
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2012. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia 21 de novembro de dois mil e doze, reuniu-se, no anfiteatro 1100 do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Claudia  Mendes
Campos, estando presentes os professores Adelaide Hercília Pescatori Silva, Antonio
Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu,  Caetano
Waldrigues  Galindo,  Fernando  Cerisara  Gil,  Gesualda  de  L.  S.  Rasia,  Guilherme
Gontijo Flores, Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria José G. Foltran,
Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues, Pedro
Ipiranga Júnior, Paulo Cesar Venturelli, Renata Praça de Souza Telles, Rodrigo Tadeu
Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Júnior, Sandra Mara Stroparo, Teresa Cristina
Wachowicz,  Waltencir  Alves de Oliveira;  os representantes  discentes José Olivir  de
Freitas  Junior  e  Maria  S.  Gonçalves  Gabriel,  e  o  servidor  técnico  administrativo,
secretário Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro. Justificaram a ausência os professores
Bernardo Brandão,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçalves  Bueno de Camargo,  Maria  Cristina
Figueiredo  Silva,  Marilene  Weinhardt  e  Patrícia  da  Silva  Cardoso.  Encontra-se  em
licença para pós-doutorado a professora Raquel Illescas Bueno. ORDEM DO DIA: 1.
Informes: i) Comissão de análise para a criação do curso de Letras Estrangeiras. A
professora Claudia  informou que foi  indicada como membro de uma “Comissão de
análise  para  a  criação  do curso  de  Letras  Estrangeiras”,  designada  pela  portaria  da
Reitoria nº 2411, de 05 de novembro último. A professora relatou ainda que, embora os
trabalhos da Comissão não tenham se iniciado, ela foi informada de que o objetivo da
comissão  seria  o  de  avaliar  a  proposta  de  criação  de  um  novo  curso  de  Letras
Estrangeiras,  feita  pela  professora  Terumi  Villalba,  do  Departamento  de  Letras
Estrangeiras Modernas - DELEM. ii) Informes do Conselho Setorial. a) A professora
Claudia relatou as seguintes questões tratadas no Conselho Setorial de 16 de outubro:
ai) A  professora  Maria  José  foi  indicada  como  membro  do  SCHLA  na  Comissão
Própria de Avaliação da UFPR;  aii) As salas de aula serão fechadas com fechadura
biométrica, mas ainda não foi possível comprar as fechaduras, em função de problemas
com a licitação; aiii) A proposta do SCHLA para o FDA 2012 foi aprovada, incluindo o
pedido do professor Roosevelt.  b)  A professora Claudia relatou as seguintes questões
tratadas no Conselho Setorial de 20 de novembro: bi) As vagas docentes havidas por
aposentadoria e exoneração ficam nos departamentos até 28 de fevereiro de 2013; bii) O
CEPE solicita sugestões para o calendário acadêmico de 2013 até 23 de novembro.  2.
Autorização para participação individual em projeto e PIT:  A professora Claudia
apresentou à plenária ofício da Direção do Celin solicitando aprovação dos anexos II da
Resolução  02/04-COPLAD  (referentes  os  professores  Roosevelt,  Guilherme  e
Waltencir)  e dos Planos Individuais de Trabalho - PIT (dos professores Roosevelt  e
Waltencir). Em seguida, ela apresentou os planos de trabalho e, logo depois, os anexos
II,  que  tratam  da  “autorização  para  participação  individual  em  projetos
técnico/científico educacional”. Estes documentos indicam a concessão de bolsas, pela
atuação  no  Centro  de  Línguas  da  UFPR,  nos  seguintes  valores  aos  seguintes
professores: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao professor Roosevelt, R$ 3.300,00 (três
mil e trezentos reais) ao professor Guilherme e R$ 3.000,00 (três mil e trezentos reais)
ao  professor  Waltencir).  APROVADO.  3.  Acordo  sobre  repasse  de  recursos  do
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Celin:  A professora Claudia apresentou à plenária ofício em que a Direção do Celin
informa os critérios para repasse de recursos daquele Centro ao DLLCV e ao DELEM e
solicita que se formalize um acordo entre o Celin e o DLLCV acerca desses critérios.
