
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2014. Às quatorze e trinta do dia doze de
novembro de dois mil e catorze,  reuniu-se,  na sala 1009 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, Alessandro H. P.
Rolim de Moura, Alexandre A. Nodari, Benito Martinez Rodriguez, Bernardo G. S. L.
Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Fernando C. Gil, Guilherme G. Flores,
Marcelo C. Sandmann, Maria Cristina F. Silva, Maximiliano Guimarães,  Milena R.
Martins, Pedro R. Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza
Telles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,  Sandra  M.  Stroparo,  Teresa  C.  Wachowicz,
Waltencir A. de Oliveira;  e os alunos: Aion Roloff, Carolini de O. Arcari,  Haluana
Koepsel, Janaina M. Carnim, Priscila S. Martins, e Renan Tlumaski e Ricardo P. Pinto.
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 Maria Cristina pediu
inclusão  de pontos  de  pauta a  serem discutidos  na rubrica  "Outros":  aprovação do
evento de extensão Poiesis, para 2015; aprovação do relatório do evento de Extensão
"Literatura em tempos de repressão"; aprovação do projeto de pós-doutoramento da
professora  Milena  R.  Martins  e  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  do  professor
Guilherme  G.  Flores.  APROVADO.  Em  seguida,  a  professora  Maria  Cristina
comunicou  o  início  da  nova  gestão  do  CAL,  cujos  representantes  se  encontravam
presentes na reunião, bem como alguns dos representantes das habilitações. A plenária
deu, então, as boas-vindas ao novo professor do departamento, Alexandre A. Nodari. A
professora Maria Cristina chamou a atenção para os emails recentemente repassados
pelo  endereço  do Delin,  que  dão notícia  dos  eventos  da  universidade  e  da  cidade
ligados a nossa área. O professor Rodrigo pediu espaço para lembrar aos professores,
que receberam projetos da seleção da Pós-Graduação para avaliar, de que devem enviar
seus  pareceres  até  o  dia  vinte  de  novembro.  A  professora  Maria  Cristina  pediu  a
colaboração  de  todos  para  enviarem à  secretária  Lúcia  as  fichas  2  das  disciplinas
ofertadas.  ORDEM  DO  DIA:  1. A  professora  Maria  Cristina  expôs  as  planilhas
recebidas do Financeiro do Setor de Humanas informando os gastos de 2013 e parte
dos gastos de 2014, mostrando que alcançamos os limites possíveis de gastos nos dois
períodos, avançando também um pouco sobre os recebimentos do Celin, e prometendo
enviar  as  planilhas  recebidas  aos  professores  do  departamento.  2. Em  seguida,  a
professora  informou  que  o  pedido  do  Delem,  discutido  na  última  plenária
departamental,  para  que  auxiliássemos  no  pagamento  dos  coffee  breaks do  evento
sobre Pragmática, foi alterado para o pagamento de material impresso a ser utilizado no
evento, representando um valor menor a ser pago. APROVADO. 3. A professora Maria
Cristina  expôs as  alterações  feitas  no regimento  do Celin,  mostrando que  todas  as
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mudanças e correções solicitadas pelo Delin em sua última plenária foram acolhidas no
texto. Com essas alterações a plenária então considerou o regimento APROVADO. 4.
