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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 006/2011. A� s quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e seis de outubro de dois mil e onze, reuniu-se, na sala 1100, no 11º andar
do Edifí*cio D. Pedro I, a plena* ria departamental, sob a preside/ncia da professora
Claudia Mendes Campos, estando presentes os professores Adelaide Hercí*lia
Pescatori Silva, Benito Martinez Rodriguez,  Bernardo Guadalupe do Santos Lins
Branda3o, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano  Waldrigues  Galindo,
Fernando Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Luí*s  Gonçalves
Bueno de Camargo, Ma*rcio Renato Guimara3es, Maria Jose*  Gnatta Dalcuche Foltran,
Maximiliano Guimara3es, Milena Ribeiro Martins, Patrí*cia de Arau* jo Rodrigues,
Patrí*cia  da  Silva  Cardoso,  Pedro Ipiranga Ju* nior, Renata Praça de Souza Telles,
Roosevelt Arau* jo da Rocha Ju* nior, Teresa Cristina Wachowicz e Waltencir Alves de
Oliveira,  os representantes discentes Maria Isabel Bordini e Thayse Letí*cia
Ferreira. Encontram-se em afastamento para capacitaça3o os professores Luiz
Arthur Pagani, Rodrigo Tadeu Gonçalves e Sandra Mara Stroparo. Justificaram a
ause/ncia os professores Alessandro Henrique Poersch Rolim de Moura,  Antonio
Augusto Nery, Guilherme Gontijo Flores,  Lí*gia Negri, Marcelo Corre/a Sandmann,
Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Marilene  Weinhardt,  Paulo  Ce*sar  Venturelli  e
Raquel  Illescas  Bueno. ORDEM DO DIA: A professora  Claudia  Mendes  Campos
solicitou inversa3o de ordem da pauta, passando o item 3.  Recursos do Celin a 1.
APROVADO. I) Informes: 1) A professora Claudia informou que fez indicaço3 es
para bancas de esta* gio probato* rio e esta*  mantendo um registro das indicaço3 es, de
modo a evitar que um mesmo professor seja indicado va* rias vezes. 2) O professor
Benito, representante do departamento no Crapufpr (Conselho de Representantes
da  Associaça3o  de  Professores  da  UFPR)  informou  sobre  o  andamento  das
negociaço3 es  relativas  aA  pauta  local  da  greve  docente. 3) A professora Claudia
informou esta*  sendo  feito  o  levantamento  patrimonial  do Departamento,  sobre
responsabilidade  da  servidora  te*cnico-administrativa  Lu* cia  Neidert. 4) A
professora Claudia informou ainda sobre as impressoras do Departamento: a) a
impressora doada pela Abralin, instalada na sala dos professores, na3o esta*
funcionando a contento por estar conectada a um computador muito antigo; este
problema, no entanto, esta*  em vias de ser solucionado, porque ja*  foi solicitada
aquisiça3o de novo computador para aquela sala, conforme decisa3o da u* ltima
plena* ria; b) a impressora HP1320, instalada na secretaria do Departamento, esta*
ligada em rede; ela imprime frente-e-verso, economizando papel; a professora
solicita que, sempre que possí*vel, os professores utilizem esse recurso. 5) A
professora Claudia apresentou os informes do Conselho Setorial: a) esta*  em
gestaça3o um “reuni da Dilma”, inicialmente apenas para as tecnolo* gicas, mas com
solicitaça3o da Andifes de extensa3o a outras a* reas; b) a ocupaça3o da sala destinada
ao Laborato* rio de Aquisiça3o da Linguagem ainda na3o foi efetivada, devido a
problemas que esta3o em vias de solucionar-se; c) a previsa3o orçamenta* ria para
fevereiro e março de 2012 precisa ser feita o quanto antes, porque os empenhos
devem ser realizados ainda neste ano de 2011; d) a Direça3o do SCHLA havia
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reservado o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para aquisiça3o de
softwares, sob demanda dos Departamentos; o DLLCV, no entanto, na3o havia sido
consultado em tempo e suas demandas na3o haviam sido consideradas; o Conselho
Setorial garantiu uma extensa3o de prazo para receber novas demandas; a
professora Claudia solicitou aos professores do Departamento que enviassem a ela
suas demandas. 6) A professora Claudia apresentou os detalhes da previsa3o
orçamenta* ria para 2011, com os resultados da consulta feita aos professores apo* s
a u* ltima plena* ria. Foram solicitados: repasse de R$ 1200,00 (hum mil  e duzentos
reais) para a Revista Letras; compra de passagens e pagamento de dia* rias a
professores do departamento e a dois convidados (Pedro Paulo Funari, convidado
para o Simpo* sio Antigos e Modernos, e Elaine Grolla, convidada pelos professores
Maximiliano e Maria Cristina para proferir uma palestra); aquisiça3o de chave
biome*trica para o Laborato* rio de Aquisiça3o da Linguagem; metade do valor de
uma impressora para a Coordenaça3o da Graduaça3o em Letras; dois desktops; dois
laptops; um arma* rio e telefones. A professora Claudia informou que na3o ha*  prega3o
vigente para impressoras nem telefones. 7) A professora Claudia informou ainda
que no dia 1º de dezembro, aA s 14h, acontecera*  a confere/ncia da professora Elaine
Grolla, da USP, intitulada “Aquisiça3o de Co-Refere/ncia Intra-Setencial em
Portugue/s Brasileiro”. 8) A professora Claudia informou, a pedido do professor
Alessandro, que a Coleça3o Retrospectiva, que conte*m livros importantes de
diversas a* reas, esta*  disponí*vel no acervo da biblioteca, embora na3o esteja nas
prateleiras. 9) A professora Claudia informou que o feriado do dia 28 de outubro,
em comemoraça3o ao dia do servidor pu* blico, foi transferido pelo Ministe*rio do
Planejamento para o dia 14 de novembro, mas mantido pelo gabinete da reitoria
devido aA  resoluça3o 50-A/11 CEPE, que rege o calenda* rio letivo de 2011. 10) A
professora Claudia informou tambe*m que, segundo a resoluça3o acima mencionada,
o dia 22 de dezembro sera*  considerado, para fins letivos, como uma quarta-feira;
ale*m  disso,  segundo  a  resoluça3o  69/11  CEPE,  entre  os  dias  23/12/2011  e
07/01/2012,   havera*  reposiça3o  de  aulas  para  as  disciplinas  que  na3o  tiverem
concluí*do  o  perí*odo  letivo.  11) A  professora  informou  ainda  que  o  calenda* rio
letivo de 2012 – resoluça3o 70/11 – foi aprovado no CEPE. 12) A professora Maria
Jose*  informou que a Abralin doou aA  Universidade equipamento de a*udio e ví*deo
moderno e fa* cil  de operar.  O uso preferencial sera*  para o DLLCV.  II) Pauta: 1)
Recursos do Celin. A professora Claudia informou que os valores havidos pelo
Departamento  junto  aA  Funpar,  devido  ao  repasse  do  Celin  do  ano  de  2009
(aproximadamente  R$ 12.870,00  –  doze  mil,  oitocentos  e  setenta  reais),  foram
transferidos para a conta da Universidade e precisam ser empenhados em 2012. A
professora abriu a discussa3o sobre a destinaça3o a dar a esse montante. O professor
Benito sugeriu que esse tema fosse discutido em conjunto com o ponto 2) Oferta da
Abralic.  APROVADO. 2) Oferta da Abralic.  O professor Benito apresentou uma
oferta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da Associaça3o Brasileira de Literatura
Comparada  –  Abralic  –  como  retribuiça3o  ao  DLLCV  por  ter  oferecido  as  boas
condiço3 es  para  a  realizaça3o  do  seu  Congresso  Internacional,  ocorrido  nesta
Universidade  em  julho  do  corrente  ano.  Apo* s  discussa3o,  a  plena* ria  decidiu
empenhar esse valor na  reforma do mobilia* rio  da secretaria  do Departamento,
com o restauro do balca3o de atendimento, a pintura e recuperaça3o do arquivo e do
arma* rio de aço e a confecça3o de arma* rio e mesas novas  para as secreta* rias e para
a  chefia.  Os  professores  tambe*m  decidiram  empenhar  os  valores  relativos  aos
recursos  do  Celin,  apresentados  no  ponto  anterior,  nesta  mesma  reforma  do
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mobilia* rio, caso a oferta da Abralic na3o fosse suficiente. APROVADO. 3) Programa
PDE 2010-2012. A professora Claudia apresentou o processo de Autorizaça3o para
participaça3o  individual  em projeto  te*cnico/cientí*fico  educacional  –  anexo  II  da
resoluça3o  02/04  COPLAD  –  que  contempla  o  pagamento  de  bolsas  para  os
professores orientadores do Programa PDE 2010-2012, nos seguintes valores:  a)
professora  Gesualda,  R$  3.960,00  ;  b) professora  Claudia,  R$  2.880,00  ;  c)
professor  Bruno,  R$ 8.640,00;  d) professora  Raquel,  R$ 1.440,00.  A professora
Milena  informou  que  faltam  os  valores  devidos  a  ela  por  sua  participaça3o  no
Programa e foi esclarecida de que o atraso deve ser causado por sua entrada mais
