
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2013. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia 13 de março de dois mil e treze, 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,  Alessandro
Henrique P. R. de Moura, Antonio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bernardo
Brandão, Bruno Bohomoletz  de Abreu, Gesualda de L. S. Rasia, Guilherme Gontijo
Flores, Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva,
Maria José G. Foltran, Marilene Weinhardt, Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro
Martins,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues,  Paulo  Cesar
Venturelli, Pedro Ipiranga Júnior, Renata Praça de Souza Telles e Roosevelt Araújo da
Rocha  Júnior.  Justificaram  a  ausência  os  professores  Caetano  Waldrigues  Galindo,
Lígia Negri, Luís Gonçalves Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann, Rodrigo
Tadeu Gonçalves,  Sandra Mara Stroparo e  Teresa Cristina  Wachowicz e  o servidor
técnico-administrativo,  secretário Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro.  Encontra-se de
licença o professor Fernando Cerisara Gil. Encontra-se em férias a professora Raquel
Illescas Bueno. Informes. a) Nome do Setor. A professora Claudia informou que está
acontecendo até 14 de março uma consulta via internet  sobre o nome do Setor. Ela
solicitou aos professores que conferiram a página do Setor e votem. b) Planejamento
departamental. A professora Claudia solicitou aos professores que enviem a ela, até 31
de março, as previsões de eventos acadêmicos e de extensão, solicitações de monitoria,
iniciação  científica,  extensão,  bolsa  permanência,  cursos  de  especialização,  metas,
projetos,  obras,  compras,  etc.,  para compor o planejamento  do departamento  para o
período de 2013 a 2017. c) FDA. A professora Claudia informou que o edital do FDA
está aberto. Ela explicou os principais pontos do edital e fez circular o texto impresso do
e-mail  informativo  sobre  o  assunto  recebido  da  Direção  do  Setor.  d)  SIGEU. A
professora Claudia informou que todas as atividades de extensão devem, a partir  de
agora,  ser  registradas  no  novo  sistema  de  gestão  da  extensão,  SIGEU  –  Sistema
Integrado de Gestão da Extensão Universitária.  e) Professor substituto.  A professora
Claudia informou que, a partir de 1º de março, os professores substitutos passam a ser
contratados  como  auxiliares,  podendo  apenas  receber  o  adicional  por  titulação.  f)
Segurança  contra  incêndio.  A  professora  Claudia  informou  que  o  ofício  do
Departamento solicitando providências contra incêndio nos edifícios D. Pedro I e D.
Pedro II  não pôde ser lido no COUN, conforme havia sido decidido pelo Conselho
Setorial e, em razão disso, foi encaminhado ao gabinete do Reitor e à PRA, via processo
que contém também ata do Conselho Setorial endossando por unanimidade o ofício e
documento da Direção solicitando a presença da Reitoria em uma reunião do Conselho
Setorial para uma discussão aberta sobre o tema. g) Páginas de internet do Setor e do
Departamento. A professora Claudia informou que não havia um link específico para a
página de internet do DLLCV na página do Setor, mas que o problema foi corrigido. Ela
informou  ainda  que,  adicionalmente,  será  feita  uma  diagramação  específica  para  a
página do Departamento, com endereço próprio e link para ela na página do Curso de
Graduação  em  Letras  e  do  Setor.  h)  Instituto  Aryon  Dall’Igna  Rodrigues.  A
professora Claudia relatou sua participação no evento de lançamento do Instituto Aryon
Dall’Igna Rodrigues, acontecido na UNB, em Brasília, no dia 7 de março. Ela informou
que  fez  uma  saudação  ao  professor  Aryon  em  nome  do  Departamento  e  da
