
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/2019. Às catorze horas do dia sete de agosto de dois
mil e dezenove, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a plenária departamental, sob
a  presidência  da  professora  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  estando  presentes  os
professores Antonio Augusto Nery, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari,  Claudia Mendes
Campos,  Gesualda  de  Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Luisandro  Mendes  de  Souza,  Marcelo
Corrêa Sandmann, Márcio Renato Guimarães,  Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo
Rodrigues, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Sandra Mara Stroparo e
Waltencir Alves de Oliveira. Justificaram ausência os professores Alexandre André Nodari,
Caetano  Waldrigues  Galindo,  Fernando Cerisara  Gil,  Luís  Gonçales  Bueno de  Camargo,
Maximiliano Guimarães Miranda, Patrícia da Silva Cardoso e Teresa Cristina Wachowicz.
Encontra-se afastado, em estágio pós-doutoral, o professor Luiz Arthur Pagani. Encontra-se
afastado,  em  licença  para  tratar  de  interesses  particulares,  o  professor  Benito  Martinez
Rodriguez. INFORME: Em 30 de julho de 2019, a professora Adelaide informou por e-mail
que a  UFPR promoveria,  no dia  01 de agosto,  uma discussão pública  sobre o Programa
Future-se e que, nas semanas seguintes, deveria ser convocada uma reunião do COUN sobre
o mesmo tema. ORDEM DO DIA: A professora Adelaide solicitou a inclusão de um ponto
de pauta: apreciação de projeto de pesquisa. APROVADO. 1) APROVAÇÃO DAS ATAS
05 e 06/2019: A professora Adelaide submeteu à plenária a apreciação das atas 05 e 06 de
2019,  enviadas  anteriormente  por  e-mail  para  conhecimento  e  discussão.  As  atas  foram
APROVADAS. 2) APRECIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA: a professora Patrícia
de  Araújo  Rodrigues  leu  o  parecer  escrito  pela  professora  Maria  Cristina  Figueiredo  a
respeito do projeto de pesquisa de autoria da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva
intitulado "Subsídios para um corretor ortográfico multilíngue”.  Seu parecer é favorável à
aprovação do projeto.  APROVADO. 3) AFASTAMENTOS: 3.1. O professor  Waltencir
Alves Oliveira solicitou afastamento nos dias 26 a 28 de agosto, para participar de banca de
defesa  de  doutorado  na  Unicamp,  em Campinas  -  SP.  APROVADO. 3.2.  A professora
Adelaide Hercília Pescatori Silva solicitou afastamento no período de 25 a 30 de agosto para
ministrar  o  curso  "Fonologia  Acústico-Articulatória"  no  programa  de  pós-graduação  em
Letras  da UFRGS,  em Porto Alegre.  APROVADO. 3.3. A professora Adelaide  Hercília
Pescatori Silva solicitou afastamento, no período de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de
2021, para realização de pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial e Métodos
Formais - LIAMF do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, em
Curitiba - PR. A Área de Língua Portuguesa e Linguística assumirá os encargos didáticos da
professora durante o período. APROVADO. 4) PRESTAÇÃO DE CONTAS: A professora
Adelaide informou que permanecem as incertezas  com relação ao contingenciamento  dos
recursos do departamento, isto é, não se sabe se o corte sobre o orçamento anual será de 30
ou de 50 por cento. No presente momento, o departamento tem em caixa: VERBA CELIN,
para qualquer  uso:  R$ 4.164,16 (já descontados R$ 36,50 para compra de carimbos para



mudança da chefia); VERBA INSCRIÇÕES CONCURSO, para concursos, testes seletivos e
bancas titular: R$ 3.555,36 (já descontadas diárias e passagens dos membros da banca do
concurso  anterior:  Loremi  Penkal:  R$  1.303,90  +  R$101,14  e  Luiz  Francisco  Dias:  R$
1.303,90 + R$ 2.855,70); VERBA DO SETOR: não há confirmação se o corte foi de 30% ou
de 50% sobre o valor que o DELLIN receberia: R$ 20.376,21 se o corte foi de 30%, recebido
até  agora 7/12 (sete  doze avos)= R$ 11.886,12 ou R$ 14.214,21 se o corte  foi  de 50%,
recebido até agora 7/12 (sete doze avos)= R$ 8.291,62. Como há previsão de realização de
três bancas para professores titulares no Dellin, o valor disponível deve vir a ser investido
para esse fim, uma vez que esse tipo de banca é uma responsabilidade do departamento.