A professora tratou em seguida de uma solicitação do Delem, exposta em um processo
encaminhado via Coordenação do curso, para que a plenária do Delin revogasse uma
decisão exposta na ata de uma reunião de vinte e um de outubro de dois mil e nove,
presidida pelo então chefe do departamento professor Marcelo Sandmann, em que se
decidia  pela  não  oferta  de  vagas  em  disciplinas  optativas  para  os  alunos  das
habilitações de Polonês e Japonês. Depois de intensa discussão, onde se refletiu sobre
as responsabilidades do Delem sobre as habilitações do Polonês e do Japonês, inclusive
quanto à abertura de mais optativas para elas; sobre o ônus em relação ao acréscimo no
número  de  alunos  que  isso  representaria  para  os  professores  do  Delin;  sobre  as
questões  de  legitimação do processo iniciado  pelo Delem que resultou  numa cisão
parcial  do  curso  e  numa  exclusão  total  da  participação  do  Delin  nas  referidas
habilitações; sobre a necessidade de o Delin deixar clara uma posição também legítima
quanto a sua posição nos processos internos de funcionamento e modificações internas
do curso, pautadas por um respeito às normas vigentes bem como às possibilidades
reais de absorção de contingentes extras de alunos; sobre a necessidade de se atender a
demandas  reais  de  alunos  do  curso.  Vários  professores  e  alunos  presentes  se
manifestaram quanto a esses pontos que foram considerados em votação, resultando
em seis votos para a não abertura de vagas em disciplinas optativas para os alunos das
referidas habilitações, e dezessete a favor dessa abertura condicionada aos seguintes
pontos: a) aumento no número de ofertas de optativas do Delem em língua portuguesa
para atender a todos os alunos do curso; b) oferta, pelo Delem, de turmas de línguas
complementares;  c)  abertura  de  vagas  nas  optativas  das  habilitações  em Polonês  e
Japonês para todos os alunos do curso. APROVADO. 5. O professor Benito expôs o
projeto  de  evento  de  extensão  "Poiesis:  caminhadas  literárias",  a  ser  realizado  em
quatorze datas ao longo de 2015, sempre aos sábados, com a participação de vários
professores dos dois departamentos.  APROVADO. 6. A professora Sandra expôs o
relatório do evento de extensão "Literatura em tempos de repressão", realizado entre
vinte e dois e vinte e quatro de outubro.  APROVADO. 7.1. A professora Milena fez
uma rápida exposição sobre o seu projeto de pós-doutoramento,  "Prosa literária dos
anos 20: encontros interculturais",  a ser realizado no período de 15 de fevereiro de
2015 a 14 de fevereiro de 2016, no IEB/USP, sob a supervisão do Prof. Dr. Marcos
Antônio de Morais. A área de Literatura Brasileira assumirá os encargos didáticos da
professora durante sua ausência. APROVADO. 7.2. A professora Cristina submeteu à
plenária departamental o pedido de afastamento da professora Gesualda, no período de
26 de fevereiro de 2015 até  25 de fevereiro de 2016, para estágio pós-doutoral  na
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  sob  a  supervisão  da  Prof.ª  Dr.ª  Ana
Zandwais,  com projeto  intitulado  “Sobre o que  se pergunta:  o  estatuto  linguístico-
discursivo  da  estrutura  interrogativa”.  A  área  de  Linguística  assumirá  os  encargos
didáticos da professora durante sua ausência.  APROVADO. 8. O professor Rodrigo
leu o seu parecer favorável ao projeto de pesquisa "Poesia, tradução, performance: os
modos antigos no presente", do professor Guilherme.  APROVADO. 9.  O professor
Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari foi indicado para coordenador da Área de Leitura
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e Produção de Textos do CELIN. APROVADO. AFASTAMENTOS: 1. A professora
Gesualda registrou afastamentos nas seguintes datas: entre 27 e 28 de outubro, para
participar da reunião do Grupo de Estudos em Porto Alegre, na UFRGS; entre 12 e 11
de  novembro,  para  participar  do  CELSUL,  em Chapecó,  SC;  e  entre  19  e  21  de
novembro,  para  participar  do  SEPLEV,  Seminário  de  estudos  em  práticas  de
linguagem e  espaço virtual,  na UFPE, em Recife,  PE.  2. A professora Maria  José
registrou  afastamentos  entre  20 e  21 de  novembro,  para  participar  do  encontro  de
coordenadores de pós-graduação, SULLETRAS, na Unicentro, em Guarapuava, PR. 3.
A professora Sandra registrou afastamentos entre 3 e 4 de novembro, para participar do
evento "Artífices da correspondência: teoria, metodologia e crítica na edição de cartas",
no IEB/USP, em São Paulo, SP; e entre os dias 27 e 29 de novembro, para participar do
III  Encontro  do  Grupo  Multitrad,  na  PUC do  Rio  de  Janeiro,  RJ.  4. O  professor
Marcelo registrou afastamento entre  os dias  4 e 5 de novembro, para participação,
como convidado para realização de palestras, na 8ª Feira do Livro de São Luís, MA;
para o dia  18 de novembro, para apresentação do trabalho "Vida e poesia de Paulo
Leminski", na Exposição "Múltiplo Leminski", em Salvador, BA; e para o dia 28 de
novembro, para participação em banca de mestrado na USP, em São Paulo, SP. 5. O
professor Luiz Arthur registrou afastamento entre os dias 22 e 24 de novembro, para
participar do I Colóquio de Semântica Referencial, em São Carlos, SP; e entre os dias
11 e 14 de novembro, para participar do CELSUL, em Chapecó, SC.  6. O professor
Caetano registrou afastamento entre os dias 27 e 29 de novembro, para participar do III
Encontro  do  Grupo  Multitrad,  na  PUC  do  Rio  de  Janeiro,  RJ.  7. O  professor
Alessandro registrou afastamento, de 10 a 12 de dezembro, para atividade de pesquisa
na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, RJ. 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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