
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2014. Às quatorze e trinta  do dia treze de
agosto de dois mil e catorze, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental, sob a presidência da professora Maria Cristina Figueiredo Silva, estando
presentes  os  professores:  Adelaide  H.  Pescatori  Silva,  Benito  Martinez  Rodriguez,
Bernardo G.S.L. Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari,  Caetano Waldrigues
Galindo, Gesualda de L. S. Rasia, Guilherme G. Flores, Luiz Arthur Pagani, Maria José
G. D. Foltran, Maximiliano Guimarães, Milena R. Martins, Patrícia de A. Rodrigues,
Paulo  César  Venturelli,  Pedro  R.  Dolabela  Chagas,  Pedro  Ipiranga  Júnior,  Raquel
Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Sandra Mara Stroparo; e os alunos: Aion
Roloff,  Priscila  S.  Martins  e  Leonardo  G.  Fischer.  Demais  ausências  justificadas.
Encontram-se  de  licença  os  professores  Antonio  Augusto  Nery,  Claudia  Mendes
Campos, Luís Bueno, Márcio R. Guimarães, Patrícia Cardoso, Roosevelt A. da Rocha
Jr. e Teresa Wachowicz. 1. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PONTO DE PAUTA: 1. A
professora  Maria  Cristina,  presidente  da  sessão,  pede  e  recebe  a  aprovação  para  a
inclusão  de  pontos  de  pauta:  1. a  aprovação  de  questões  já  encaminhadas  ad
referendum, durante o recesso da Copa: (a) teste seletivo para professor substituto para a
área de Clássicas - Grego; e (b) Curso de extensão EduPesquisa: Linguagem, diálogo e
ensino  de  leitura  e  escrita,  do  professor  Bruno  B.  A.  Dallari,  APROVADO;  2.
Divulgação do nome de Joseane Prezotto como candidata aprovada no Teste Seletivo de
Grego.  APROVADO;  3. Evento  de  extensão  organizado  pela  área  de  Literatura
Brasileira, “Literatura em tempos de repressão”. APROVADO. ORDEM DO DIA: 2.
INFORMES: 1. O professor Benito, como suplente da professora Adelaide no Comitê
Setorial de Extensão, pediu para fornecer informações sobre os esforços que o comitê
tem realizado no sentido de melhorar e estabilizar a plataforma do Sigeu, responsável
pelos registros de eventos e cursos de extensão, que tem gerado vários problemas para a
inserção dos processos; o conselho principal é para que os professores  tomem muito
cuidado  ao  preencher  os  formulários,  salvando  e  conferindo  com cuidado  antes  de
“enviar” de fato a inscrição, já que depois de enviada pela primeira vez o sistema não
permite  correções de nenhum tipo,  o que coloca em risco a aprovação dos projetos.
Além disso,  é fundamental  que o projeto seja  aprovado pela  plenária  departamental
antes  de  ser  submetido,  pois  um extrato  da  ata  deve  acompanhar  o  processo.  2. O
professor  Benito,  como  representante  do  SCH  na  CPPD,  informa  sobre  algumas
mudanças  na resolução que rege as  progressões  funcionais  e  informa que a  própria
CPPD  está  passando  por  algumas  alterações  que  tratam  da  eleição  direta  para  os
representantes no interior de cada setor. 3. A professora Sandra solicitou aos professores
que  insistam  com  seus  orientandos  sobre  a  necessidade  de  participação  como
pareceristas  na  Revista  Versalete,  dado  que  o  volume  de  textos  recebidos  vem
aumentando  significativamente.  4. O  professor  Bruno  informou  que  novos
representantes do Setor junto à ARI foram empossados. 5. A professora Maria Cristina
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informa que a técnica-administrativa Lucia Neidert se encontra com problemas de saúde
e terá uma presença um pouco incerta no departamento neste semestre; além disso, ela
informa  que  a  técnica  irá  pedir  aposentadoria  em janeiro  e  só  depois  disso  é  que
poderemos solicitar um novo funcionário para o cargo. 6. A professora Maria Cristina
informa  que  alguns  escaninhos  vazios  do  armário  do  corredor  do  11º  andar  serão
oferecidos aos professores seniores ligados anteriormente ao nosso Departamento. 7. A
professora  Maria  Cristina  reitera  pedido  da  coordenação  de  que  os  professores  não
