
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 15/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
e um de novembro de dois mil e dezoito, reuniu-se, na sala 1117 do Edifício D. Pedro I, a
plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Milena  Ribeiro  Martins,  estando
presentes  os  professores  Antonio  Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari, Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes dos Santos
Rasia, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann,
Márcio Renato Guimarães, Maximiliano Guimarães Miranda, Patrícia de Araújo Rodrigues,
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.  Encontram-se em férias  as
professoras Adelaide Hercília Pescatori Silva, Lígia Negri e Maria Cristina Figueiredo Silva.
Encontra-se afastado para estágio de pesquisa o professor Pedro Ramos Dolabela Chagas.
INFORME: Em sete de novembro de 2018, a professora Adelaide transmitiu por e-mail um
comunicado do Setor de Ciências Humanas informando que o COPLAD decidira manter as
vagas abertas por aposentadoria nos Departamentos de origem. Em função dessa decisão, o
Setor instou os departamentos que tivessem docentes aposentados para que encaminhassem o
mais rápido possível via SEI os processos para concurso público. Diante do comunicado do
Setor,  considerando  que  o  departamento  tem  a  vaga  da  professora  Maria  José  Foltran
(aposentada) para repor, e considerando que a vaga liberada pelos colegas que se aposentam
tem  sido  destinada  à  área  de  origem do  professor,  a  professora  Adelaide  informou  que
encaminhara à área de Língua Portuguesa e Linguística mensagem para que a área cuidasse
dos  trâmites  necessários  ao  preenchimento  da  vaga.  ORDEM  DO  DIA:  1.  Concurso
Público para Professor Doutor na Área de Linguística: A professora Claudia Mendes
Campos  apresentou à  plenária  informações  discutidas  na área de Linguística  relativas  ao
concurso público para a carreira do magistério superior no DELLIN / SCH / UFPR, na área
de Linguística, para Professor Classe A, em regime de trabalho inicial D.E., com titulação
mínima de Doutorado. O período de inscrições será de sete de janeiro a cinco de fevereiro de
2019. O período previsto para a realização das provas é de onze a quinze de março de 2019.
A natureza das provas será: escrita e didática, análise de currículo, defesa do currículo e do
projeto de pesquisa. Os candidatos deverão entregar, no momento do sorteio de pontos da
prova didática, proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso, com no
mínimo quinze e no máximo vinte e cinco laudas, não incluídas as referências. O Conteúdo
Programático do concurso é composto pelos seguintes pontos: A constituição da textualidade;
Os gêneros do discurso e pistas linguísticas; Relações entre organização social e estruturação
linguística; A ideia de uma Norma Urbana Culta no Português Brasileiro; O discurso como
objeto  teórico  e  analítico;  Características  acústicas  de  vogais  e  consoantes  do  Português
Brasileiro;  Aspectos  da  fonologia  do  Português  Brasileiro;  Aspectos  da  morfologia  do
Português  Brasileiro;  Sentido  e  referência;  Máximas  conversacionais  e  implicaturas.  A
professora Cláudia apresentou ainda uma lista com possíveis membros para a banca: Titulares
internos ao departamento: Bruno Dallari, Claudia Mendes Campos, Caetano Galindo, Márcio
Guimarães, Carlos Alberto Faraco (aposentado) e José Luiz da Silva Mercer (aposentado);
Suplentes internos ao departamento: Teresa Wachowski, Gesualda Rasia, Patrícia Rodrigues,



Maximiliano Guimarães, Lígia Negri e Maria Cristina Figueiredo Silva; Professores externos:
Gustavo  Nishida  (UTFPR),  Roberlei  Bertucci  (UTFPR),  Cristina  Prim  (UTFPR),  Edson
Fagundes  (UTFPR),  Josélia  Ribeiro  (PUCPR),  Claudia  Brescancini  (PUCPR),  Marcos
Carreira  (UEPG),  Pascoalina  Saleh  (UEPG),  Marina  Legroski  (UEPG),  Cloris  Torquato
(UEPG),  Maria  Cleci  Venturini  (Unicentro),  Loremi  Penkal  (Unicentro),  Luciane  Costa
(Unicentro), Vandersi Aguilera (UEL), Sheila Elias de Oliveira (Unicamp), Mónica Zoppi-
Fontana  (Unicamp),  Edair  Görski  (UFSC),  Izete  Coelho  (UFSC),  Pedro  Souza  (UFSC),
Valdir  Flores  (UFRGS),  Luiza  Milano  (UFRGS),  Marcos  Goldnadel  (UFRGS),  Solange
Mittmann  (UFRGS),  Sérgio  Menuzzi  (UFRGS),  Gabriel  Othero  (UFRGS),  Esmeralda
Negrão (USP),  Evani  Viotti  (USP),  Ana Lúcia  Muller  (USP),  Márcia  Cançado (UFMG),
Marcus  Maia  (UFRJ),  Eduardo  Kenedy  (UFF).  APROVADO.  2.  PROJETO  DE
PESQUISA: A professora Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia apresentou um parecer
relativo ao projeto de pesquisa do professor Márcio Renato Guimarães, intitulado “Para uma
introdução em português à linguística indo-europeia”. Trata-se da renovação de pesquisa de
mesmo teor, submetida pelo professor Márcio em 2015. Nesta etapa, o professor planeja dar
conta da elaboração dos materiais bibliográficos, projeto ousado, o qual não coube no tempo
de quatro anos. A professora Gesualda recomendou a aprovação do projeto. APROVADO. 3.
AFASTAMENTOS:  3.1.  A  professora  Milena  apresentou  à  plenária  o  pedido  de
afastamento da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva nos dias nove e dez de dezembro
para participar da banca de defesa de tese do professor dr. Rui Rothe-Neves, da UFMG, para
fins  de  progressão  ao  nível  de  titular.  O título  da  tese  é  "Contributo  para  a  fonética  da
nasalização das vogais no português do Brasil".  APROVADO. 3.2.  O professor Alexandre
Nodari solicitou afastamento nos dias onze a quatorze de dezembro para participar do evento
Encontros  Antropófagos (com curadoria  de Beatriz  Azevedo),  que ocorrerá no Centro de
Pesquisa e Formação do SESC/SP.  APROVADO. 3.3.  A professora Gesualda de Lourdes
dos Santos Rasia solicitou afastamento nos dias três a sete de dezembro para ministrar um
curso na UFAL.  APROVADO. Nada mais havendo a tratar,  eu,  Milena Ribeiro Martins,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins


