
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2011. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia  vinte  de  abril,  reuniu-se,  na  sala  1009,  no 10º  andar  do  Edifício  D.  Pedro I,  a
plenária  departamental,  sob  a  presidência  do  professor  Marcelo  Corrêa  Sandmann,
estando  presentes  os  professores  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Alessandro
Henrique P. R. de Moura, Benito Martinez Rodriguez,  Bruno Bohomoletz  de Abreu
Dallari,  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,  Gesualda  de  L.  S.
Rasia,  Guilherme  Gontijo  Flores,  Luís  Gonçalves  Bueno  de  Camargo,  Luiz  Arthur
Pagani, Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues,
Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de  Souza  Teles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,
Roosevelt  A.  da  Rocha  Júnior,  Teresa  Cristina  Wachowicz,  Waltencir  Alves  de
Oliveira,  os  representantes  discentes  José  Olivir  de  Freitas  Júnior,  Thayse  Letícia
Ferreira,  Maria  Isabel  Bordini  e  Henrique  Mancini,  e  a  servidora  Rosângela  Rosso
Garcia. Encontram-se em afastamento para capacitação os professores Pedro Ipiranga
Júnior  e  Sandra  Mara  Stroparo.  Justificaram  a  ausência  os  professores  Fernando
Cerisara Gil, Maria Cristina Figueiredo Silva, Maria José Foltran, Marilene Weinhardt,
Patrícia  da  Silva  Cardoso e  Paulo  Venturelli.  ORDEM DO DIA: I)  Informes:  1)
Orçamento. O Professor  Marcelo  Sandmann  informou  que  participou  do Conselho
Setorial  do  SCHLA  no  dia  dezenove  de  abril  último,  no  qual  a  Direção  do  Setor
comunicou que ainda não havia sido definido o orçamento para 2011. 2) Recursos para
a Revista Letras. O Professor Marcelo informou que, segundo orientação da Seção de
Orçamento do SCHLA, há possibilidade de repasse de recursos do Delin para a Editora
da UFPR em rubrica destinada a serviços, a fim de que se possa dar andamento ao
trabalho de editoração dos números recentes da revista, conforme o que se discutiu na
última plenária departamental. Como foi então deliberado, o Delin deverá repassar R$
1.116,00 para a Editora, de um total de R$ 3.500,00 necessários, ficando o restante a
cargo do DELEM e da Coordenação de Pós-Graduação em Letras, em parcelas iguais.
3) Fichas 2. O Professor Marcelo informou que muitos professores não encaminharam
ainda as fichas 2 das disciplinas ofertadas no 1º semestre de 2001. Insistiu que o mesmo
fosse feito o mais breve possível. 4) Deliberações do DELEM a respeito do Curso de
Letras. O Professor Marcelo informou que foi procurado nos últimos dias, juntamente
com o Professor Márcio (Coordenador do Curso de Letras),  pela Professora Terumi
Villalba, chefe do DELEM. Na ocasião, a Professora Terumi apresentou deliberação da
última plenária daquele departamento a respeito da “cisão” do Curso de Letras, assunto
que vinha sendo discutido pelos professores do DELEM, pela Coordenação do Curso e
em diferentes fóruns nos últimos meses. Segundo a Professora Terumi, a decisão tirada
em  plenária,  com  a  participação  decisiva  da  representação  discente,  é  a  de  que  o
DELEM deverá encaminhar uma proposta de “reformulação curricular” ao Colegiado.
O professor Marcelo leu então o extrato de ata daquela plenária encaminhado a este
Departamento, em que se registra o seguinte: “(...) 4)  Votação da criação de um novo
curso  de  letras  estrangeiras  baseado  no  PPP/japonês  e  polonês.  Após  uma  breve
introdução sobre a possível cisão do Curso de Letras, em que o Departamento de Letras
Estrangeiras  Modernas  se  constituiria  como  Curso  de  Letras  Estrangeiras,  passou  a
palavra às professoras Isabel Jasinski e Mariza Riva de Almeida para apresentaram o
esboço das propostas curriculares, a primeira direcionada para reformulação curricular,
mas dentro de um único curso de letras, e a segunda direcionada para a criação de um
novo curso de letras estrangeiras, cujo projeto político pedagógico seguiria o modelo
das  habilitações  em  japonês  e  polonês.  Após  exposição,  discutiu-se  a  forma  de
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encaminhamento  da  votação,  a  qual  ficou  configurada  da  seguinte  maneira:  1.
