
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia trinta
e um de outubro de dois mil e dezoito, 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 Benito Martinez Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu
Dallari,  Claudia Mendes Campos,  Gesualda de Lourdes  dos Santos Rasia,  Luís Gonçales
Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann, Márcio Renato Guimarães, Milena Ribeiro
Martins,  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues,  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas,  Raquel  Illescas
Bueno, Renata Praça de Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira. Encontram-se afastados,
em estágio pós-doutoral, os professores Caetano Waldrigues Galindo, Fernando Cerisara Gil
e Sandra Mara Stroparo. Encontra-se afastada para tratamento de saúde a professora Teresa
Cristina Wachowicz.  INFORMES: INFORME 1: Em vinte e oito de setembro de 2018, a
professora  Adelaide  informou  por  e-mail,  que  a  partir  de  primeiro  de  outubro  o  técnico
Rodrigo Lunardon não trabalharia mais na secretaria do Dellin. Na semana de primeiro a
cinco de outubro, excepcionalmente, o expediente da secretaria seria das 15 às 21h. A partir
do dia  oito  de outubro,  a  técnica  Ana Paula  faria  temporariamente  o horário  matutino  e
Geraldine Marie Rita Vieira, nova técnica da secretaria, faria o atendimento no horário das
15h às 21h. INFORME 2: Em três de outubro de 2018, a professora Adelaide informou por
e-mail, que o técnico Rodrigo Lunardon pediu para voltar ao DELLIN, pedido que foi aceito
pela chefia. Desta forma, ele volta às suas atividades no horário das 09h às 15h. O horário das
15h às 21h passa a ser de responsabilidade da Geraldine a partir do dia oito de outubro. A
técnica  Ana  Paula  fica  no  DELLIN  até  cinco  de  outubro,  no  período  de  treinamento  à
Geraldine,  que ambas acordaram.  INFORME 3: Em trinta  e  um de  outubro de 2018,  a
professora Adelaide informou por e-mail, que na reunião do Conselho Setorial ocorrida em
trinta de outubro, alguns colegas manifestaram sua preocupação sobre um possível assédio
aos  professores  em  razão  de  suas  posições,  em  especial  políticas.  Por  isso,  a  Tânia
encaminhou aos  departamentos  o documento  “Recomendação N.22,  de 29 de outubro de
2018”  exarado  pelo  Ministério  Público  Federal  de  Chapecó,  com  recomendações
especialmente direcionadas à deputada Caroline Campagnolo, mas que podem nos servir de
norte no que concerne à preocupação externada ontem. A professora Adelaide compartilhou
com os professores cópia da referida recomendação. ORDEM DO DIA: 1. APROVAÇÃO
DA ATA 13/2018: A professora Adelaide submeteu à plenária a avaliação da ata 13/2018,
enviada anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão. A ata foi APROVADA. 2.
AFASTAMENTOS:  A  professora  Gesualda  de  Lourdes  dos  Santos  Rasia  solicitou
afastamento no período de 12 a 13 de novembro de 2018, para participação no IV SEDISC
(Seminário Discurso, Cultura e Mídia), em Palhoça-SC, na UNISUL. APROVADO. 3. AD
REFERENDUM: A professora Adelaide submeteu à plenária departamental apreciação do
ad referendum que encaminhou à direção do Setor de Ciências Humanas, em 15 de outubro
de 2018, referente ao período de afastamento do professor Luiz Arthur Pagani: "Devido à
exiguidade dos prazos, encaminhe-se 'ad referendum' da plenária departamental correção ao
texto  da ata  12/2018 no que concerne  ao  período de afastamento  para  pós-doutorado do
professor Luiz Arthur  Pagani.  Assim,  no item 2.4,  onde se lê:  “O professor Luiz Arthur
solicitou afastamento, de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, para estágio pós-
doutoral na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. A Área de Língua Portuguesa



e Linguística assumirá os encargos didáticos do professor no período. APROVADO.”, leia-
se: “(…), de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 (…) .” E no item 3, onde se lê:
"A professora  Lígia  apresentou  um parecer  relativo  ao  projeto  de  pós  doutoramento  do
professor  Luiz  Arthur  Pagani,  intitulado  “A  suposta  natureza  pressuposicional  dos
performativos”,  a  ser  desenvolvido  no  Centro  de  Lógica  e  Epistemologia  (CLE)  da
UNICAMP, em colaboração com o grupo coordenado por Marco Ruffino e Giorgio Venturi.
O estágio pós-doutoral está previsto para ser realizado entre 01 de janeiro e 31 de dezembro
de 2019. A professora Lígia recomenda a aprovação do projeto", leia-se “(…) O estágio pós-
doutoral está previsto para ser realizado entre 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020
(…)”.  APROVADO. 4.  PROJETO DE CURSO DE EXTENSÃO:  O professor  Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari apresentou proposta de curso de extensão, coordenada por ele
mesmo,  submetida  ao  Sigeu  em  dezessete  de  outubro  de  2018,  intitulada  "Bakhtin,
Dialogismo e Gêneros do Discurso". O curso será realizado de três a sete de dezembro de
2018, no horário das 14 às 18h, com carga horária total de 40h, com um total de 60 vagas. O
público-alvo  do  curso  são  professores  da  rede  pública  de  ensino  médio  e  fundamental,
estudantes da UFPR de cursos diversos e outros interessados. Segundo a proposta, o curso
consiste de dez aulas que versarão sobre: 1. Bakhtin, linguagem e filosofia; 2. Dialogismo -
colocação  de  questões  empíricas  e  conceituais;  3.  Dialogismo  -  interação  e  diálogo;  4.
Dialogismo - produção social da consciência; 5. Gêneros do discurso - uma linguística da
comunicação; 6. Gêneros do discurso - uma psicologia social; 7. Gêneros do discurso - a
forma  e  o  sentido  na  linguagem;  8.  Dialogismo  e  gêneros  do  discurso  -  constituição  e
funcionamento do espaço público; 9. Campos de pesquisa e aplicação - exposição e discussão
de temas e trabalhos; 10. Campos de pesquisa e aplicação - exposição e discussão de temas e
trabalhos. APROVADO. 5. PROFESSORES SUBSTITUTOS: 5.1. A professora Adelaide
apresentou à plenária o pedido de prorrogação do contrato da professora substituta Daniela
Cristina Dias Menezes, da área de Língua Portuguesa e Lingüística, de 1º de janeiro a 30 de
junho de 2019. De 1º a 31 de janeiro ela ocupará a vaga do professor Fernando Cerisara Gil,
afastado para pós-doutorado, e de 1º de fevereiro a 30 de junho,  a vaga do professor Luiz
Arthur  Pagani,  afastado  para  pós-doutorado.  APROVADO. 5.2.  A  professora  Adelaide
apresentou à plenária o pedido de prorrogação do contrato do professor substituto Gabriel
Dória Rachwal,  da área de Literatura Brasileira, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019. De
1º de janeiro a 28 de fevereiro ele ocupará a vaga do professor Caetano Waldrigues Galindo,
afastado para pós-doutorado, e de 1º de março a 30 de junho,  a vaga do professor Benito
Martinez Rodriguez, licenciado para assuntos particulares sem vencimentos.  APROVADO.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Milena  Ribeiro  Martins,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai
assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins