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Universidade. Ela relatou que o professor Aryon, em sua fala durante o evento, ressaltou
com entusiasmo a enorme importância do professor Mansur Guérios na sua formação e,
após o  final  do  evento,  manifestou  interesse  na  publicação  das  obras  completas  do
professor Guérios, tendo solicitado nosso apoio nessa empreitada. A professora Claudia
informou que se colocou a si e ao Departamento à disposição para auxiliar no que for
possível.  i)  Bolsas  de  extensão. A  professora  Claudia  informou  que  o  prazo  de
solicitação  de  bolsas  de  extensão  foi  estendido  até  18  de  março,  para  vagas  não-
preenchidas.  ORDEM  DO  DIA:  1)  Comissão  Eleitoral.  A  professora  Claudia
informou da necessidade de constituir Comissão Eleitoral para chefia do Departamento
e definir data para eleição, uma vez que seu mandato termina no dia 09 de agosto do
corrente ano. A plenária decidiu que a eleição ocorrerá no mesmo dia que a eleição para
a Coordenação da Graduação em Letras,  dia  22 de maio,  das  08 às 21 horas.  Para
compor a comissão foram indicados,  como titulares,  o professor Caetano, o técnico-
administrativo Rodrigo Carneiro e o discente Carlo Giacomitti. Como suplentes foram
indicados  o  professor  Roosevelt,  a  técnico-administrativa  Lucia  Maria  Neidert  e  a
discente  Amanda  Ricci  Ruiz. A plenária  delegou  à  Comissão  a  decisão  de  fazer  a
consulta  on-line caso  haja  apenas  uma  chapa  inscrita. APROVADO.  2)  Estágio
probatório. a) Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari. A professora Claudia apresentou
o resultado da 3ª  etapa  da avaliação de estágio  probatório  do professor  Bruno,  que
obteve pontuação máxima.  APROVADO. b)  Antonio Augusto Nery.  A professora
Claudia  apresentou  o  resultado  da  2ª  etapa  da  avaliação  de  estágio  probatório  do
professor  Antonio,  que  obteve  pontuação  máxima.  APROVADO.  3)  Política  de
abertura  de  vagas  em  disciplinas/turmas.  A  professora  Claudia  explicou  a
necessidade de haver uma definição prévia da política de cada área quanto à abertura de
vagas discentes em cada turma, com o objetivo de orientar a relação do Departamento
com a  Coordenação da Graduação após a  mudança  de gestão  naquela  unidade.  Em
seguida, a professora apresentou sua proposta: i) abrir quarenta vagas em cada turma de
uma mesma disciplina que tiver duas turmas no mesmo turno, ficando a coordenação
pré-autorizada a abrir novas vagas em qualquer das turmas, porém somente depois de
ambas estarem lotadas;  ii) abrir  cinqüenta vagas nas turmas de disciplinas optativas,
ficando cada área facultada a solicitar modificação dessa quantidade a cada semestre.
Após discussão, a plenária  decidiu acatar a proposta.  APROVADO. 4) Previsão de
concessão  de  auxílios.  A  professora  Claudia  apresentou  a  previsão  de  gastos  do
Departamento com diárias e passagens para o ano de 2013 e explicou que a previsão foi
feita considerando o valor de 100% das diárias para cada solicitação (o quadro segue em
anexo  a  esta  ata).  A  professora  explicou  que,  nesse  cenário,  a  previsão  de  gastos
ultrapassa em três mil reais o orçamento previsto para 2013 (feito com base nos valores
de  2012,  uma  vez  que  o  orçamento  do  ano  corrente  ainda  não  foi  aprovado).  Ela
colocou então três questões relativas a esse problema, destacadas a seguir. a) Colóquio
de Literatura  Portuguesa.  A professora  Claudia  apresentou  solicitação  da  área  de
Literatura Portuguesa de concessão anual de auxílio para um convidado do colóquio do
Centro  de  Estudos  Portugueses.  Após  discussão,  a  plenária  acatou  o  pedido.
APROVADO. b) Pagamento de 100% das diárias.  A professora Claudia explicou
que há uma determinação interna à Universidade que recomenda pagar apenas 50% das
diárias solicitadas, mas que não há nenhuma lei federal indicando que deva ser assim. A
professora explicou ainda que essa determinação interna foi posterior ao corte de 50%
na rubrica de diárias e passagens que o Governo Federal impôs aos seus vários órgãos,
sem que haja impedimento legal para o pagamento de 100% para cada solicitação. Em
seguida,  ela  consultou a plenária  sobre o pagamento de 100% das diárias para cada
solicitação.  A plenária destacou a necessidade de dar condições aos professores para
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desenvolverem seu trabalho com qualidade, apresentando o resultado das suas pesquisas
em congressos  acadêmicos.  A plenária  destacou ainda  que esta  é  uma exigência  da
própria  Universidade,  que inclui  entre  as  atividades  docentes  a  sua  participação  em
eventos  acadêmicos  e  os  avalia  em  razão  disso.  Os  professores  ressaltaram,
unanimemente, que não se pode exigir que um servidor arque com as despesas do seu
trabalho.  Nesse  sentido,  a  plenária  ressaltou  a  imprescindibilidade  de  que  a
Universidade custeie a totalidade das despesas com diárias sempre que conceder auxílio
para seus docentes participarem de eventos acadêmicos. Em função dessa avaliação, a
plenária decidiu autorizar o pagamento, aos seus docentes, de 100% (cem por cento) das
diárias  por  eles  solicitadas  ao  Departamento.  APROVADO.  c)  Critérios  para
distribuição  dos  recursos  entre  os  professores. A  professora  Claudia  solicitou  à
plenária  critérios  para  distribuir  os  recursos  da  rubrica  diárias  e  passagens  entre  os
professores solicitantes, uma vez que a demanda é maior que a oferta. Após discussão, a
plenária decidiu manter os critérios adotados em anos anteriores: i) solicitação a outras
fontes: o professor deve solicitar auxílio também a outras fontes, como a PRPPG e a
Fundação Araucária;  ii)  interstício:  o professor que receber auxílio em um ano, não
poderá receber no ano seguinte, com a ressalva de que professores não ligados à pós-
graduação não precisarão se submeter ao interstício; iii) diárias: priorizar o pagamento
de diárias, em lugar das passagens, sempre que não for possível atender a todos e desde
que seja possível pagar 100% das diárias solicitadas; estudar caso a caso para verificar
se é mais vantajoso para o professor receber diárias ou passagens, a depender do local
para  onde  estiver  indo  e  da  quantidade  de  diárias  que  estiver  solicitando;  iv)
apresentação  de  trabalho:  o  professor  só  poderá  receber  auxílio  se  for  apresentar
trabalho  no  evento  de  que  for  participar.  A  plenária  decidiu  ainda  recuperar  o
documento  em que estes  critérios  estão  apresentados.  APROVADO. 5)  Projeto  de
pesquisa. a) Gesualda Rasia.  A professora Claudia apresentou à plenária seu parecer
favorável  à  aprovação  do projeto  de  pesquisa  da  professora  Gesualda,  intitulado  A
abordagem do texto em perspectiva discursiva e a dimensão do ensino na Educação
Básica.  APROVADO. b) Maximiliano Guimarães, Maria José Foltran e Patrícia
Rodrigues. A professora Maria Cristina apresentou à plenária seu parecer favorável ao
projeto de pesquisa dos professores Maria José, Patrícia R. e Maximiliano, coordenado
por este último, intitulado  A estrutura da predicação e da modificação no português
brasileiro. APROVADO. 6) Professor substituto. A professora Claudia informou que
o contrato do professor Ewerton Kaviski, substituto da área de Literatura Brasileira, vai
até 30 de junho. Ela informou ainda que vai solicitar renovação até o final do primeiro
semestre de 2013, considerando os exames finais, 10 de agosto. A professora ressaltou
que, após esse período, há dois cenários possíveis: a) o Departamento permanece apenas
com essa uma vaga; ou b) o Departamento recebe uma nova vaga para a área de Letras
Clássicas em função do afastamento para qualificação do professor Guilherme e fica no
total com duas vagas. Em seguida, ela explicou que será preciso decidir qual(is) área(s)
será(ão) beneficiada(s)  com esta(s)  vaga(s) após o término do contrato  do professor
Ewerton. A professora destacou a importância de  tomar essa decisão com antecedência,
para poder fazê-lo com tranquilidade. Após discussão, a plenária solicitou que o último
modelo de distribuição de vagas docentes aprovado e usado pelo Departamento seja
enviado por e-mail aos professores e decidiu suspender o debate e incluir o tema como
ponto de pauta da próxima reunião de Departamento do DLLCV.  APROVADO. 7)
Diversos. a) Poluição sonora. O professor Alessandro destacou que a poluição sonora
no Campus Reitoria está prejudicando o trabalho dos docentes e solicitou que se cobre
da  Prefeitura  Municipal  uma  posição  sobre  o  tema.  O  professor  Márcio  sugeriu
encaminhar a questão à Comissão Setorial de Espaço. A professora Adelaide sugeriu
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consultar o professor Paulo Zanin, da engenharia mecânica,  especialista em acústica,
sobre proteção contra ruído nas salas. A plenária recomendou encaminhar esse tema
apenas após a conclusão do embate sobre a segurança contra incêndio nos edifícios D.