cancelem aulas na primeira semana do semestre. 8. A professora deu as boas vindas ao
novo professor do departamento, Pedro Ramos Dolabela Chagas.  3. ORÇAMENTO
DO SETOR: a professora Maria Cristina apresentou a prestação de contas do primeiro
ano de sua gestão do Departamento, informando que já pediu algumas explicações ao
Financeiro do SCH sobre alguns pagamentos realizados; apresentou também os dados
dos gastos do DLLCV referentes ao repasse feito pelo CELIN e dúvidas equivalentes se
colocaram. Ficou acordado que a professora Maria Cristina irá pedir explicações mais
detalhadas sobre os dois orçamentos aos responsáveis, a pedido da plenária, e este ponto
de pauta será recolocado na próxima reunião.  APROVADO.  4. ELEIÇÃO PARA A
DIREÇÃO DO SETOR: a chapa composta pelo professor Eduardo Barra (DEFIL) e
pela professora Lígia Negri (DLLCV) para concorrer à direção do SCH apresentou-se
ao departamento.  5. VAGAS DOCENTES E PÓS-DOC: a professora Maria Cristina
fez  uma  explanação  sobre  uma  resolução  do  COPLAD  que  entrará  em  vigor,
provavelmente, no início do próximo mês e que versará sobre os novos procedimentos
para redistribuição de vagas docentes  na UFPR. A informação principal  é a  de que
elementos como extensão e pesquisa terão um peso significativo nessa avaliação, o que
deve  ser  considerado  pelos  professores  do  departamento  em termos  de  produção  e
divulgação  dessa  produção  para  a  comunidade  acadêmica  e  externa,  visando,  entre
outras coisas, atender às expectativas que um corpo docente com a proporção numérica
do DLLCV pode vir a cumprir. Além disso, a professora ponderou sobre o quanto as
pós-graduações no Brasil têm sofrido com uma diminuição do corpo docente, devido
principalmente  ao  aumento  significativo  de  trabalho  para  os  docentes  que  delas
participam.  Em consequência  disso,  e  em reconhecimento  quanto a  esse volume de
trabalho, a professora ponderou sobre o quanto o afastamento para pós-doutoramento é
importante  para  esses  professores,  visando  cumprir  não  só  com  as  exigências de
formação  dos  programas  de  pós-graduação,  como  com  a  própria  necessidade  e
possibilidade  da  pesquisa,  bastante  dificultada  quando em períodos  letivos  normais.
Nesse  sentido,  a  professora  propõe  uma  nova  prática  para  os  afastamentos  de
professores  do  Departamento,  que  incluiria:  (a)  apresentação  para  a  plenária
departamental  do  projeto  a  ser  desenvolvido,  instituição  e  supervisor,  quando  da
aprovação  da  saída;  (b)  quando  do  retorno  do  professor,  o  compromisso  de
apresentação,  na  forma  de  cursos  ou  eventos  de  extensão  ou  ainda  palestras,  dos
resultados obtidos pela pesquisa. Além disso, a professora propôs que a saída para um
pós-doc  seja  concedida  preferencialmente  aos  professores  que  estão  ligados  à  pós-
graduação,  de  modo  que  estes  professores  “passem  na  frente”  nas  “filas”  para
afastamento  dentro  das  áreas.  Essas  novas  práticas  visariam  possibilitar  um  maior
equilíbrio na distribuição de encargos dentro do Departamento, bem como mais clareza
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quanto  à  produção  e  pesquisa  dos  professores.  APROVADO.  Na  sequência,  a
professora Adelaide sugeriu que a Semana de Letras poderia ser um momento para a
apresentação dos resultados das pesquisas de pós-doutoramento para a graduação. A
professora Maria José, por sua vez, acrescentou que os professores não ligados à pós-
graduação  poderiam contribuir  mais  para  o  Curso  ao  oferecer  vagas  para  Iniciação
Científica,  Iniciação  à  Docência,  Monitorias,  ou  outras  opções  ligadas  à  pesquisa  e
docência oferecidas pela Universidade.  6. PROJETO DE PESQUISA:  a professora
Raquel leu o parecer sobre o Projeto de Pesquisa “Histórias e formas do romance”, do
professor  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas,  elaborado  pelo  professor  Fernando  Gil.
