
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2013. Às quatorze horas do dia quinze de
maio 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 G. dos S. L.
Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues Galindo, Gesualda
de L. S. Rasia,  Luis Gonçales B. de Camargo, Luiz Arthur Pagani,  Marcelo Corrêa
Sandmann, 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, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Illescas
Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Sandra Mara Stroparo
e  Teresa  Cristina  Wachowicz.  Justificaram  a  ausência  os  professores  Paulo  Cesar
Venturelli,  Roosevelt  Araújo  da  Rocha  Júnior  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.
Encontram-se de licença os professores Guilherme Gontijo Flores, Fernando Cerisara
Gil e Lígia Negri. A professora Claudia estabeleceu as dezessete horas e trinta minutos
como  teto  para  a  reunião.  QUESTÃO  DE ORDEM:  O  professor  Pedro  solicitou
inversão dos pontos 5 (Moção de repúdio) e 6 (Reforma curricular) da pauta da reunião
e a professora Claudia solicitou que o ponto 8 (Disciplina obrigatória para a Gestão da
Informação)  passe a ser o primeiro da pauta. APROVADO.  ORDEM DO DIA: 1.
Informes. a) Processo professora Grace Bandeira. A professora Claudia informou
que a professora Grace solicitou reunião com a chefia do DLLCV, em 02 de maio de
2013, para colocá-la a par do andamento do processo judicial em que a professora Grace
requer suspensão da sua remoção da UFAM para a UFPR. Na ocasião,  a professora
Grace  informou a  professora  Claudia  de  que  a  sentença  extinguindo  o  processo  de
remoção foi proferida em 17 de abril próximo passado e foi publicada no Tribunal de
Justiça,  por  meio  eletrônico,  no  dia  seguinte,  18  de  abril.  b)  Prêmio  Bunge.   A
professora Claudia  informou que o DLLCV foi  convidado a  indicar  um nome para
concorrer  ao  Prêmio  Bunge  de  Crítica  Literária.  Ela  acrescentou  que  as  indicações
podem ser feitas até 30 de maio e solicitou aos colegas docentes do Departamento que
enviem suas indicações para a chefia. c) Horário de funcionamento da secretaria. A
professora  Claudia  informou  que,  em  função  das  férias  dos  secretários  do
Departamento, a secretaria vai continuar funcionando em horários alternados até 13 de
junho do corrente ano, da seguinte maneira: até 29 de maio, segundas, quartas e sextas
das 8h às 14h, terças e quintas das 14h às 20h; de 03 a 13 de junho, segundas, quartas e
sextas das 14h às 20h, terças e quintas, das 8h às 14h.  d) Impressoras. A professora
Claudia  informou que uma das impressoras  antigas  do Departamento  foi consertada
com  recursos  do  projeto  coordenado  pela  professora  Maria  José,  "Os  Efeitos  da
Modificação na Referencialidade/ The Effects of Modification on Referentiality", em
convênio  com  a  Universidade  de  Utrecht,  Holanda,  e  está  instalada  no  segundo
computador da secretaria. Ela informou ainda que a impressora colorida, instalada no
computador da sala dos professores, também será consertada com os mesmos recursos.
e) Escada de incêndio. A professora Claudia repassou à plenária informações recebidas
da diretora do SCH, professora Maria Tarcisa Bega, sobre a solicitação de providências
quanto à segurança contra incêndio nos edifícios D. Pedro I e D. Pedro II. Segundo a
professora  Tarcisa,  a  Direção  do  SCH  teve  reunião  sobre  esse  tema  com  os
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coordenadores  e  o  pró-reitor  da  PRA,  além  de  reunião  com  a  pró-reitora  de
Planejamento.  Ainda de acordo com a professora Tarcisa,  os referidos dirigentes  da
Universidade reconheceram a gravidade do problema e afirmaram que a UFPR incluirá
o tema em seu planejamento, sem, no entanto, apresentar nenhuma resposta objetiva
com inclua metas ou ações. A diretora afirmou que compartilha com todos, e com o
DLLCV,  em  especial,  as  apreensões  e  preocupações  relativas  a  esta  questão.  Em
seguida,  a  professora  Claudia  informou  que  os  próximos  passos  na  tentativa  de
solucionar  este  grave  problema serão  uma denúncia  à  ouvidoria  da  Universidade  e
solicitação  de  vistoria  ao  Corpo  de  Bombeiros.  O  professor  Benito  informou  que
recebeu,  como  resposta  à  sua  reclamação  sobre  essa  questão  junto  à  ouvidoria,
solicitação de que o problema seja remetido à PRA.  f) Nome do Setor.  A professora
Claudia  informou que,  em função da consulta  pública  realizada  em março próximo
passado, o novo nome do Setor é Setor de Ciências Humanas. g) Conselho Setorial de
23 de abril de 2013. A professora Renata, que esteve presente no Conselho Setorial de
23 de abril  representando a chefia  do DLLCV, trouxe daquela  reunião  os seguintes
informes: i) FDA: o Conselho Setorial de 23 de abril aprovou a aplicação dos recursos
do edital  FDA 2013 em livros,  com um teto de dez mil reais  por departamento;  ii)
Campus Rebouças: a mudança para o Campus Rebouças ficou adiada para 2014;  iii)
Orçamento 2013:  o orçamento da UFPR ainda não aprovado;  iv) Cartão de visita
para os professores do Setor: foi sugerido que os professores façam pedidos de cartão
de visita com a nova denominação do Setor; v) Equipamentos nas salas de aula: todas
as salas já estão com equipamentos de áudio e vídeo; haverá também armários e cursos
de  treinamento;  vi)  Planejamentos  estratégicos:  os  planejamentos  estratégicos  das
unidades devem estar disponíveis para consulta nas páginas de internet de cada unidade;
vii)  Novos campi:  o COUN tem em meta a construção de três novos campi para a
UFPR, já tendo sido aprovado o de Jandaia.  h) Pagamento de 100% das diárias. A
professora Claudia informou que o setor de Finanças do SCH não aceitou a solicitação
do DLLCV de que sejam pagos 100% das diárias para seus docentes, alegando que há
determinação  da  PRA  de  que  sejam  pagos  apenas  50%.  Ela  acrescentou  que
encaminhará ofício pedindo esclarecimentos sobre essa questão para a direção do Setor
e solicitando que sejam pagãos 100% das  diárias  aos docentes  do Departamento.  i)
Revista Versalete. A professora Sandra informou que a primeira chamada para artigos
da Revista Versalete foi concluída.  Ela solicitou que os professores credenciados na
Pós-Graduação cobrem de seus orientandos que façam seus cadastros como pareceristas
da Revista e que submetam artigos à publicação no periódico. j) Eleições para a chefia
departamental e para a coordenação da graduação em Letras. A professora Claudia
informou que houve apenas uma chapa inscrita para a chefia departamental, composta
pelas  professoras  Maria  Cristina,  como titular,  e  Sandra,  como suplente,  e  também
apenas uma chapa inscrita para a coordenação da graduação em Letras, composta pelos
professores João Arthur  Pugsley Grahl,  do DELEM, como coordenador,  e professor
Caetano, como vice-coordenador. Ela lembrou a plenária de que as eleições acontecerão
no dia 22 de maio. k) Mesários para as eleições. A professora Claudia informou que a
comissão  eleitoral  ainda  precisa  de  professores  voluntários  para  trabalhar  como
mesários  no  período  da  noite  nas  eleições  para  a  chefia  do  DLLCV  e  para  a
coordenação da graduação em Letras,  que ocorrerão no dia 22 de maio.  l)  FDA.  A
professora Claudia informou que a proposta do SCH para o FDA 2013 foi aprovada. m)
Servidor de e-mail da UFPR. A professora Claudia informou que a UFPR modificou o
seu  servidor  de  e-mails  e  que  o  novo  servidor  está  acessível  através  do  endereço
www.email.ufpr.br.  n) Escaninhos. A professora Claudia informou que o pregão de
materiais  necessários para o conserto dos escaninhos externos já foi realizado e que

2

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l



dentro  de  dez  dias  as  ordens  de  serviço  do  setor  de  marcenaria  da  Divisão  de
Manutenção, entre elas esta do DLLCV, começarão a ser atendidas. m) CRAPUFPR. O
professor  Benito  informou  sobre  a  eleição  de  nova  chapa  para  a  Associação  dos
Professores  da  UFPR  (APUFPR),  com  a  consequente  renovação  do  Conselho  de
Representantes (CRAPUFPR). Ele acrescentou que as eleições para o Crapufpr devem
acontecer  no  próximo  mês  e  que,  portanto,  os  candidatos  devem  se  apresentar.
