
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2014. Às quatorze e trinta do dia primeiro
de outubro de dois mil e catorze, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a
plenária departamental, sob a presidência da professora Sandra M. Stroparo, estando
presentes  os professores:  Adelaide H. Pescatori  Silva,  Benito Martinez Rodriguez,
Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Luiz  Arthur
Pagani,  Maria  José  G.  D.  Foltran,  Maximiliano  Guimarães,  Milena  R.  Martins,
Patrícia de A. Rodrigues, Pedro R. Dolabela Chagas, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel
Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles; e os alunos: Aion Roloff, Priscila S.
Martins.  Demais  ausências  justificadas.  Encontram-se  de  licença  os  professores
Antonio  Nery,  Claudia  Mendes  Campos,  Luís  G.  Bueno  de  Camargo,  Márcio  R.
Guimarães, Patrícia Cardoso e Roosevelt A. da Rocha Jr.   Informes. A professora
Sandra informa que as professoras Marisa Almeida e Denise Kluge, coordenadoras do
NucLi/IsF,  que  vai  se  sobrepor  ao  Celin,  como  parte  de  um projeto  nacional  de
qualificação dos discentes, pedem autorização para visitar as turmas do departamento
para  trabalho  de  divulgação.  O  Workshop  Internacional  de  Pragmática  não  teve
financiamento total pela Capes e pede financiamento para coffee breaks. Serão cinco,
com  número  de  pessoas  ainda  incerto,  o  que  vai  depender  das  contas  do
departamento,  a  serem verificadas  pela  professora  Cristina.  Os  professores  pedem
mais informações e a chefia se compromete a repassá-las. Em seguida a professora
informou  que  o  funcionário  Rodrigo  fez  um levantamento  e  concluiu  que  alguns
pedidos  de compras  da  gestão  anterior  na chefia  do departamento,  que ainda  não
foram atendidos,  continuam entre  as  expectativas  de  compras  do  departamento,  a
depender  dos  valores  em caixa  e  das  possibilidades  de  pregão disponíveis  para  a
Universidade.  O  professor  Benito  pede  esclarecimento  sobre  a  suspensão  de
atividades  didáticas  nos  dias  sete  e  oito  de  outubro,  em função  da  realização  do
Evinci, ao que o professor Bruno, diretamente envolvido na organização do evento,
respondeu ser este um zelo especial do Cepe, em relação à possibilidade de presença
dos alunos, que deve ser estimulada pelos professores mas considerada caso a caso.
Assim,  entrou-se  na  ORDEM  DO  DIA:  1.  Mudança  de  estatuto  do  Celin:
Alterações  no regimento  do Celin:  a  professora Sandra deixou claro  que algumas
mudanças estão relacionadas à criação de um novo departamento no Curso, o Depac,
enquanto outras estão ligadas à crescente dificuldade de se conseguir a participação de
professores no âmbito das coordenações e colegiado de Celin. Algumas alterações,
portanto, teriam como intenção clara flexibilizar os mecanismos e possibilidades de
preenchimento dessas posições,  sendo que o centro continuaria  sendo dirigido por
professores da UFPR, mas com uma maior abertura em relação à possibilidade de
participação  de  professores  de  outros  departamentos.  A  primeira  grande  questão
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discutida pela plenária, já presente no caput da proposta do novo regimento, seria a
desvinculação  do  Celin  dos  departamentos  específicos  do  curso  de  Letras.  Em
discussão, os professores insistem na inadequação do uso da expressão "atrelados" e
colocam em questão a possibilidade, por exemplo, de participação dos departamentos
do Setor  de Educação  que  integram o colegiado  do curso  de  Letras.  O professor
Bruno  defendeu  uma  imprecisão  e  abertura  ainda  maior  do  texto,  enquanto  o
professor Caetano defendeu que os nomes dos três departamentos do curso de Letras
fossem claramente expostos no caput do regimento. Em votação, a segunda sugestão,
de  apresentação  dos  nomes  do  DELEM,  DLLCV  e  DEPAC,  foi  APROVADA.