Como o valor é insuficiente para custear transporte e hospedagem para membros das bancas,
ela  pede  aos  professores  que  considerem  a  possibilidade  de  montarem  bancas  com
professores que morem em Curitiba e região. Além de o recurso disponível já ser insuficiente,
a professora Adelaide informou que, caso a universidade não tenha dinheiro para pagar água
e  luz,  o  valor  que  o  departamento  tem  em  caixa  será  recolhido  para  esse  fim.  5)
FLEXIBILIZAÇÃO  DA  JORNADA  DOS  TÉCNICOS  DO  DELLIN:  A  técnica-
administrativa  Geraldine  Vieira  expôs  a  situação  atual  a  respeito  da  solicitação  de
flexibilização da jornada dos técnicos que atuam na secretaria do Dellin. Ela informou que foi
feita  em junho  uma  solicitação  de  redução  da  jornada  dos  dois  técnicos  para  30  horas,
considerando que a secretaria presta atendimento ao público externo, que há necessidade da
presença de funcionários nos períodos matutino e noturno, que o Dellin é a única unidade
administrativa aberta à noite no décimo primeiro andar e que representa um elemento de
segurança para a comunidade acadêmica. A intenção apresentada nessa solicitação é que os
técnicos  atuem por 6 horas diárias  cada um, totalizando 12 horas diárias  de atendimento
ininterrupto na secretaria do Dellin. Depois de informada sobre a situação, a plenária renovou
seu apoio quanto à solicitação de flexibilização e quanto à necessidade de atendimento no
turno noturno. 6) FUTURE-SE: a professora Adelaide manifestou a compreensão de que o
Future-se, apresentado pelo MEC no último mês de julho, não é claro em muitos de seus
pontos nevrálgicos, o que causa incertezas e instabilidade nas universidades. Seguiu-se breve
discussão  sobre  o  projeto;  vários  membros  da  plenária  reiteraram a  impressão  de  que  o
documento  revela  desconhecimento  da  estrutura  das  universidades,  e  de  que  o  projeto  é
devastador para as áreas de humanidades. A professora Adelaide informou que outras áreas
também  têm  manifestado  preocupação:  os  setores  de  Exatas  e  de  Agrárias  refutaram  o
Future-se e pretendem apresentar  contraproposta  na consulta  pública do Mec. Professores
manifestaram a expectativa de que os reitores façam uma contraproposta apresentando ao
Ministério  e  à  sociedade  as  demandas  da  universidade,  bem  como  as  inconsistências  e
ilegalidades  do  Future-se.  7)  CURRICULARIZAÇÃO  DA  EXTENSÃO:  O  professor
Bruno Dallari fez uma exposição sobre a questão da creditação/curricularização da extensão,
que deve estar implementada nos projetos curriculares de todos os cursos de graduação do
País até o ano de 2020 e vigente a partir de 2021. A lei prevê que 10% da carga horária total
do curso deve ser cumprida, pelo aluno, através da participação em programas ou projetos de
extensão, especificamente. Atividades de extensão, como cursos e eventos, ou atividades de
outra natureza que possam se assemelhar à extensão, não podem ser computadas como horas
extensionistas. A implementação da lei apresenta uma série de dificuldades, a começar pela
própria oferta de programas e projetos em número e com vagas suficientes para acolher a



todos os alunos do curso. Há questões relativas à alocação de espaço físico e de equipamentos
diversos, questões referentes à seleção da clientela externa (“grupo parceiro”) para viabilizar
os projetos e à própria caracterização da participação dos estudantes nos projetos, de forma
mais  ou  menos  comprometida  (mais  comprometida,  como  acontece  atualmente,  com  a
seleção  de  poucos  participantes  por  projeto,  ou  menos  comprometida,  assumindo  a
incorporação  de  um  grande  contingente  de  alunos  que  participam  por  obrigação).  Há
problemas  quanto  à  alocação  das  atividades  extensionistas  na  grade  horária  dos  cursos,
obrigando uma reconfiguração da distribuição  vigente,  efetivamente  “disciplinarizando” a
extensão e criando uma dificuldade a mais para os estudantes dos cursos noturnos. Haverá
também  problemas  relativos  à  distribuição  geral  da  carga  horária  docente,  através  das
disciplinas,  a  partir  do  momento  em  que  os  professores  coordenadores  de  projetos  de
extensão passarem a ter as suas horas extensionistas computadas na distribuição semestral
junto  com  as  disciplinas  oferecidas  por  cada  departamento.  Como  representante  do
departamento  no  comitê  setorial  de  extensão,  o  professor  Bruno  tem  participado  dos
encontros  promovidos  pela  PROEC  (Pró-Reitoria  de  Extensão)  para  encaminhar  a
implantação na UFPR. O professor manifestou sua preocupação com o fato de que, até este
momento, não há uma proposta de resolução regulando a implementação da curricularização
nos  cursos  da  universidade.  Esta  proposta,  a  ser  elaborada  pela  PROEC,  deverá  ser
distribuída e discutida pelos diversos setores da universidade antes de ser encaminhada à
apreciação do CEPE. Em seguida à discussão, emenda e aprovação pelo CEPE, os cursos
deverão promover ajustes curriculares para incorporar a curricularização que, por sua vez,
deverão ser discutidos, emendados e aprovados nos respectivos colegiados. No caso do curso
de Letras, essa tarefa se sobrepõe e se insere no encaminhamento da reforma curricular, com
prazo  imediato  para  acontecer.  Tudo  isso  torna  o  tempo  extremamente  curto  para  a
implementação de mudanças do porte desta. Segundo o professor Bruno, a PROEC tem se
dedicado mais a tentar persuadir os professores e unidades da universidade a aderir ao projeto
de curricularização da extensão do que a investir na configuração do arcabouço institucional
necessário  para  a  implementação  dele.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Milena  Ribeiro
Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins


