
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2011. Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de
setembro de dois mil e onze, reuniu-se, na sala 1100, no 11º andar do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental, sob a presidência da professora Claudia Mendes Campos, estando presentes os professores
Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,  Bernardo Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari,  Fernando
Cerisara Gil,  Gesualda de L. S.  Rasia,  Marcelo Corrêa  Sandmann,  Márcio Renato Guimarães,  Maria
Cristina  Figueiredo  Silva,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche  Foltran,  Marilene  Weinhardt,  Maximiliano
Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues, Paulo César Venturelli, Pedro Ipiranga
Júnior,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de  Souza  Teles,  Roosevelt  A.  da  Rocha  Júnior,  os
representantes discentes José Olivir de Freitas Júnior, Maria Isabel Bordini, Taira de Fátima O. Sakr e
Thayse  Letícia  Ferreira.  Encontram-se  em  afastamento  para  capacitação  os  professores  Luiz  Arthur
Pagani,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves  e  Sandra  Mara  Stroparo.  Justificaram  a  ausência  os  professores
Antonio Augusto Nery,  Lígia Negri,  Luís  Gonçalves  Bueno de  Camargo,  Patrícia  da Silva  Cardoso,
Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.  ORDEM DO DIA:  I)  Informes:  1)  A
professora Claudia informou que a Comissão de Espaço do SCHLA decidiu sobre a ocupação da Casa
Amarela, espaço alugado pela Universidade para uso do Setor. O Departamento terá uma sala na referida
Casa, para instalação do Laboratório de Aquisição da Linguagem, coordenado pela professora Teresa, e a
Coordenação da Graduação em Letras  terá um laboratório,  a ser equipado com verba Reuni.  A Casa
contará  também com salas  de aula,  gabinetes  de professor,  laboratórios  e  núcleos de pesquisa.  2)  A
professora Claudia informou que a confecção dos novos escaninhos já foi solicitada.  3)  A professora
Claudia  informou  que,  em  reunião  da  direção  do  Setor  com  as  chefias  de  departamento,  foram
constituídas duas comissões, uma para estudo dos critérios para alocação de recursos no Setor e outra para
propor uma política de software  para  o Setor.  A plenária  não manifestou interesse  em participar  de
nenhuma das  comissões.  A  professora  Maria  José  sugeriu  encaminhar  à  comissão  sobre  política  de
software uma solicitação de implantação de rede sem fio livre e irrestrita para toda a Universidade. 4) A
professora Claudia informou ainda que, segundo informação recebida da direção do Setor na reunião
acima mencionada, há previsão de instalação dos seguintes equipamentos em todas as salas de aula, já
tendo sendo adquiridos para os anfiteatros: chave biométrica, kit de projeção (aparelho multimídia, tela e
cpu),  home theater  e  sistema de som; tela  interativa para  os anfiteatros  1100 e 600.  Há previsão de
aquisição de filmadoras para registrar os concursos e também de treinamento para os técnicos operarem-
nas. 5) A professora Claudia informou que o Fórum de Chefes de Departamento, em reunião no dia 13 de
setembro, decidiu solicitar assento no Coplad; criou uma comissão para levantamento de critérios para
nortear o estabelecimento de um limite de hora-aula por professor e do número máximo de alunos em sala
de aula; elegeu como presidente o professor Luís Carlos Erpen de Bona, do Departamento de Informática.
6) A professora Claudia informou que os diários de classe ainda não estão disponíveis neste início de
semestre, mas que as aulas podem ser iniciadas; informou também que o ensalamento das optativas ainda
é provisório. 7) O discente José Olivir informou que a gestão do Centro Acadêmico está terminando e que
haverá eleições em breve. A plenária elogiou a atual gestão, cumprimentando-a pelo trabalho realizado e
por sua participação ativa nos vários aspectos da vida universitária.  II) Pauta: 1) Orçamento 2011 –
material permanente e custeio (diárias e passagens). A professora Claudia informou que o orçamento
da Universidade  foi  aprovado  no  Coplad  apenas  em 24 de  julho  e  que  o  Setor  recebeu  a  previsão
orçamentária para o ano de 2011 em 27 de julho, tendo realizado reunião com as chefias em 25 de agosto.