Considerou-se  a  necessidade  de  correção  do  art.  1º,  §1º,  III,  especificando
primeiramente "docentes dos cursos de Letras e dos cursos do Setor de Educação",
considerando a mesma correção para a continuidade  do inciso.  APROVADA.  No
inciso V do mesmo art. e §, "em português" deve ser substituído por "do português".
APROVADO. No art. 4º, § 1º, correção para "reconduzidos". APROVADO. No art.
8º, a proposta do regimento de substituição de professores da Assessoria Pedagógica
por  professores  do  NAP,  Núcleo  de  Assessoria  Pedagógica,  foi  considerada  e
rejeitada pela plenária. APROVADO. No art. 9º é necessária correção para o fato de
haver dois parágrafos 5º.  APROVADO. Por sugestão do professor Bruno, e com a
concordância da plenária, considerou-se que os artigos 38 e 39 devem ser retirados do
regimento,  por  extrapolarem  as  funções  de  um  regimento,  tratando  de  minúcias
protocolares  da  inscrição  de  alunos  nos  cursos.  APROVADO.  Considerou-se
necessária  uma correção no art.  61,  inciso II,  alínea a),  especificamente no trecho
inserido no novo regimento, "... por 20 horas semanais,  sendo responsável por uma
turma,  com o restante  das  horas...".  APROVADO. No artigo  72,  por  sugestão do
professor  Benito,  uma nova formulação foi  considerada:  "Os casos  omissos  serão
analisados pela Direção com ad referendum do Colegiado do Celin." APROVADO.
2. Participação  de  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva  como  coordenadora  do
Projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH) do Celin: O
nome da professora Maria Cristina Figueiredo Silva foi indicado para a coordenação
do  Projeto  Português  Brasileiro  para  Migração  Humanitária  (PBMIH)  do  Celin.
APROVADO. A professora pede ainda que sejam registradas em ata as disciplinas
que  ficarão  sob  sua  responsabilidade  no  projeto  de  extensão  a  ser  submetido  ao
SIGEU; são elas: Letramento, Básico 1A, Básico 1B, Básico 2-3, Pré-Intermediário 1
e  Pré-Intermediário  2.  APROVADO.  3. Contratação  do  segundo  colocado  do
concurso de Literatura Brasileira: Considerando-se a aposentadoria do professor
Paulo Venturelli, cuja portaria foi publicada em 18 de setembro, a professora Sandra
propôs  a  contratação  do  segundo  colocado  no  concurso  de  Teoria  Literária  e
Literatura  Brasileira  realizado em fevereiro  do corrente,  Alexandre  André Nodari.
APROVADO. 4. Novo nome do departamento: Em função da saída da área de
Clássicas para formar o Depac, o nome do DLLCV deve ser alterado e a plenária
optou  por  DELLIN,  Departamento  de  Literatura  e  Linguística.  APROVADO. 5.
Comitê  de  Extensão: A  professora  Adelaide  explicou  detalhadamente  a  atual
situação do Comitê de Extensão da Universidade, sem uma presidência desde o início
do semestre letivo, e pediu à plenária apoio à proposta que levará para a reunião de 2
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de  outubro,  em  que  considera  importante  a  realização  de  um  rodízio  entre  os
departamentos para a ocupação da presidência do comitê, bem como a necessidade de
se solicitar aos participantes do comitê, responsáveis pelos pareceres dados sobre os
programas,  cursos  e  eventos  de  extensão,  um maior  cuidado  e  atenção  quanto  à
adequação de temas e conteúdos à natureza dos projetos de extensão. APROVADO.
OUTROS.  O professor Luiz Arthur solicitou diárias e passagens para um evento,
considerando  as  possibilidades  atuais  do  orçamento  do  departamento.  Discutido  e
aprovado  pela  plenária.  AFASTAMENTOS:  1. A  professora  Gesualda  registrou
afastamentos nas seguintes datas: entre 18 e 19 de agosto, para participar da reunião
do Grupo de Estudos História das Ideias, entre 4 e 6 de setembro, para participar da
reunião do Grupo de Estudos História das Ideias, ambas na UFRGS, em Porto Alegre,
RS, e entre  28 de setembro e 4 de outubro,  para participar  de banca de concurso
público para professor do magistério superior, na UFSM, em Santa Maria, RS. A área
de Linguística  assumirá os encargos didáticos  da professora durante  sua ausência.
APROVADO. 2.  A professora Maria José registrou afastamentos  entre 9 e 12 de
setembro, para participar de uma avaliação do PIBIC na UFPA, em Belém, PA, e
entre 16 e 18 de setembro, para avaliação do Curso de Letras Inglês da Universidade
de Maringá, PR. A área de Linguística assumirá os encargos didáticos da professora
durante sua ausência.  APROVADO. 3. A professora Milena registrou afastamentos
entre  17  e  18  de  setembro,  para  participar  da  Semana  Literária  do  SESC,  em
Paranaguá, PR, e entre 24 e 27 de setembro para participar do XIV Congresso da
Abralic,  em  Belém,  PA.  A  área  de  Literatura  Brasileira  assumirá  os  encargos
didáticos da professora durante sua ausência. APROVADO. 4. O professor Marcelo
registrou afastamento para os dias 30 de setembro e 1º de outubro, para lançamento de
seu livro de poemas em São Paulo, SP. APROVADO. 5. O professor Pedro registrou
afastamento entre os dias 27 e 29 de agosto, para participar de seminário na UFOP,
em Ouro Preto, MG, entre os dias 3 e 6 de setembro para um seminário na UFES, em
Vitória, ES, e entre os dias 27 e 31 de outubro, para o congresso da ANFOPE, em
Campos do Jordão, SP, e entre 24 e 28 de novembro para a Semana de Letras da
UFOP, em Ouro Preto,  MG. A área de Literatura Brasileira  assumirá os encargos
didáticos do professor durante sua ausência.  APROVADO. 6. A professora Sandra
registrou afastamento entre os dias 15 e 16 de outubro, para palestra na UFMG, em
Belo  Horizonte,  MG,  e  entre  27  e  30  de  novembro,  para  encontro  do  Grupo de
Pesquisas Multitrad,  na PUC-Rio,  RJ.  A área  de Literatura  Brasileira  assumirá os
encargos didáticos da professora durante sua ausência. APROVADO. 7. O professor
Caetano registrou afastamento entre 27 e 30 de novembro, para encontro do Grupo de
Pesquisas Multitrad,  na PUC-Rio,  RJ. A área de Linguística assumirá os encargos
didáticos do professor durante sua ausência.  APROVADO. 8. A professora Maria
Cristina havia solicitado anteriormente o registro de afastamento entre os dias 1 e 3 de
outubro, para o GELNE em Natal, RN. A área de Linguística assumirá os encargos
didáticos da professora durante sua ausência.  APROVADO. 9. O professor Rodrigo
registrou afastamento entre os dias 1º e 3 de outubro para Minicurso no Seminário de
Produção em Linguística da UFSCAR,  em São Carlos, SP. A área de Letras Clássicas
assumirá os encargos didáticos do professor durante sua ausência. APROVADO. 10.
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O professor Rodrigo encaminhou à plenária departamental seu pedido de afastamento,
entre 07 e 12 de janeiro de 2015, para participação no “146th annual meeting of the
Society  of  Classical  Studies”,  que  será  realizado  em  New  Orleans,  nos  Estados
Unidos.  A  área  de  Letras  Clássicas  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor
durante sua ausência. APROVADO. 11. O professor Rodrigo encaminhou à plenária
departamental seu pedido de afastamento, entre 14 e 19 de dezembro de 2014, para
participação na banca de defesa de doutorado de Aymeric Münch, a ser realizada na
Universidade de Rouen, na França. A área de Letras Clássicas assumirá os encargos
didáticos  do professor durante sua ausência.  APROVADO. Nada mais  havendo a
tratar, eu, Sandra M. Stroparo, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 

Sandra M. Stroparo
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