Aprovação de atas. Foram aprovadas as seguintes atas de plenárias do DLLCV: 004-
2012 (21 de novembro de 2012), 001-2013 (20 de fevereiro de 2013), 002-2013 (13 de
março de 2013) e 003-2013 (17 de abril de 2013).  2. Disciplina obrigatória para a
Gestão da Informação. A professora Claudia informou que a coordenação do Curso de
Graduação em Gestão da Informação está fazendo reformulação curricular e solicitou,
através  do  ofício  042/13  –  SA/CCGI,  a  inclusão  de  uma  disciplina  de  Língua
Portuguesa no seu novo currículo, com denominação diferente da disciplina atualmente
oferecida pelo DLLCV àquele curso e carga horária reduzida.  A professora lembrou
que, já no seu planejamento estratégico para o período de 2013 a 2017, o Departamento
anunciou  a  intenção  de  se  retirar  do  currículo  do  curso  de  Gestão  de  Informação,
conforme  se  pode  ver  no  seguinte  excerto,  retirado  da  página  11  do  referido
planejamento:  “O DLLCV pretende  excluir  a  obrigatoriedade  da  disciplina  HL201
(Língua  Portuguesa  I)  do  currículo  dos  Cursos  de  Gestão  da  Informação  e  de
Comunicação Social, disciplina que tem como objetivo praticar leitura e produção de
textos. Em geral, há um senso comum entendendo que os alunos ‘escrevem mal’ e que
seria função da Universidade de alguma forma suprir essas deficiências oriundas do
ensino  médio.  Nosso  Departamento  entende  que  esse  olhar  sobre  a  questão
desconsidera,  de  fato,  as  especificidades  do  ensino  universitário,  que  não  pode
simplesmente  transformar-se em um ‘supletivo’  de  carências  anteriores.  Observe-se
que o aluno, ao entrar na Universidade, já teve pelo menos onze anos de prática de
leitura e escrita. A experiência demonstra que esses problemas não são sanados em
novas disciplinas específicas para esse fim, mas apenas através da prática de leitura e
escrita, em atividades próprias ao currículo de cada curso, desenvolvidas em todas as
disciplinas  do curso.”  Após discussão,  a  plenária  entendeu que,  pelas  razões  acima
expostas,  não  deve  mais  ofertar  disciplinas  no  curso  de  Gestão  da  Informação.  A
plenária  decidiu  então  responder  negativamente  ao  pedido  de  inclusão  de  nova
disciplina  no  currículo  de  Gestão  da  Informação  e  informar  que  não  ofertará  no
currículo  novo  daquele  curso  a  disciplina  que  ofertava  no  currículo  anterior.
APROVADO.  3.  Estágios  probatórios.  a)  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues.  A
professora Claudia apresentou o resultado da 3ª etapa da avaliação de estágio probatório
da professora Patrícia R., que obteve pontuação máxima. APROVADO. b) Waltencir
Alves de Oliveira. A professora Claudia apresentou o resultado da 3ª etapa da avaliação
de  estágio  probatório  do  professor  Waltencir,  que  obteve  pontuação  máxima.