A professora  apresentou  o  cenário  atual  do orçamento  do Departamento,  informando as  despesas  já
realizadas e os valores cujo empenho deverá ser informado ao financeiro do Setor até 15 de setembro. A
professora informou ainda que não há conhecimento sobre os valores do repasse de 2011 do Celin ao
Departamento. a) Revista Letras. Aberta a discussão, a professora Maria Cristina solicitou o repasse de
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para a Revista Letras, com o objetivo de custear – em conjunto
com o DELEM e com a Coordenação da Pós-Graduação em Letras – a impressão das edições de 2011. A
professora informou que, com a impressão dessas edições,  a Revista ficará em dia e poderá solicitar
auxílio  às  agências  de fomento, não precisando mais  solicitar  auxílio  aos  departamentos  nem à Pós-
Graduação. A plenária reiterou sua posição favorável à destinação de recursos à Revista. APROVADO.
b) Passagens e diárias. A professora Claudia informou que os procedimentos da Fundação Araucária
para  solicitação  de auxílio  para  participação  em eventos  foram modificados  e  podem ser  obtidos na
página da agência na internet. A professora salientou a necessidade de especial atenção aos prazos para
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solicitação dos auxílios à Araucária. A professora destacou ainda que todos os professores podem pedir
auxílio à PRPPG, independentemente de estarem ligados a programa de pós-graduação. Em seguida, a
professora questionou a plenária sobre os critérios para concessão de passagens e diárias aos professores
do Departamento.  Após discussão,  a  plenária  decidiu  que,  no início de cada  ano,  deve  ser  feito  um
levantamento da previsão de saídas. Decidiu também manter o critério de conceder até um auxílio por ano
para cada professor. A professora Claudia pediu que os professores informem suas solicitações até o dia
15 de setembro. O professor Pedro solicitou concessão de passagens e diárias para o professor Pedro
Paulo A. Funari, convidado do V Simpósio Antigos e Modernos, a realizar-se de 13 a 15 de dezembro,
nesta  Universidade.  O  convidado  proferirá  a  conferência  de  abertura,  “Antiguidade  e  Modernidade:
considerações  epistemológicas”.  A  plenária  foi  favorável  à  solicitação.  APROVADO. c)  Material
permanente. A professora Teresa encaminhou pedido de fechadura biométrica para o Laboratório de
Aquisição de Linguagem. O professor Márcio pediu uma impressora para a Coordenação. A professora
Patrícia Rodrigues solicitou computador,  mesa e armário para seu gabinete.  A professora Maria José
ofereceu uma mesa da Abralin e a oferta  foi aceita.  A professora Adelaide ofereceu um computador
disponível no Laboratório de Fonética e a oferta foi aceita. O professor Fernando solicitou que a conexão
da impressora seja restabelecida com os computadores de todos os gabinetes. A professora Maria José
ofereceu uma impressora da Abralin para o Departamento e a plenária decidiu que ela deverá ficar ligada
ao  computador  da  sala  dos  professores.  A  plenária  decidiu  que  se  faça  atualização  contínua  dos
computadores do Departamento. O professor Roosevelt pediu um aquecedor para o gabinete de clássicas
e os professores Bruno e Maximiliano sugeriram que se solicite parecer técnico à PCU antes de novas
aquisições de aquecedores. A plenária acatou a sugestão. Os professores foram solicitados a encaminhar
suas demandas à chefia até 15 de setembro. APROVADO. 2) Alocação da professora Grace Bandeira
nas áreas. A professora Claudia apresentou o histórico da entrada da professora Grace no Departamento,
informando que, após a consulta feita aos colegas pelo professor Alessandro durante o mês de julho sobre
a lotação da professora  Grace  no Departamento,  a  professora  foi  incluída no quadro de docentes  do
Departamento no dia 27 de julho. No início de agosto, foi realizada reunião da chefia com a coordenação
das áreas de clássicas e de linguística, com a presença da professora Claudia como futura chefe, com
vistas a decidir em que área a professora Grace ficaria alocada. As duas áreas pleitearam a atuação da
professora,  não tendo sido possível  chegar a um consenso.  A decisão foi,  então,  delegada à plenária
departamental. Em seguida, a área de linguística manifestou abrir mão da atuação da professora em favor
da área  de clássicas,  que manteve  seu interesse  em recebê-la.  Após discussão,  a  plenária  destacou a
excepcionalidade do ingresso sem concurso realizado no próprio Departamento e reafirmou os critérios
históricos  de entrada nos seu quadro docente.  APROVADO. 3) Projeto  de pesquisa.   A professora
Claudia  leu  à  plenária  parecer  favorável  à  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  da  professora  Teresa,
intitulado “Primitivos semânticos, nomes e aquisição de estrutura argumental no PB”. APROVADO. 4)
Afastamento para pós-doutorado. a) Maria José Gnatta Dalcuche Foltran. A professora Maria José
apresentou à Plenária Departamental  seu pedido de afastamento para pós-doutorado durante o ano de
2012, no Centro de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Pesquisa (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas), em Madri, Espanha. A área de linguística e língua portuguesa assumirá os
encargos  didáticos  da  professora  durante  sua  ausência. APROVADO. b) Raquel  Illescas  Bueno. A
professora Raquel apresentou à Plenária Departamental seu pedido de afastamento para pós-doutorado
durante o ano de 2012, na Universidade de Santiago de Compostela em Santiago de Compostela na
Espanha, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Quiroga. A área de literatura brasileira e teoria da literatura
assumirá os encargos  didáticos  da professora  durante sua ausência.  APROVADO. III) Diversos:  1)
Vagas em disciplinas isoladas e eletivas.  O professor Márcio, coordenador da graduação em Letras,
apresentou um histórico das matrículas e dos ajustes de matrícula no semestre corrente, informando que o
seu  processamento  ainda  está  sendo  realizado  e  que,  portanto,  não  deverá  haver  ainda  turmas
consolidadas  no  sistema  quando  da  realização  de  matrículas  em  disciplinas  isoladas  e  eletivas.  O
professor sugeriu que, para evitar superlotação das turmas, não sejam abertas vagas para matrícula em
disciplinas  isoladas  nem  eletivas nos  seguintes  casos:  disciplinas  do  núcleo  comum;  disciplinas
obrigatórias, exceto as de clássicas, que ficariam a critério de cada professor. O professor Márcio sugere
ainda que a abertura de vagas nas disciplinas optativas fique a critério de cada professor, exceto as de
literatura, que não deveriam aceitar nenhuma matrícula dessa natureza, pois são muito procuradas pelos
alunos do curso.  APROVADO. 2) Afastamentos. a) Milena Ribeiro Martins.  A professora Milena
solicitou afastamento, nos dias  26 e 27 de setembro, para participar do 4º Congresso Internacional de
Letras Neolatinas: livro, leitor, leitura, desafio para as letras, a realizar-se na UFRJ, Rio de Janeiro-RJ,
com apresentação  de  trabalho.  Solicitou  também afastamento,  no  dia  10  de  outubro,  para  banca  de
qualificação de mestrado na UFSC, em Florianópolis - SC. APROVADO. b) Gesualda de L. S. Rasia.
A professora Gesualda solicitou afastamento, nos dias 19 a 23 de setembro, para participar do V SEAD
(Seminário de Estudos em Análise do Discurso) em Porto Alegre-RS, com apresentação de trabalho.
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Solicitou também afastamento, nos dias 28 e 29 de setembro, para banca de doutorado na FFCLRP-USP,
em Ribeirão Preto-SP.  APROVADO. c) Caetano Waldrigues Galindo. O professor Caetano solicitou
afastamento para os seguintes dias, com os seguintes objetivos: 15 de setembro, proferimento da palestra
"Literatura e perigo", no SESC de Ponta Grossa-PR; 22 de setembro, palestra "O Ulysses de Joyce como
o ápice do romance, e além", na USP, em São Paulo - SP; 3 de outubro, palestra "Tradução de Joyce", na
Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo-SP.  APROVADO. d) Renata Praça de Souza Telles.   A
professora Renata solicitou afastamento, nos dias 4 a 7 de outubro, para participar de uma mesa-redonda
no  Simpósio Internacional  Linguagens  e  Culturas:  Homenagem aos  40  anos  dos  Programas  de  Pós-
Graduação  em  Linguística,  Literatura  e  Inglês  da UFSC,  em  Florianópolis-SC.  APROVADO.  e)
Congresso Nacional de Estudos Clássicos.   Os professores Pedro Ipiranga Júnior e Roosevelt A. da
Rocha Júnior solicitaram afastamento, nos dias 17 a 21 de outubro, para participação no XVIII Congresso
Nacional de Estudos Clássicos, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, no Rio de
Janeiro-RJ.  Tipo de participação: apresentação de trabalho.  APROVADO. f) Alessandro Henrique P.
Rolim de Moura.  O professor  Alessandro  solicitou  afastamento  nos  dias  24  a  28 de  outubro,  para
proferir  palestra  na UFMG e para oferecer  um curso na UNICAMP. APROVADO. g) CELLIP.  Os
professores Antonio Augusto Nery e Raquel Illescas Bueno solicitaram afastamento, nos dias 25 a 27 de
outubro, para participação no XX Seminário do CELLIP – Centro de Estudos Linguísticos e Literários do
Paraná –, promovido pela Universidade Estadual de Londrina, em Londrina-PR.  Tipo de participação:
apresentação  de  trabalho.  APROVADO.  h)  Marilene  Weinhardt. A  professora  Marilene  solicitou
afastamento  nos dias 26 e 27 de outubro, para  participar em uma mesa-redonda do  XX Seminário do
CELLIP e em uma banca de concurso na Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Cornélio
Procópio.  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 pela senhora Presidente.

Lúcia Maria Neidert Claudia Mendes Campos
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