
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 08/2019. Às catorze horas do dia nove de outubro de
2019,  reuniu-se,  na  sala  1000  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a
presidência  do  professor  Márcio  Renato  Guimarães,  estando  presentes  os  professores
Adelaide  Pescatori  Silva,  Alexandre André Nodari,  Bruno Bohomoletz  de Abreu Dallari,
Caetano Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de
Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa
Sandmann, Maria Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro Martins, Maximiliano Guimarães
Miranda, Patrícia de Araújo Rodrigues, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles,
Sandra Mara Stroparo, Teresa Cristina Wachowicz e Waltencir Alves de Oliveira, e os alunos
Cler Rodrigues Falcão, Lívia  Rodrigues Macedo e Maxinie Silio Cretella,  Caroline R. D.
Campo,  Camila  Matos  Godinho,  Náira  E.  S.  Bittencourt,  Antonio  Paulo  Steffen  Neto.
Justificaram ausência os professores Luisandro Mendes de Souza,  Pedro Ramos Dolabela
Chagas e  Patrícia  da Silva Cardoso. Encontram-se afastados,  em estágio pós-doutoral,  os
professores Antônio Augusto Nery e Luiz Arthur Pagani. Encontra-se afastado, em licença
para tratar de interesses particulares, o professor Benito Martinez Rodriguez.  INFORMES:
INFORME N. 1: A professora Lígia Negri informou que a cantina da Reitoria estará fechada
a  partir  do  dia  11/10,  devido  à  não  renovação  do  contrato  por  parte  do  atual  locatário.
Informou  também  que  soluções  estão  sendo  buscadas  pela  administração,  em  razão  da
necessidade dos estudantes e da praticidade do local, aspecto este reiterado pela plenária, que
frisou a importância da construção de uma alternativa.  Antes de dar início aos pontos de
pauta, o professor Márcio solicitou a inclusão de ponto de pauta. Trata-se de repasse de verba
do DELLIN para o PPG Letras a fim de cobrir despesas de vinda da professora Ana Paula
Quadro Gomes, da UFRJ, no dia 29 de novembro, para participação de banca de doutorado
de Kayron Campos Beviláqua. Como contraproposta, a professora ministrará palestra para os
alunos da graduação. A plenária acolheu o ponto de pauta e APROVOU. ORDEM DO DIA:
1) APROVAÇÃO DA ATA 07/2019: O professor Márcio submeteu à plenária a apreciação
da ata 07/2019, enviada anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão. A ata foi
APROVADA. 2)  REFORMA CURRICULAR:  O professor  Márcio  passou a  palavra  à
professora  Sandra,  representante  do  NDE,  que  principiou  esclarecendo  que  os  PPCs
construídos  com  vistas  à  Reforma  Curricular  dos  Cursos  de  Letras  tomaram  por  base,
essencialmente, o teor daqueles propostos na construção feita em 2018, com alterações mais
significativas  nas  grades  curriculares.  Informou  que  as  habilitações  duplas  não  preveem
disciplinas optativas, salvo se fosse agregado mais um semestre de aula, o que resultaria em
um curso com duração de cinco anos. A professora Cláudia objetou a informação inicial,
manifestando que a concepção de curso recebeu alteração significativa na nova proposição. O
professor  Márcio  sugeriu  a  discussão  dos  projetos  submetidos  junto  à  plenária,  para
acolhimentos de sugestões e posterior encaminhamento ao Setor de Humanas para sequência
dos  trâmites  de  aprovação.  Os  projetos  e  respectivas  minutas  submetidos  via  e-mail  aos
docentes do DELLIN, até o momento da reunião, foram os seguintes: Licenciatura em Letras:
Português  Matutino;  Licenciatura  em Letras:  Português  Noturno;  Licenciatura  em Letras:
Português e  Francês;  Bacharelado em Letras  Português  Matutino;  Bacharelado em Letras
Português Noturno e Bacharelado em Letras Matutino. O professor Márcio informou que os



PPCs de Licenciatura em letras Português com Alemão, Espanhol, Japonês e Polonês, assim
como o Bacharelado em Letras Português Noturno não entrariam na discussão em razão de
não estarem prontos ainda. O professor Marcelo questionou se a aprovação precisaria ser feita
no dia da reunião ou se não seria mais adequado a plenária aguardar todos estarem prontos. A
professora Cláudia concordou com a ponderação, agregando o argumento do pouco tempo
disponibilizado para leitura das propostas, especialmente a alteração do teor que fundamenta
os Cursos. Acrescentou, ainda, que tem vários pontos sobre os quais poderia haver discussão.
A professora Sandra comentou que a base que organiza e fundamenta os cursos não terá
alterações  significativas  nos  projetos  ainda  não  disponibilizados,  apenas  na  organização
curricular,  o  que  não impediria  a  aprovação  do teor  central  das  propostas.  A professora
Claudia perguntou em que momento houve a indicação e nomeação dos componentes da
Comissão que atualmente está à frente dos trabalhos da Reformulação Curricular do Curso de
Letras. A professora Sandra respondeu que são professores que compõem o NDE, instância
que assumiu os trabalhos quando da dissolução da Comissão anterior. O professor Waltencir
objetou, afirmando que não solicitou para sair e nem foi consultado sobre tal. Os presentes
discutiram acerca dos diferentes entendimentos sobre o processo de transição entre a proposta
de reformulação curricular de 2018 e a atual. A professora Lígia sugeriu que a atual comissão
fosse votada na reunião presente, a fim de emissão de Portaria pelo Setor de Humanas. A
professora Gesualda solicitou um último esclarecimento aos professores Cláudia e Waltencir,
ainda sobre o tópico em pauta, sobre se eles estariam colocando em causa a legitimidade do
processo,  ao  que  os  professores  afirmaram  que  não;  a  questão  pautada  por  eles  foi  a
condução. A proposta da professora Lígia foi acolhida, e o professor Márcio consultou aos
presentes se membros da Comissão anterior gostariam de fazer parte. Não houve interesse,
mediante o que a plenária votou os nomes dos professores que já estão envolvidos com os
trabalhos da Reforma:  Adelaide P. da Silva, Alexandre Nodari, Caetano Galindo, Gesualda
Rasia, Marcio M. Guimarães, Patrícia Rodrigues e Sandra Stroparo. A nominata foi aprovada
com total de vinte e três votos e duas abstenções. Com relação aos projetos de reformulação,
a plenária entendeu ser melhor a retirada destes de votação no dia da reunião e adiamento
para uma próxima reunião, com pauta única, tendo em vista a necessidade de discussão do
teor  das  propostas.  Foi  frisada  a  necessidade  de  atender-se  aos  prazos  necessários  para
encaminhamento às instâncias competentes. Diante disso, decidiu-se solicitar a entrega das
propostas faltantes até o dia quinze e agendar-se a próxima reunião departamental para o dia
23 de outubro,  tendo em vista que a aprovação no Setorial  acontecerá em Novembro.  3)
APROVEITAMENTO  DE  CANDIDATO  REMANESCENTE  DE  CONCURSO
PÚBLICO  PARA  VAGA  DE  PROFESSOR  SUBSTITUTO:  O  professor  Márcio
apresentou à plenária a proposta de aproveitamento da candidata Andrea Knopfe, aprovada
em segundo lugar no concurso público para professor efetivo do magistério superior, área do
conhecimento  Linguística,  edital  391/2018  -  PROGEPE,  na  vaga  a  ser  aberta  pelo
afastamento para pós-doutoramento da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva, que se
afastará de 01/03/20 a 28/02/21 Inicialmente a vaga seria preenchida por meio da abertura de
teste  seletivo  para  contratação  de  professor  substituto,  mas  como a  legislação  permite  o
aproveitamento  de  candidatos  aprovados  em concurso  em vagas  de  professor  substituto,
desde que essa vaga seja na mesma área de conhecimento do concurso, a área de Língua