APROVADO.  4. Evento de extensão: Poiesis – Aventuras Literárias.  O professor
Benito apresentou a proposta de evento de extensão, da qual é coordenador, “Poiesis –
Aventuras Literárias”, a ser realizado nas tardes de sábado, a partir de 22 de junho de
2013, estendendo-se pelo segundo semestre de 2013 conforme cronograma apresentado
à plenária. O evento será co-promovido pelo grupo Poiesis, composto por acadêmicos
do Curso de Graduação em Letras, e os palestrantes serão docentes do DLLCV e do
DELEM. As inscrições serão gratuitas. APROVADO.  5. Processo aberto pelo Neab.
A professora Claudia informou a plenária sobre processo aberto pelo NEAB (Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros) contra a professora Gesualda, solicitando à Coordenação da
Graduação em Letras "empenho na averiguação e responsabilização dos fatos" relatados
em carta denúncia pelo aluno Sérgio Miguel José, que já havia feito denúncia da mesma
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natureza  contra  o professor  Maximiliano.  A professora Claudia  sintetizou o teor  da
denúncia  e  explicou  que  o  aluno  faz  oposição  aos  conteúdos  da  disciplina  HL224,
Linguística III, e não propriamente à fala da professora Gesualda em sala de aula, razão
pela qual a chefia do Departamento assumiu a frente da defesa, solicitando providências
em relação a acusações dessa natureza, especialmente sem que tenha havido qualquer
tentativa de diálogo entre as partes antes da abertura de processo. A professora Claudia
informou  que  o  texto  de  defesa,  juntamente  com  a  carta  resposta  da  professora
Gesualda, foi encaminhado à Coordenação da Graduação em Letras através do ofício
026/2013 – DLLCV, com cópias para a Direção do Setor, a Pró-Reitora da Graduação e
a Reitoria. O ofício e a carta resposta foram lidos pelos professores do Departamento e
estão anexados a esta ata. A professora Claudia informou ainda que o coordenador da
graduação  em  Letras,  professor  Márcio,  organizou  uma  primeira  reunião  de
esclarecimentos com os coordenadores do Neab, professores Marcos Silva da Silveira
(DEAN) e Paulo Vinícius Baptista da Silva (DTFE), a professora Gesualda, a chefia do
DLLCV, professoras Claudia e Renata,  o professor Caetano representando a área de
Linguística e a diretora do SCH, professora Maria Tarcisa da Silva Bega. Nesta reunião,
foi acertado que haverá uma reunião de conciliação,  mediada pelo professor Márcio,
entre o aluno reclamante e a professora Gesualda, decisão registrada no ofício 110/2013
– CLET. A professora Claudia informou também que a professora Gesualda solicitou
ser  substituída  na  turma  em  que  o  aluno  denunciante  está  matriculado,  por  estar
impedida eticamente de continuar à sua frente durante o andamento do processo, tendo,
no entanto, afirmado retirar o pedido caso a conciliação seja bem sucedida e o processo
seja  encerrado.  A professora Claudia acrescentou que,  como parte da construção da
defesa  contra  processos  dessa  natureza,  convidou  o  professor  Sírio  Possenti,  da
Unicamp, para proferir uma palestra na Semana de Letras de 2013 sobre o tema “O
humor e o politicamente correto”. Em seguida, a professora Claudia solicitou à plenária
apoio  à  defesa  e  à  carta  da  professora  Gesualda.  A  plenária  debateu  a  questão  e
manifestou seu apoio à resposta construída pela chefia departamental. APROVADO.  6.