Pedro I e D. Pedro II. APROVADO. b) Afastamentos para fora do país. i) Rodrigo
Gonçalves.  A professora  Claudia  apresentou  à  plenária  departamental  o  pedido  de
afastamento do professor Rodrigo, entre 05 e 09 de junho de 2013, para participação no
evento “Framing Classics Receptions Studies”, a realizar-se em Nijmegen, Holanda. A
área  de  Letras  Clássicas  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  sua
ausência.  APROVADO.  ii)  Patrícia  Rodrigues.  A  professora  Patrícia  Rodrigues
submeteu à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 30 de abril e 06 de
maio  de  2013,  para  participação  no  evento  “Workshop  on  Portuguese  Syntax”,  a
realizar-se  na  Università  Ca’Foscari  Venezia,  em  Veneza,  na  Itália.  A  área  de
Linguística e Língua Portuguesa assumirá os encargos didáticos da professora durante
sua  ausência. APROVADO.  iii)  Maria  José  Foltran.  A  professora  Maria  José
submeteu à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 30 de abril e 06 de
maio  de  2013,  para  participação  no  evento  “Workshop  on  Portuguese  Syntax”,  a
realizar-se  na  Università  Ca’Foscari  Venezia,  em  Veneza,  na  Itália.  A  área  de
Linguística e Língua Portuguesa assumirá os encargos didáticos da professora durante
sua ausência.  APROVADO. c) Afastamentos no país. i)  Antonio Nery. O professor
Antonio apresentou dois pedidos de afastamento, um para participar de uma banca de
defesa  de  mestrado  e  de  uma  banca  de  qualificação  de  doutorado,  na  UFSC,  em
Florianópolis-SC, no dia 17 de abril, e outro para participar de uma banca de dotorado
na USP, em São Paulo-SP, no dia 7 de maio. APROVADO. ii) Waltencir Oliveira. A
professora Claudia apresentou o pedido de afastamento  do professor Waltencir  para
proferir a palestra "Escrever se limita com torear" no evento Sete poetas brasileiros do
século  XX,  na  UNIFESP,  em Guarulhos-SP,  no dia  7 de maio.   APROVADO. iii)
Adelaide Pescatori Silva. A professora Adelaide apresentou à plenária seu pedido de
afastamento para ministrar o curso "Características acústicas de vogais e róticos no PB",
na Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas-RS, de 8 a 10 de maio. APROVADO.
iv)  Teresa  Cristina  Wachowicz.  A  professora  Claudia  apresentou  o  pedido  de
afastamento da professora Teresa para participar da reunião de coordenadores de pós-
graduação, pela Capes, em Belo Horizonte-MG, de 17 a 19 de abril. APROVADO. d)
Moção de repúdio. O professor Alessandro leu uma moção de repúdio ao tratamento
recebido pela  professora  Grace Bandeira  no DLLCV durante o período em que ela
atuou no Departamento por decisão judicial, de julho de 2011 a fevereiro de 2013, e
solicitou que a moção fosse incluída na ata da reunião. A plenária entendeu que não
havia mais tempo nem quorum para desenvolver a discussão sobre o tema e decidiu
incluí-lo como ponto de pauta da próxima reunião. O professor Márcio solicitou que o
texto  seja  disponibilizado  aos  professores  do  Departamento  com  antecedência.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Renata Praça de Souza Telles, secretária
ad hoc, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela senhora presidente.

Renata Praça de Souza Telles        Claudia Mendes Campos
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