
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2015. Às quatorze e trinta do dia três de junho
de  dois  mil  e  quinze,  reuniu-se,  na  sala  1009  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária
departamental, sob a presidência da professora Maria Cristina Figueiredo Silva, estando
presentes  os  professores:  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Antonio  Augusto  Nery,
Benito Martinez Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues
Galindo,  Claudia  Mendes Campos,  Lígia  Negri,  Luis  Gonçales  Bueno de Camargo,
Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche  Foltran,  Maximiliano
Guimarães  Miranda,  Patrícia  da Silva Cardoso, Patrícia  de Araújo Rodrigues,  Pedro
Ramos Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Sandra
Mara Stroparo; e os alunos: Haluana Koepsel,  Priscila S. Martins e Paula Lorena S.
Melo. Demais ausências justificadas. Encontram-se de licença os professores Gesualda
de Lourdes dos Santos Rasia, Luiz Arthur Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann e Milena
Ribeiro Martins.  ORDEM DO DIA: 1 -  Informes.  a) A professora Maria  Cristina
informou que a instalação das fechaduras biométricas está suspensa, e depende de nova
solicitação  do  departamento  para  que  os  professores  possam registrar  suas  digitais.
Todos os professores manifestaram seu descontentamento com as novas fechaduras e
solicitaram uma boa organização para que elas não gerem problemas para professores e
alunos. b) A professora informou em seguida o recebimento de uma carta da pró-reitora
da Prograd, professora Maria Amélia  S. Zainko, anexada a esta ata,  reconhecendo a
responsabilidade  do  Nead  e  da  Prograd  sobre  o  processo  aberto  indevida  e
precipitadamente contra o professor Maximiliano Guimarães no segundo semestre de
2012. O professor Bruno Dallari se manifestou cético com relação a esse resultado. O
professor Maximiliano Guimarães se manifestou afirmando que no cenário real esta foi
uma vitória, embora ele ainda pretenda agregar ao processo original não só esse último
resultado, a carta da pró-reitora, como declarações suas mais diretas sobre os caminhos
que o processo tomou, desde sua origem. A plenária  se mostrou satisfeita  com esse
desfecho. c) A professora Maria Cristina informou que a escada de incêndio, demanda
antiga dos professores que trabalham no prédio D. Pedro I, está finalmente em projeto e
será construída ocupando, no 11º andar, o espaço da sala de reuniões do departamento.
d) Em seguida, foi lido o conteúdo de um e-mail do secretário Rodrigo Lunardon, que
procurava explicar as cobranças da Reitoria e do Setor em relação a bens patrimoniados
vinculados a alguns professores e não encontrados em uma primeira vistoria realizada
entre os bens do departamento. Ainda aguardando respostas da Divisão do Patrimônio
sobre  como  proceder  em  alguns  casos,  o  secretário  informou  que  o  prazo  para  as
respostas é 15 de junho, mas que seria provavelmente mais adequado o departamento
enviar  uma resposta única sobre estes bens.  e) O professor Caetano fez o relato da
reunião ocorrida em 29 de junho,  com condução da professora Maria  Lúcia  Acioli,
representante da Prograd, que se propunha a discutir as licenciaturas e um projeto de
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resolução que propõe a divisão completa  entre as licenciaturas  e os bacharelados.  O
professor informou que o setor se posicionou frontalmente contra essa divisão e pediu
que a UFPR representasse esta decisão junto ao MEC. f) A professora Renata informou
que a sua gestão e do professor Waltencir como representantes do departamento junto
ao Conselho de Representantes da Associação dos Professores da UFPR - CRAPUFR
estava  terminando  e  que  o  departamento  deveria  escolher  novos  representantes.
PAUTA:  A  professora  Maria  Cristina  solicitou  inclusão  de  quatro  pontos  no  item
“Outros”: (i) um evento de extensão proposto pela professora Adelaide Pescatori Silva;
(ii)  a  leitura  do parecer  do professor  Bruno Dallari  sobre o projeto  de pesquisa  do
Professor  Márcio  Guimarães;  (iii)  a  aprovação  de  dois  nomes  para  substituírem  a
professora Renata e o professor Waltencir no Conselho de Representantes da APUFPR;
(iv) a aprovação da continuidade do projeto PBMIH com oferecimento de turmas de
português como língua adicional  para os haitianos  e outros imigrantes  humanitários.
APROVADO. 2. Aprovação de ad referendum: 2.1 Foi encaminhada ad referendum
da  plenária  departamental  a  aprovação  da  primeira  etapa  de  avaliação  do  estágio
probatório  do  professor  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas.  APROVADO.  2.2.  A
professora Maria Cristina informou que repassou para o curso de História, atualmente
em  reforma  curricular,  a  permissão  para  que  as  disciplinas  Tópicos  Especiais  de
Literatura  e  Tópicos  Especiais  de  Literatura  Brasileira  possam  fazer  parte  do  seu
currículo, frisando que essas são disciplinas optativas, o que implica uma oferta incerta
e esporádica. APROVADO. 3. Homologação dos resultados da eleição para a chefia
do DELLIN. A professora Maria Cristina informou os resultados da eleição para a nova
chefia  do Dellin:  com um total  de  137 votos,  sendo 16 de  docentes,  1  de  técnico-
administrativo, 81 de alunos de graduação, 39 de alunos de pós-graduação, 2 brancos e
4 nulos,  elegeram-se a  professora Raquel  Illescas  Bueno como chefe e a professora
Adelaide Hercília Pescatori Silva como suplente. Apreciado o relato da professora, os
resultados  foram  homologados.  APROVADO.  4. Dinheiros:  A  professora  Maria
Cristina informou que a universidade ainda não recebeu o orçamento de 2015 e por isso
o departamento não pode saber com quanto dinheiro poderá contar para este ano. A
professora lembrou que o orçamento do ano anterior foi fechado com as contas corretas
e que os pedidos de passagens e diárias deste ano correm o risco de não serem atendidos
ou  de  serem  apenas  parcialmente  atendidos  em  razão  da  suspensão  de  compra  de
passagens por parte da NC Turismo (a empresa que compra as passagens para a UFPR),
motivada pela falta de pagamentos da universidade. Além disso, uma nova fórmula de
divisão está sendo criada pelo setor para contemplar especificidades atuais e os novos
departamentos (em particular o Depac). Em virtude desses problemas, os professores
podem fazer  seus  pedidos,  já  conscientes  de  que  eles  podem não  ser  atendidos.  A
plenária recomendou que se retome o sistema de rodízio de atendimento para os pedidos
(quem obteve algum benefício no ano passado cede a vez este ano para quem não teve
nenhum pedido  atendido  em 2014).  APROVADO.  5.  Espaço  físico: A  professora
Maria  Cristina  trouxe  de  volta  à  discussão  a  ocupação  da  sala  1102,  ocupada  pela
professora Odete. Depois de um contato rápido com a ocupante da sala, a professora
Maria Cristina tentou encontrar um fim para o material  do Varsul que está lá e não
conseguiu um local em outra universidade. A plenária apoiou novamente a professora
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Maria Cristina no sentido de informar a professora Odete de que deve se retirar da sala.
APROVADO.  6. Outros: 6.1 A professora Adelaide propôs um evento de extensão a
ser ministrado por Luiz Claudio Silveira Duarte, com ela como coordenadora, intitulado
"Workshop — Criação de Narrativa Lúdica". APROVADO. 6.2. O professor Bruno fez
um parecer favorável e elogioso ao projeto do professor Márcio "Para uma introdução
em português à Linguística Indo-europeia".  APROVADO. 6.3. Foram apresentados à
plenária  os  nomes  das  professoras  Claudia  Mendes  e  Renata  Telles  para
desempenharem as funções de representante e suplente, respectivamente, do DELLIN
junto ao CRAPUFPR pelo período de um ano. APROVADO. 6.4. A professora Maria
Cristina submeteu à plenária a renovação do projeto PBMIH,  que oferece turmas de
português como língua adicional para migrantes em situação de vulnerabilidade social,
estando sob sua responsabilidade  especificamente  a  turma Básico II.  O projeto  será
submetido  ao  SIGEU  e  por  isso  há  necessidade  da  aprovação  formal  da  plenária
departamental.  APROVADO.  6.5.  O  professor  Bruno  fez  um  parecer  favorável  e
elogioso  ao  projeto  da  professora  Claudia  "Argumentação  da  escrita  da  criança:
ampliando o olhar". APROVADO. 7. Afastamentos: a) O professor Fernando registrou
afastamento  entre  os dias  18 e 21 de maio,  para a  UFRJ, Rio de Janeiro,  RJ,  para
encontro do grupo de pesquisa Formação. b) O professor Caetano registrou afastamento
nos períodos entre 7 a 9 de maio, para São Paulo, SP, para ministrar o curso "Graça
infinita,  de David Foster  Wallace",  na editora  Companhia das  Letras,  e  16 e  17 de
junho,  em  Vitória,  ES,  para  ministrar  a  palestra  "Bloomsday,  James  Joyce",  no
SESC/ES.  c) A  professora  Maria  Cristina  comunicou  que  a  professora  Gesualda,
afastada para pós-doutorado na UFRGS, recebeu uma bolsa de estudos da Capes (bolsa-
sanduíche)  para  estágio  pós-doutoral  na  Université  Vincennes-Saint-Denis  –  PARIS
VIII, em Paris – França, de 1º de setembro de 2015 a 25 de fevereiro de 2016, cujo
projeto de pesquisa será orientado pela profª drª Marília Amorim. A Área de Linguística
e Língua Portuguesa permanece assumindo seus encargos didáticos durante a ausência.
APROVADO.  d) A professora Claudia registrou afastamento no dia 19 de junho para
participar do I CIEL - Congresso Internacional de Estudos em Linguagem, ocorrido na
UEPG, em Ponta Grossa, com a apresentação do trabalho "A argumentação na escrita
da  criança:  ampliando  o  olhar”.  e) O  professor  Antonio  Augusto  Nery  pediu  para
registrar o seguinte conjunto de afastamentos: 22 a 26 de maio: membro da banca de
concurso público de provas e títulos para o cargo de Professor Adjunto de Literaturas de
Língua Portuguesa/Comunicação oral  e escrita  da UTFPR, em Curitiba;  09 a  12 de
junho: palestrante no IX Seminário de Literatura da UNIMONTES, em Montes Claros,
MG;  18  e  19  de  junho:  coordenação  de  grupo  de  trabalho  e  apresentação  de
comunicação no VIII CIEL, evento promovido pela UEPG, em Ponta Grossa, PR; 29 de
junho a 03 de julho: coordenação de simpósio e apresentação de comunicação no XIV
Congresso  da  ABRALIC,  em Belém,  Pará.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Maria
Cristina Figueiredo Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Maria Cristina Figueiredo Silva
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