Reforma  curricular. A  professora  Claudia  sintetizou  os  pontos  da  reformulação
curricular que estão em discussão nas diferentes áreas do DLLCV e do DELEM neste
momento: i) redução do núcleo comum; ii)  inclusão do polonês e do japonês no núcleo
comum;   iii) manutenção das ênfases dos bacharelados tal como estão no currículo de
2007; iv) exclusão  das  Práticas  de  Pesquisa  em  Educação  (TCCs); v) fim  da
obrigatoriedade da IPC para todas as habilitações; vi) manutenção do regulamento das
atividades formativas; vii) escolha de modalidade e ênfase no 3º período. Em seguida,
ela os colocou em discussão. A plenária decidiu discutir e avaliar nesta reunião apenas
os pontos i e ii acima (redução do núcleo comum e inclusão do polonês e do japonês no
núcleo comum), remetendo os pontos seguintes para uma outra reunião, a realizar-se em
29 de maio próximo. As áreas que atualmente atuam no núcleo comum, Linguística e
Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Letras Clássicas, manifestaram-se favoráveis
à redução do núcleo comum. Estas áreas se comprometeram a encaminhar para a chefia,
até 23 de maio, suas propostas de redução de encargos no núcleo comum. A área de
Literatura  Portuguesa  não  se  opôs.  Após  discussão,  a  plenária  manifestou-se  ainda
favorável a discutir a eventual inclusão das habilitações em polonês e japonês no núcleo
comum  do  curso  de  Letras.  APROVADO.  7.  Moção  de  repúdio. A professora
Marilene apresentou uma questão de ordem, segundo a qual a professora Claudia não
deveria  presidir  a discussão desse ponto da pauta,  tendo em vista  seu envolvimento
direto nas acusações feitas na moção de repúdio. A professora Marilene afirmou que a
professora  Renata  deveria  conduzir  a  reunião;  no  entanto,  ela  se  recusou  por  estar
envolvida  da  mesma  forma,  uma  vez  que  a  moção  de  repúdio  era  contra  a  chefia
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departamental.  A  plenária  então  indicou  a  professora  Marilene,  que  deu  início  à
discussão perguntando aos professores da área de Clássicas se eles gostariam de retirar
o registro da moção de repúdio, o que foi negado pelos professores. Lembrando que
moções de repúdio são geralmente dirigidas a fatos externos à unidade que as propõe e
salientando,  portanto,  o  inusitado  da  situação,  a  professora  Marilene  colocou  em
votação o apoio da plenária à moção, tendo como resultado dezenove votos contra e seis
a  favor  (professores  Alessandro  Rolim  de  Moura,  Bernardo  Brandão,  Rodrigo
Gonçalves, Pedro Ipiranga Jr., Raquel Illescas Bueno, Milena Martins). Dessa forma,
ficou registrada a rejeição,  pela maioria da plenária,  à moção de repúdio da área de
Clássicas.  Antes  de  dar  por  encerrado  o  ponto  de  pauta,  a  plenária  decidiu  ainda
registrar em ata a resposta da área de Linguística à moção de repúdio, enviada com
antecedência  a  todos  os  professores  do  departamento.  APROVADO.  A  professora
Claudia  retomou  a  condução  da  reunião. 8.  Rodízio  de  substitutos. A  professora
Claudia retomou tema suspenso na plenária de 13 de março sobre a alocação da vaga de
substituto do Departamento,  relatando que  o contrato do professor Ewerton Kaviski,
substituto da área de Literatura Brasileira,  vai até 30 de junho e terá sua renovação
solicitada até o final do primeiro semestre de 2013, incluindo os exames finais, isto é,
até  10 de agosto  de 2013.  A professora informou que não foi  possível  conseguir  a
segunda  vaga  de  professor  substituto  pleiteada  pelo  Departamento  e  que  não  há
perspectiva de a conseguir, razão pela qual ela propôs que a vaga que está atualmente
com a  área  de  Literatura  Brasileira  vá  para  a  área  de  Letras  Clássicas  no  segundo
semestre do corrente ano, para cobrir o doutoramento do último docente não doutor do
departamento, professor Guilherme. Ela propôs ainda que a decisão sobre os critérios
para  rodízio  da vaga  de  substituto  entre  as  áreas  do DLLCV seja  adiada  para uma
próxima reunião, preferencialmente antes de o Departamento conseguir uma nova vaga
ou  de  a  vaga  atual  estar  novamente  disponível  para  outras  áreas,  após  o  fim  do
afastamento do professor Guilherme. Após discussão, a plenária aprovou que a vaga de
substituto  vá  para  a  área  de  Letras  Clássicas  após  o  fim  do  contrato  do  professor
Ewerton e decidiu que não se definam critérios para distribuição de vagas de professor
substituto entre as áreas do Departamento, remetendo a decisão para o momento em que
uma vaga seja  liberada.  APROVADO.  9.  Diversos.  a)  Projeto  de  pesquisa: Luiz
Arthur Pagani. O professor Maximiliano apresentou à plenária seu parecer favorável à
aprovação do projeto de pesquisa do professor Luiz Arthur, intitulado “Duas noções
fundamentais  para gramáticas  de dependência”.  APROVADO. b)  Afastamentos  no
país.  i)  Aprovação  ad  referendum –  Marilene  Weinhardt.  A professora  Claudia
informou  que  aprovou  ad  referendum o  afastamento  da  professora  Marilene para
participar de uma mesa-redonda no IV CIELLA, Congresso Internacional de Estudos
Linguísticos e Literários na Amazônia, realizado em Belém-PA, de 23 a 27 de abril.
APROVADO. ii)  Aprovação  ad referendum –  Rodrigo Gonçalves.  A professora
Claudia informou que aprovou ad referendum o afastamento do professor Rodrigo para
participar de uma banca de mestrado e proferir a palestra “A construção de personagens
femininas em Anfitrião ou Júpiter e Alcmena, de Antônio José da Silva (o judeu)”, na
Unesp  de  Araraquara-SP,  em  30  de  abril.  APROVADO.  iii)  Grace  dos  Anjos
Bandeira.  A  professora  Claudia  registrou  o  afastamento  da  professora  Grace  para
acompanhar sua filha em tratamento de saúde, em São Paulo-SP, de 15 a 18 de abril.
APROVADO. iv) Marilene Weinhardt. A professora Marilene solicitou afastamento
para  ministrar  aula  magna  no Programa de  Pós-Graduação,  Mestrado  em Letras  da
Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados-MS, nos dias 22 e 23 de maio.
APROVADO.  v)  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva.  A  professora  Maria  Cristina
solicitou  afastamento  para  participar  de  banca  de  concurso  público  para  a  carreira
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docente na UFSC, em Florianópolis-SC, de 28 de maio a 8 de junho. APROVADO. vi)
Raquel Illescas Bueno. A professora Raquel solicitou afastamento para participar, com
apresentação de comunicação, do II Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte /
I Simpósio Internacional de Geografia, Literatura e Arte, na USP, em São Paulo, nos
dias 12 e 13 de junho. APROVADO. vii) Caetano Waldrigues Galindo. O professor
Caetano solicitou afastamento para ministrar o curso “Ulysses” na UNB, em Brasília-
DF, nos dias 13 a 15 de junho. APROVADO. viii) Antonio Nery. O professor Antonio
solicitou afastamento para participar, coordenando um grupo de trabalho, do VII CIEL –
Ciclo de Estudos em Linguagem, na UEPG, em Ponta Grossa-PR, de 19 a 21 de junho.
APROVADO.  c)  Programa  de  Voluntariado  Acadêmico.  A professora  Sandra
apresentou dois planos de atividade para o Programa de Voluntariado Acadêmico, das
alunas Thayse Letícia Ferreira e Gabriela Ribeiro, cujos objetivos são  acompanhar a
leitura, revisão e editoração dos textos submetidos à Revista Versalete. 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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