APROVADO.  7. CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: a professora Maria
Cristina apresentou as ementas para a criação de duas novas optativas de 30 horas (ao
lado  de  duas  novas  optativas  a  serem  ofertadas  pelo  DELEM)  para  atender  à
necessidade  de  formação  mais  específica  de  professores  de  Português  como  língua
adicional.  A plenária  sugeriu a retirada dos pré-requisitos dada a dificuldade de sua
implementação. APROVADO. 8. DOCUMENTO PARA A PROGRAD: a pedido do
professor Max, a professora Maria Cristina informa que,  em virtude da ausência de
resposta do NEAB à carta enviada pelo DLLCV no primeiro semestre, visando uma
retratação do núcleo em relação aos procedimentos que levaram a uma sindicância, em
2012, o departamento enviará agora o mesmo documento à PROGRAD, numa tentativa
de esclarecer a questão.  9.  SUPLÊNCIA: a professora Gesualda Rasia, atual suplente
do professor Waltencir,  representante do DLLCV junto ao sindicato dos professores,
informou que não poderia continuar ocupando esse cargo e a professora Renata Telles
se ofereceu para assumir essa suplência. APROVADO. 10. AFASTAMENTOS: 1. A
professora  Gesualda  registrou  os  seguintes  afastamentos:  em  12  de  maio,  banca
examinadora  de  doutorado  na  UFRGS,  em  Porto  Alegre;  de  8  a  11  de  junho,
ENANPOLL, na UFSC em Florianópolis; de 26 a 27 de junho, participação de reunião
do grupo de pesquisa “História das ideias”, na UFRGS, em Porto Alegre. 2. O professor
Paulo  registrou  afastamento  para  o  dia  20  de  maio  para  realizar  uma  palestra  em
Blumenau, para o programa PROLER, da Biblioteca Nacional.  3. A professora Maria
Cristina  registrou afastamento  para o dia  10 de junho,  para participar  do comitê  de
avaliação do PIBIC, na UnB, em Brasília; e em 29 de julho para participar de banca
examinadora   de  doutorado  também  na  UnB,  em  Brasília.  4. O  professor  Benito
registrou afastamento de 19 a 20 de setembro para participar de uma banca examinadora
de  doutorado,  na  FFLCH-USP,  em  São  Paulo.  5. A  professora  Sandra  registrou
afastamento de 22 a 26 de agosto para participar do festival literário A Letra e a Voz,
em Recife.  6. O professor Caetano registrou os seguintes afastamentos: de 20 a 30 de
julho,  para  a  Escola  de  Inverno  de  Tradução  Literária,  promovida  pela  UFF,  pela
Fundação Biblioteca Nacional, pelo British Council e pelo British Centre for Literary
Translation, em Parati, Rio de Janeiro; do dia 22 a 26 de agosto para o festival literário
A Letra e a Voz, em Recife; do dia 22 a 23 de setembro para banca examinadora de
doutorado na PUC-Rio, no Rio de Janeiro; de 22 a 23 de outubro para a Conferência de
Encerramento do V Congresso Nacional de Pesquisa em Literatura e XV Seminário de
Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP, em São José
do Rio Preto, São Paulo; em 27 de agosto para realizar uma palestra na XXIII Bienal
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Internacional do Livro de São Paulo; de 17 a 20 de setembro para palestras na XXXIII
Semana  Literária  do  SESC-PR,  em Guarapuava,  Ponta  Grossa,  União  da  Vitória  e
Paranaguá, no Paraná.  11. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO: A
professora Sandra apresentou um plano de atividade para o Programa de Voluntariado
Acadêmico, da aluna Marina Cavichiolo Grochocki, cujos objetivos são acompanhar a
leitura, revisão e editoração dos textos submetidos à Revista Versalete.  APROVADO.
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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