Portuguesa e Linguística decidiu consultar os candidatos aprovados, e a segunda colocada (o
candidato  aprovado em primeiro  lugar,  Luisandro  Mendes  de  Souza,  já  foi  efetivado  na
UFPR) aceitou a oportunidade, estando ciente de que o contrato de aproveitamento não gera
nenhuma expectativa  de ser contratada  como professor efetivo do departamento.  Como o
afastamento da professora Adelaide iniciará em 01/03/2020, a professora Andrea ocupará, da
data da assinatura de contrato até 29/02/2020, a vaga aberta pelo afastamento do professor
Antonio  Augusto  Nery.  APROVADA.  4)  PRORROGAÇÃO  DO  CONTRATO  DO



PROFESSOR SUBSTITUTO GABRIEL RACHWAL: O professor Márcio apresentou à
plenária o pedido de renovação do contrato de Gabriel Dória Rachwal, professor substituto da
área de Literatura Brasileira e Teoria Literária deste Departamento, cujo contrato expira em
30 de novembro, até 31 de dezembro de 2019, em regime de 40 horas semanais, na vaga
aberta pelo afastamento do professor Antonio Augusto Nery. O pedido de prorrogação do
contrato havia sido informado na reunião 05/2019, porém faltava a confirmação de qual vaga
o professor Gabriel ocuparia entre o retorno do professor Benito, cujo afastamento encerra
em  30  de  novembro,  e  o  final  do  segundo  semestre,  em  dezembro.  APROVADO.  5)
PROJETO  DE  PESQUISA:  O  professor  Márcio  relatou  aos  presentes  a  avaliação  do
projeto  de  pesquisa  do  professor  Luisandro  Mendes  de  Souza  intitulado  “A semântica  e
pragmática  da  intensificação”.  Seu  parecer  foi  favorável  à  aprovação  do  projeto.
APROVADO.  6)  COMISSÃO  DE  AVALIAÇÃO  PROFESSOR  TITULAR:  6.1.  O
professor Márcio apresentou à plenária os nomes para composição da banca examinadora do
processo de progressão para Professor Titular da professora Maria Cristina Figueiredo Silva,
com data prevista para realização em 22 de novembro. A comissão será composta por: Profa.
Dra. Maria José Foltran (UFPR - presidente); Profa. Dra. Roberta Pires de Oliveira (UFSC -
titular); Profa. Dra. Charlotte Galves (UNICAMP - titular); Profa. Dra. Maria Suelí de Aguiar
(UFG  -  titular);  Profa.  Dra.  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva  (UFPR  -  suplente).
APROVADO. 6.2. O professor Márcio apresentou à plenária os nomes para composição da
banca examinadora  do processo de progressão para Professor  Titular  da professora Lígia
Negri, com data prevista para realização em 13 de dezembro. A comissão será composta por:
Prof. Dr. Carlos Alberto Faraco (UFPR - presidente); Prof. Dr. Rodolfo Ilari (UNICAMP -
titular); Prof. Dr. Sírio Possenti (UNICAMP - titular); Profa. Dra. Márcia Cançado (UFMG -
titular);  Prof.  Dr.  José  Borges  Neto  (UFPR -  suplente).  APROVADO.  6.3.  O professor
Márcio apresentou à plenária os nomes para composição da banca examinadora do processo
de progressão para Professor Titular da professora Raquel Illescas Bueno, com data prevista
para realização  em 12 de dezembro.  A comissão será  composta  por:  Prof.  Dr.  Fernando
Cerisara Gil (UFPR - presidente); Prof. Dr. Alcides Celso de Oliveira Villaça (USP - titular);
Profa. Dra. Mail Marques de Azevedo (Uniandrade - titular); Prof. Dr. João Roberto Gomes
de Farias (USP - titular); Profa. Dra. Marilene Weinhardt (UFPR - suplente). APROVADO.