São eles: o Centro de Línguas tem direito a 2% do total da sua arrecadação, dos quais
50% permanecem no próprio Celin, 30% são repassados ao DELEM e 20% ao DLLCV.
APROVADO. 4. Inclusão de disciplinas no rol de optativas do curso de História –
Memória e Imagem:  A professora Claudia apresentou o pedido do coordenador do
Curso de História – Memória e Imagem, professor José Roberto Portella, encaminhado
através do ofício 18/2012 – BHMI, de inclusão de disciplinas do DLLCV no rol de
disciplinas  optativas  do  curso  de  História  –  Memória  e  Imagem.  As  disciplinas
solicitadas são HL 305 – Tópicos Especiais de Literatura e HL 306 – Tópicos Especiais
de Literatura Brasileira. A plenária entendeu que o pedido é pertinente, na medida em
que as áreas de Letras e de História têm muito a contribuir uma com a outra. Após
discussão, a plenária decidiu aceitar a inclusão solicitada, observadas as condições de
oferta do DLLCV a cada semestre e o atendimento prioritário aos alunos de Letras.
APROVADO. 5. Criação de revista acadêmica – Revista Versalete. A professora
Claudia apresentou a proposta de criação de uma nova revista  acadêmica,  ligada ao
Curso de Letras da UFPR e dirigida à publicação de trabalhos de alunos de graduação e
pós-graduação em Letras. A proposta foi apresentada conjuntamente ao DLLCV e ao
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas – DELEM, pelas professoras Sandra
Stroparo  e  Nylcea  Pedra.  A  plenária  recebeu  a  proposta  com  entusiasmo  e,  após
discussão,  decidiu  aprová-la.  APROVADO.  6)  Evento  de  extensão:  Aragem  do
sagrado: literatura e religião. O Professor Antonio apresentou a proposta de evento de
extensão, da qual é vice-coordenador, “Aragem do sagrado: literatura e religião”, a ser
realizado no dia 17 de dezembro de 2012. O coordenador do evento é professor Paulo
Astor Soethe, do DELEM. APROVADO. 7) Estágios probatórios. i) Waltencir Alves
de Oliveira.  A professora Claudia apresentou o resultado da 2ª avaliação de estágio
probatório do professor Waltencir,  que obteve pontuação máxima.  APROVADO. ii)
Bernardo Guadalupe dos Santos Lins Brandão.  A professora Claudia apresentou o
resultado  da  3ª  avaliação  de  estágio  probatório  do  professor  Bernardo,  que  obteve
pontuação máxima. APROVADO. iii) Maria Cristina Figueiredo Silva. A professora
Claudia  apresentou  o  resultado  da  3ª  avaliação  de  estágio  probatório  do  professora
Maria Cristina, que obteve pontuação máxima. APROVADO. 8) Diversos. i) Processo
de  aluno  e  do  NEAB contra  o  professor  Maximiliano  Guimarães  Miranda.  A
professora Claudia apresentou o processo movido por um aluno do Curso de Graduação
em  Letras  e  pelo  NEAB  (Núcleo  de  Estudos  Afro-Brasileiros)  contra  o  professor
Maximiliano, acusando-o de racismo. Após explicação da professora Claudia sobre os
detalhes do processo, o professor Maximiliano expôs sua defesa oralmente, retomando o
texto  por  ele  anexado  ao  processo  e  disponível  para  consulta  dos  professores  do
Departamento.  A  plenária  discutiu  o  problema,  tendo  acolhido  amplamente  os
argumentos do professor Maximiliano. Em seguida, a plenária decidiu por unanimidade
apoiá-lo no que for necessário durante o processo. APROVADO. ii) Afastamento para
doutorado - Guilherme Gontijo Flores. O professor Guilherme apresentou à plenária
departamental seu pedido de afastamento para doutorado, de 18 de março de 2013 até
03 de agosto de 2014, na Universidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. João
Ângelo  Oliva  Neto.  A  área  de  Letras  Clássicas  assumirá  os  encargos  didáticos  do
professor durante sua ausência. APROVADO. iii) Afastamentos para pós-doutorado.
a) Fernando Cerisara Gil. O professor Fernando apresentou à plenária departamental
seu pedido de afastamento para pós-doutorado de 02 de março de 2013 até 02 de março
de 2014, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS. A área
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de  Literatura  Brasileira  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  sua
ausência.  APROVADO.  b)  Lígia  Negri.  A professora Lígia  apresentou à  plenária
departamental seu pedido de afastamento para pós-doutorado de 20 de março de 2013
até 02 de março de 2014, na Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do
Prof.  Dr.  Ataliba  Teixeira  de  Castilho.  A área  de Linguística  assumirá  os  encargos
didáticos da professora durante sua ausência.  APROVADO. iv) Projeto de pesquisa.
a)  Fernando  Cerisara  Gil. A  professora  Sandra  apresentou  parecer  favorável  à
aprovação do projeto de pesquisa do professor Fernando, intitulado “A Reflexão dos
Escritores-ficcionistas, a Formação do Romance Brasileiro e a Matéria Rural: relações
entre  consciência  ficcional  e  consciência  histórica”.  APROVADO. b)  Luiz  Arthur
Pagani.  A professora Lígia  apresentou parecer  favorável  à  aprovação do projeto  de
pesquisa  do  professor  Luiz  Arthur,  intitulado  “Anáfora  e  Dêixis  numa  Perspectiva
Kaplaniana”.  APROVADO.  v) Teste seletivo para Professor Substituto. a) Letras
Clássicas. O  professor  Rodrigo,  coordenador  da  área  de  Letras  Clássicas,  solicitou
abertura de teste seletivo para professor substituto de Língua e Literatura Latina, em
decorrência do afastamento para doutoramento do professor Guilherme Gontijo Flores,
por dois anos, a contar do início do primeiro semestre de 2013. Área de Conhecimento:
Latim.  Matéria  Específica:  Língua e  Literatura Latina.  Número de vagas:  01 (uma).
Regime de Trabalho (quarenta horas semanais). Titulação Mínima Exigida: Mestrado.
Pontos: 1-Poesia épica: Virgílio; 2-Poesia Lírica: Catulo, Horácio, Ovídio; 3-Comédia:
Plauto,  Terêncio;  4-Prosa literária:  Petrônio;  5-Língua latina:  Morfologia do sistema
verbal;  6-Língua latina:  Morfologia do sistema nominal;  7-Língua latina:  Sintaxe da
subordinação.  Banca:  Titulares:  Prof.  Dr.  Alessandro  Rolim  de  Moura–Presidente;
Prof.ª  Dr.ª  Grace  dos  Anjos  Bandeira;  Prof.  Mestre  Guilherme  Gontijo  Flores–
Secretário.  Suplentes:  Professores  Doutores  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,  Bernardo
Brandão,  Pedro  Ipiranga  Junior  e  Roosevelt  Araújo  Rocha. APROVADO. b)
Linguística  e  Língua  Portuguesa. O  professor  Caetano,  coordenador  da  área  de
Linguística  e  Língua  Portuguesa,  solicitou  abertura  de  teste  seletivo  para  professor
substituto, em decorrência do afastamento para pós-doutoramento da professora Lígia
Negri, por um ano, a contar do início do primeiro semestre letivo de 2013. Área de
Conhecimento:  Linguística  e  Língua  Portuguesa.  Matéria  Específica:  Linguística  e
Língua Portuguesa. Número de vagas: 01 (uma). Regime de Trabalho (quarenta horas
semanais).  Titulação  Mínima  Exigida:  Mestrado  em Letras  ou  Linguística  ou  áreas
afins.  Tipos  de  Prova:  Análise  de  Currículo  e  Didática.  Programa: 1.  Norma,
diversidade  e  ensino; 2.  Variação  e  mudança; 3.  Teoria  da  variação  linguística;  4.
Variação linguística no português do Brasil; 5. Método e dado na Teoria Variacionista;
6.  Processos  de  referenciação;  7.  O  texto  e  o  sujeito  da  enunciação;  8.  Gêneros
discursivos e tipos textuais; 9. A articulação do texto; 10. Texto, textualidade e discurso.
Banca:  Adelaide  Pescatori  Silva,  Bruno  B.  de  Abreu  Dallari,  Caetano  Waldrigues
Galindo, Gesualda Rasia, Iara Bemquerer Costa, Luiz Arthur Pagani, Marcio Renato
Guimarães,  Maria Cristina Figueiredo Silva,  Maria José G. D. Foltran,  Maximiliano
Guimarães, Odete Menon, Patricia de Araújo Rodrigues e Teresa Cristina Wachowicz.
APROVADO.  vi) Proposta do professor Márcio sobre espaço físico.   O professor
Márcio apresentou a proposta de criação de uma comissão de espaço físico do Curso de
Graduação em Letras, envolvendo a coordenação do curso, o DLLVC e o DELEM, com
o objetivo de avaliar as necessidades do curso quanto ao número de gabinetes, salas
para reunir bolsistas, convidados e visitantes, além de outras questões relacionadas a
espaço físico, tendo em vista a reocupação do edifício D. Pedro I após a inauguração do
campus Rebouças, pra onde irão o Setor de Educação e os Departamentos de Turismo e
de Psicologia. A plenária sugeriu envolver também a coordenação da Pós-Graduação
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em Letras e o Centro Acadêmico de Letras – CAL.  A professora Claudia explicou que
a  Comissão  de  Espaço  Físico  do  Setor  tem  trabalhado,  ainda  que  vagarosamente,
especialmente devido a ausência de previsão exata sobre a ocupação do campus Reitoria
pelas  unidades  acima mencionadas.  A plenária  decidiu não formar a comissão,  mas
sugeriu ficarmos atentos aos trabalhos da Comissão Setorial de Espaço Físico, cobrando
dela o andamento dos trabalhos. APROVADO. vii) Afastamento para fora do país -
Caetano  Waldrigues  Galindo.  O  professor  Caetano  apresentou  à  plenária
departamental seu pedido de afastamento, de 22 de janeiro a 02 de fevereiro de 2013,
para participar do seminário Rythmes Brésiliens, a realizar-se de 28 a 31 de janeiro de
2013, e das reuniões preparatórias do evento, que terão início em 23 de janeiro de 2013,
na Universidade de Sorbonne, em Paris - França.  A área de Linguística assumirá os
encargos didáticos do professor durante sua ausência. APROVADO. vii) Afastamentos
no  país.  a)  VIII  Congresso  Internacional  da  ABRALIN. A  professora  Claudia
apresentou os pedidos de afastamento das professoras Maria Cristina, Lígia, Maria José,
Gesualda, Patrícia Rodrigues e Teresa, para participar com apresentação de trabalho do
VIII Congresso Internacional da ABRALIN, a realizar-se na UFRN, em Natal/RN, de
30 de  janeiro  a  2  de fevereiro.  APROVADO. b)  XXI Instituto  da ABRALIN. A
professora  Claudia  apresentou  os  seguintes  pedidos  de  afastamento  para  ministrar
minicursos  no XXI Instituto  da ABRALIN, na UFRN, em Natal:  professora  Maria
Cristina  Figueiredo  Silva,  curso  intitulado  “Dos  estudos  tradicionais  à  morfologia
distribuída”,  de  04  a  06  de  fevereiro;   professora  Lígia  Negri,  minicurso  intitulado
“Epistemologia e filosofia da Linguística”,  de 04 a 06 de fevereiro;  professora Maria
José Foltran, minicurso intitulado “Que gramática ensinar na escola: fundamentos de
sintaxe”, de 04 a 06 de fevereiro;  professora Teresa Wachowicz, minicurso intitulado
“Aquisição  de  língua  materna”,  de 28  a  30  de  janeiro.  APROVADO.  c) Rodrigo
Gonçalves. O  professor  Rodrigo  solicitou  afastamento  para  participar  de  banca  de
mestrado na USP, em São Paulo, no dia 22 de fevereiro. APROVADO. d) Bernardo
Lins Brandão.  A professora Claudia apresentou pedido, aprovado  ad referendum, do
professor  Bernardo  para  participar,  com apresentação  de  trabalho,  do  Seminário  de
Estudos Clássicos NEC, na UNB, em Brasília, no período de 18 a 21 de novembro.
APROVADO. Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro,
secretário do Departamento, lavrei a presente ata, que, depois de lida, será assinada por
mim e pela senhora presidente. 

Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro                               Claudia Mendes Campos
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