Reformulação curricular e, 2. Criação de um novo curso. O resultado foi como segue:
para a opção 1, 29 (18 docentes e 11 representantes  discentes) votos favoráveis,  24
votos (23 docentes e 1 técnico administrativo) contrários e 1 abstenção. Para a opção 2,
24  votos  (23  docentes  e  1  técnico  administrativo)  votos  favoráveis;  29  votos  (18
docentes  e  11  representantes  discentes)  contrários  e  1  abstenção.  Foi  aprovado  o
resultado da  votação em plenária  departamental,  tendo vencido a  opção 1.  (...)”.  O
Professor Marcelo lembrou então aos colegas da decisão da plenária do Delin de que
qualquer  discussão  relativa  ao  Curso  de  Letras  deve  ser  realizada  no  âmbito  do
Colegiado do Curso, cabendo portanto ao Delin aguardar agora encaminhamentos da
parte do DELEM ao Colegiado e posterior discussão e encaminhamentos no âmbito do
mesmo Colegiado. O Professor Márcio sugeriu então que o Colegiado poderia iniciar
um processo de avaliação e eventual revisão dos currículos de 2007 e 2009. Depois de
algumas intervenções,  em que se reiterou a necessidade de uma avaliação curricular
antes  de  que  qualquer  reforma  seja  implementada,  o  assunto  foi  encerrado.  5)
Representação discente.  O representante discente José Olivir informou que o Centro
Acadêmico de Letras definiu em reunião indicação de novos representantes discentes
junto à plenária departamental, qual seja:  titulares – Ana Elisa Lima Germano, Carlo
Giacometti,  Carlos  Henrique  de  Lima  Félix,  Carlos  Maurício  Carneiro  Filho,  Elisa
Tisserant de Castro, José Olivir de Freitas Junior e Thayse Letícia Ferreira; suplentes –
Eduardo Cardoso Xavier, Henrique Mancini, Maria Isabel Bordini e Taira de Fátima
Sakr de  Oliveira.  II)  Pauta:  1)  Avaliação de  Estágios  Probatórios.  A) Roosevelt
Araújo  da  Rocha  Júnior. O  Professor  Alessandro  Rolim  de  Moura  apresentou  o
resultado da avaliação de Estágio Probatório do Professor Roosevelt Araújo da Rocha
Júnior, que obteve pontuação máxima.  APROVADO. B) Bernardo Guadalupe S. L.
Brandão. O  Professor  Alessandro  apresentou  o  resultado  da  avaliação  do  Estágio
Probatório do Professor Bernardo Guadalupe S. L. Brandão, que obteve noventa e dois
pontos.  APROVADO. C)  Milena  Ribeiro  Martins.  A  Professora  Raquel  Illescas
Bueno apresentou o resultado da avaliação de Estágio Probatório da Professora Milena
Ribeiro  Martins,  que  obteve  pontuação  máxima.  APROVADO. 2)  Eleições  para a
Chefia do Delin. O Professor Marcelo Sandmann informou que o seu mandato como
chefe  de  departamento,  bem como  o  do  Professor  Alessandro  Rolim  de  Moura  na
suplência, deverá encerrar-se no final do mês de julho próximo. Ao longo do mês de
maio,  o  mais  tardar  inícios  de  junho,  deverão  ocorrer  as  eleições  para  a  chefia  e
suplência de chefia do Delin, juntamente com as eleições para a coordenação e vice-
coordenção  do  Curso  de  Letras.  Solicitou  a  indicação  de  membros  para  compor  a
comissão eleitoral que deverá encarregar-se das eleições para a chefia do Departamento,
tendo  se  apresentado  os  seguintes  nomes:  os  docentes  Guilherme  Gontijo  Flores  e
Roosevelt  Araújo  da  Rocha  Júnior;  a  servidora  técnico-administrativa  Lúcia  Maria
Neidert;  e  a  representante  discente  Thayse  Letícia  Ferreira.  A indicação  deverá  ser
remetida  à  Direção  do  SCHLA  para  elaboração  de  portaria  referente  ao  assunto.
APROVADO. III) Diversos: 1) Relatório de Evento de Extensão Universitária – IV
Simpósio  Antigos  e  Modernos. O  Professor  Marcelo  submeteu  à  plenária
departamental o Relatório do Evento de Extensão “IV Simpósio Antigos e Modernos”,
coordenado  pelo  Professor  Guilherme  Gontijo  Flores.  APROVADO.  2)  Anexos  II
(Resolução  02/04  COPLAD)  –   O  Professor  Marcelo  solicitou  que  a  plenária
departamental referendasse a aprovação da “Autorização para participação individual
em projetos técnico/científico educacional”, Anexo II (Resolução 02/04 – COPLAD),
Convênio Celin/Funpar, relativamente às bolsas concedidas aos Professores  Guilherme
Gontijo  Flores,  Raquel  Illescas  Bueno e  Roosevelt  Araújo  da  Rocha  Júnior,  cuja
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aprovação  ad  referendum havia  sido  efetuada  no  dia  08  de  abril  do  corrente  e
encaminhada para posterior aprovação no Conselho do SCHLA, atendendo à solicitação
da  Direção  do  Centro  de  Línguas.  APROVADA. 3)  Afastamentos.  A)  Waltencir
Alves de Oliveira. O Professor Waltencir solicitou afastamento solicitou afastamento e
diárias  para  participar  do  I  Colóquio  Internacional  Poéticas  da  Modernidade,  que
acontecerá dos dias 10 a 13 de maio, na UNESP, em São José do Rio Preto – SP. Sendo
APROVADO com o pagamento integral das diárias. B) Rodrigo Tadeu Gonçalves. O
Professor  Rodrigo  solicitou  afastamento,  diárias  e  passagens  para  participar  do  II
Encontro de Professores de Latim, nos dias 17 e 18 de maio próximos, na UNICAMP –
Campinas/SP. Sendo  APROVADO  com o pagamento das passagens e cinquenta por
cento  das  diárias. C)  Marilene  Weinhardt. A  Professora  Marilene  solicitou
afastamento para ministrar disciplina em Curso de Especialização na UNILA, Foz do
Iguaçu - PR, no período de 23 a 27 de maio. APROVADO. D) Bruno Bohomoletz de
Abreu Dallari. O Professor Bruno solicitou afastamento para participar do “Simpósio
Nacional sobre os Manuscritos de Ferdinand de Saussure”, nos dias 30 e 31 de maio na
UFRN, em Natal – RN.  E) Bernardo Brandão. O Professor Marcelo solicitou que a
plenária departamental referendasse aprovação do afastamento do Professor Bernardo,
entre os dias 9 e 11 de abril, para resolver assuntos relativos a seu doutorado na UFMG,
em Belo Horizonte – MG, entre eles reunião com orientador e entrega de texto para
qualificação.  APROVADO. F) Alessandro Henrique P. R. de Moura. O Professor
Marcelo solicitou que a plenária departamental referendasse aprovação do afastamento
do Professor  Alessandro,  entre  os  dias  4  e  8  de  abril,  para  participar  de  banca  de
concurso para professor na UFBA, Salvador – BA. APROVADO. G) Maria Cristina
Figueiredo  Silva. O  Professor  Marcelo  solicitou  que  a  plenária  departamental
referendasse aprovação do afastamento da Professora Maria Cristina, entre os dias 17 e
23  de  abril,  para  participar  do  “Primeiro  Workshop  de  preparação  do  projeto
interinstitucional  de  estudos  de  Morfologia  Distribuída”  e  para  resolver  assuntos
familiares,  sem  prejuízo  de  suas  atividades  profissionais.  APROVADO.  H)  Luiz
Arthur Pagani. O Professor Luiz Arthur solicitou afastamento no país de 01 de agosto
de 2011 a 31 de julho de 2012, com o fim de realizar o plano de estudos para pós-
doutorado intitulado “Modalidade”, sob a orientação do Professor Cezar A. Mortari, no
Departamento  de  Filosofia  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  -UFSC-  em
Florianópolis  SC.  Sendo  que  os  encargos  didáticos  do  professor  ficam  sob  a
responsabilidade deste departamento.  APROVADO.  Nada mais havendo a tratar, eu,
Lúcia Maria Neidert, secretária do Departamento, lavrei a presente ata, que, depois de
lida, será assinada por mim e pelo senhor Presidente. 

Lúcia Maria Neidert Marcelo Corrêa Sandmann
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