APROVADO.  7)  AFASTAMENTOS:  7.1.  O professor  Márcio  apresentou  à  plenária  o
pedido de afastamento do professor Pedro Dolabela Chagas, de 07 a 10 de outubro, para
ministrar disciplina no  Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade,
da UESB, do qual o professor faz parte. APROVADO. 7.2. O professor Márcio apresentou à
plenária o pedido de afastamento do professor Pedro Dolabela, de 01/03/2020 a 28/02/2021,
para pós-doutorado na Universidade de Freiburg, Alemanha. A área de Literatura Brasileira e
Teoria Literária assumirá os encargos didáticos durante o afastamento. APROVADO. 7.3 A
professora Milena apresentou à plenária pedido de afastamento, de 5 a 8 de novembro, para
participar do 8ª Seminário de Literatura Infantil e Juvenil da UFSC.  APROVADO. 7.4.  O
professor Bruno apresentou à plenária pedido de afastamento, de 6 a 8 de novembro, para
participar do IV SIMC - Simpósio Internacional sobre Multilinguismo no Ciberespaço, que
ocorrerá em Brasília - DF. APROVADO. 7.5.  O professor Alexandre Nodari apresentou à
plenária  pedido  de  afastamento  para  os  seguintes  períodos:  de  20  a  21  de  outubro  para
participar  como convidado do GT de Filosofia da Educação da 39ª Reunião Nacional da
ANPEd  (Niterói/RJ);  de  28  a  31  de  outubro  para  dar  aula  sobre  rituais  antropofágicos
indígenas  na  Escola  Estadual  Indígena  De  Ensino  Médio  Anhetenguá;  Conferência:  "A
participação  canibal"  no  II  Ciclo  do  Ontologias  Anarquistas,  da  UNISINOS  (Porto
Alegre/RS) e de 11 a 13 de novembro para participar dos eventos "Pesquisa e catástrofe" e
"Jornada Macunaíma", no IEL/UNICAMP (Campinas/SP).  APROVADO. 7.6.  O professor
Luís Bueno solicitou afastamento, de 17 de novembro a 06 de dezembro, para participar de



seminários e pesquisas no âmbito da disciplina “Problemas Críticos da Literatura Brasileira”,
da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa - Portugal. A Área de
Literatura Brasileira assumirá seus encargos didáticos durante o afastamento. APROVADO.
7.7 A professora Patrícia da Silva Cardoso solicitou afastamento, de 13 de novembro a 16 de
dezembro, para participar de atividades em Portugal e na França: De 14 a 15 de novembro
participará  do  colóquio  internacional  “O  Romance  Histórico  em  Língua  Portuguesa:
repensando  o  século  XXI”,  que  ocorrerá  no  Instituto  de  Letras  e  Ciências  Humanas  da
Universidade  do  Minho,  em  Braga  -  Portugal;  de  15  a  18  de  novembro  participará  do
congresso “Eça de Queiróz, nos 150 anos do Canal do Suez”, organizado pelo Movimento
Internacional Lusófono, que ocorrerá na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa; de 19
de novembro a 06 de dezembro, participará de atividades acadêmicas e de pesquisa junto ao
Centro de Literatura da Universidade de Coimbra - Portugal; e, de 07 a 16 de dezembro,
participará de atividades relacionadas à parceria de cooperação científica entre a UFPR e a
Universidade  Lumière -  Lyon 2 -  França.  A área de Literatura  Portuguesa assumirá seus
encargos didáticos durante o afastamento.  APROVADO. 7.8.  A professora Gesualda Rasia
solicitou afastamento de 19 a 22 de outubro, para participação em banca de doutorado, na
UNIJUI (RS) e para encaminhamento de documentação, com vistas à contagem de tempo de
serviço; de 10 a 15 de novembro, para participação no IX SEAD, em Recife. APROVADO.
7.9.  A professora Patrícia  Rodrigues solicitou afastamento de 11 a 14 de novembro, para
participação  no  Workshop  on  Subject,  Topic  and  Clausulal  Architecture,  na  UFSC.
APROVADO. 7.10 O professor Luís Bueno apresentou à plenária solicitação de afastamento
no dia 08 de novembro, com vistas à participação no Colóquio Elegia Mineira – 60 anos de
Crônica  da Casa Assassinada,  na UFF – Niterói,  RJ. APROVADO. 7.11.  A professora
Milena Martins solicitou à plenária afastamento de 17 a 18 de dezembro, para participação na
I  Jornada  Monteiro  Lobato,  na  USP. APROVADO.  8)  REPRESENTAÇÕES:  8.1. O
professor Márcio solicitou à plenária interessados em integrar/permanecer o/no Colegiado do
Curso de Comunicação Social. A preferência da Coordenação de Comunicação Social é seja
um professor que já tenha ministrado disciplina no Curso. Os professores Bruno Bohomoletz
de Abreu Dallari e Márcio Renato Guimarães dispuseram-se na condição de titular e suplente,
respectivamente.  APROVADO. 8.2.  O professor Márcio solicitou a saída da representação
no Núcleo Docente Estruturante, propondo o nome da professora Gesualda para substituí-lo.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, lavrei
a presente ata, que vai assinada por mim. Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia.

Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia


