02  e  03  de  dezembro.
APROVADO. III) Diversos: 1) Afastamento do país do Prof. Roosevelt Araújo da
Rocha Júnior. O Professor Marcelo comunicou à Plenária o pedido de afastamento do
país,  com ônus limitado,  do Professor Roosevelt  Araújo da Rocha Júnior,  de 06 de
dezembro de 2010 a 22 de janeiro de 2011, para Pós-Doutorado na École des Hautes
Études  en  Sciences  Sociales,  Paris,  França.  Durante  o  período  de  afastamento,  os
encargos  didáticos  do  professor  estarão  sob  responsabilidade  deste  Departamento.
APROVADO. 2) Evento de Extensão Universitária. O Professor Guilherme Gontijo
Flores solicitou a aprovação do Evento de Extensão Universitária “IV Simpósio Antigos
e Modernos – UFPR –‘Diálogos’”, sob sua coordenação, a ser realizado entre os dias 07
e 10 de dezembro de 2010.  APROVADO. 3) Afastamentos: A) Maria Cristina. A
professora  Maria  Cristina  solicitou  que  fossem referendados  dois  afastamentos,  um
entre os dias 5 e 7 de outubro, para participar de bancas de mestrado e doutorado na
UFG, em Goiânia; e outro em 13 de outubro, para participar de gravação do CD do
grupo Cantus Firmus, em Florianópolis. Solicitou ainda afastamento entre os dias 23 e
25 de outubro, para cumprir compromissos familiares em São Paulo. APROVADO. B)
Bernardo. O professor Bernardo solicitou afastamento para participar do I Congresso
Internacional de Religião, Mito e Magia no Mundo na UERJ, no Rio de Janeiro, entre
08 e 11 de novembro.  APROVADO. C) Rodrigo.  O professor Rodrigo solicitou que
fosse referendado afastamento entre os dias 06 e 08 de outubro para participar de mesa-
redonda na UFF (Niterói-RJ). APROVADO. 4) Representação na Comissão Setorial
de Mobilidade Acadêmica. A professora Patrícia Cardoso, titular na Comissão Setorial
de Mobilidade  Acadêmica,  solicitou  indicação de suplente para tal  representação.  O
professor  Alessandro  manifestou  interesse,  tendo  a  indicação  sido  aprovada  pela
plenária.  APROVADO. 5) Representação no Conselho de Iniciação Científica.  O
professor  Alessandro,  representante  do  departamento  no  Conselho  de  Iniciação
Científica,  solicitou  que  fosse  indicado  um  novo  nome  para  tal  representação.  A
professora Raquel manifestou interesse, tendo a indicação sido aprovada pela plenária.
APROVADO. 6) Afastamento do Professor Rodrigo Tadeu Gonçalves. O Professor
Rodrigo Tadeu Gonçalves solicitou afastamento do país de 01 de agosto de 2011 a 31
de julho de 2012 para realização de estágio de pós-doutorado, com o fim de realizar o
plano de estudos intitulado “Tradução performativa: a reescrita dos gêneros na literatura
latina dos séculos III e II a.C.”, na Université Paris-Sorbonne - Paris IV / Centre de
recherches  sur  la  pensée  antique,  Centre  Léon  Robin,  sob  a  orientação  de  Barbara
Cassin. Durante o período de afastamento, os encargos didáticos do professor ficam sob
a responsabilidade deste departamento. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu,
Lúcia Maria Neidert, secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que, depois de
lida, será assinada por mim e pelo senhor Presidente.  Nada mais havendo a tratar, eu,
Lúcia Maria Neidert, secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que, depois de
lida, será assinada por mim e pelo senhor Presidente. 

Lúcia Maria Neidert Marcelo Corrêa Sandmann
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