tardia  no Programa.  APROVADO.  4)  Projeto de pesquisa:  professor Antonio
Augusto  Nery.  A  professora  Patrí*cia  Cardoso  apresentou  parecer  favora*vel  aA
aprovaça3o  do  projeto  de  pesquisa  do  professor  Antonio,  intitulado  “Crença  e
Descrença:  (anti)  clericalismo  e  religiosidade  da  Literatura  Portuguesa  do
Oitocentos  aA  Contemporaneidade”. APROVADO.  5)  EVINCI.  O  professor  Bruno
apresentou problematizaça3o  sobre  o formato do EVINCI (Encontro de Iniciaça3o
Cientí*fica da UFPR), questionando a concentraça3o de trabalhos de diferentes a* reas
em um mesmo lugar e fora de suas unidades de origem. Apo* s debate, foi decidido
que o Departamento encaminhara*  documento ao Conselho Setorial e ao Comite/  de
Pesquisa da Universidade com a avaliaça3o de que as condiço3 es de realizaça3o do
Evinci na3o foram satisfato* rias neste ano de 2011 e com a recomendaça3o de que
essas  condiço3 es  sejam  revistas  e  alteradas.  APROVADO.  III)  Diversos:  1)  V
Simpósio Antigos e Modernos.  A professora Claudia informou que encaminhou
ad referendum  o processo do V Simpo* sio  Antigos  e  Modernos,  organizado pelo
professor Pedro, a se realizar nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.  APROVADO. 2)
Chácara  da  APUFPR. O  professor  Benito  apresentou  consulta  do  Conselho  de
Representantes da APUFPR sobre solicitaça3o recebida pela Associaça3o de locaça3o
de sua cha* cara para grupos, que teria como base  regulamento a ser produzido no
futuro.  O professor apresentou arrazoados pro* prio e da diretoria da Associaça3o
contra* rios  ao  pleito.  Apo* s  discussa3o,  a  plena* ria  concordou com os  argumentos
apresentados e manifestou posiça3o contra* ria aA  possibilidade de locaça3o da cha* cara.
APROVADO. 3) Alienação de livros. A professora Claudia apresentou relato de
discussa3o realizada no Conselho Setorial sobre lista de livros a serem alienados,
encaminhada  pela  biblioteca  para  solicitaça3o  de  exclusa3o  de  itens.  Na  referida
discussa3o, os conselheiros rejeitaram a lista na sua totalidade e aprovaram pedido
de eliminaça3o  de qualquer polí*tica de alienaça3o  de livros.  A professora Claudia
abriu o debate sobre o tema e os professores manifestaram repu* dio aA  pra* tica de
alienaça3o de livros. Os professores Benito e Caetano sublinharam que o Comite/  de
Usua* rios da Biblioteca e*  o caminho mais adequado para se encaminhar os pedidos
relativos ao funcionamento da biblioteca. Decidiu-se encaminhar ofí*cio aA  Direça3o
do  SCHLA  solicitando  convocaça3o  de  reunia3o  do  referido  comite/ ,  ale*m  do
estabelecimento  de  calenda* rio  regular  de  reunio3 es.  APROVADO. 4)
Afastamentos. a) Maria  Cristina  Figueiredo  Silva. A  professora  Claudia
apresentou pedido de afastamento da professora Maria Cristina para proferir as
seguintes palestras:  “WH in situ obrigato* rio em portugue/s brasileiro”, na USP, em
Sa3o Paulo-SP, no dia 26 de outubro;  “Proso* dia do foco: observaço3 es sobre acento e
mudança de tessitura”,  na UFRGS, em Porto Alegre-RS, no dia 21 de novembro.
APROVADO.  b)  Fernando  Cerisara  Gil. O  professor  Fernando  solicitou
afastamento  nos  dias  27  a  29  de  outubro,  para  participar  do  I  Semina* rio
Internacional  de  Lí*ngua,  Literatura  e  Processos  Culturais,  a  se  realizar  na
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Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul-RS. O professor solicitou tambe*m
afastamento nos dias 4 a 12 de novembro, para participar da Mostra Competitiva
de  Longa-Metragem  do  7º  Festcine,  em  Goia/nia-GO,  na  condiça3o  de  jurado.
APROVADO. c) ABRALIC. Os professores Marilene e Luí*s solicitaram afastamento
nos dias 23 e 25 de novembro, para entrega da Diretoria da ABRALIC (Associaça3o
Brasileira de Literatura Comparada), em Campina Grande-PB.  APROVADO. Nada
mais havendo a tratar, eu, Lu* cia Maria Neidert, secreta* ria do Departamento, lavrei
a presente ata, que, depois de lida, sera*  assinada por mim e pela senhora
Presidente.

Lu* cia Maria Neidert Claudia Mendes Campos
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