
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 008/2013. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e cinco de setembro de dois mil e treze, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Maria  Cristina
Figueiredo Silva, estando presentes os professores: Adelaide Hercília Pescatori Silva,
Alessandro Henrique Poersch Rolim de Moura, Benito Martinez Rodriguez, Bernardo
G.S.L. Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Gesualda de Lourdes dos Santos
Rasia,  Luiz  Arthur  Pagani,  Luis  Gonçales  Bueno  de  Camargo,  Maria  José  Gnatta
Dalcuche Foltran, Maximiliano Guimarães Miranda, Milena Ribeiro Martins, Patrícia
da Silva Cardoso, Paulo César Venturelli, Pedro Ipiranga Júnior, Renata Praça de Souza
Telles,  Rodrigo Tadeu Gonçalves,  e a  servidora técnico-administrativa,  Lucia  Maria
Neidert. Justificaram a ausência os professores, Antonio Augusto Nery, Marcelo Corrêa
Sandmann, Márcio Renato Guimarães,  Patrícia de Araújo Rodrigues, Raquel Illescas
Bueno, Teresa Cristina Wachowicz e Waltencir  Alves de Oliveira.  Encontram-se de
licença  os  professores  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,
Fernando Cerisara Gil, Guilherme Gontijo Flores, Lígia Negri e Sandra Mara Stroparo.
Informes. a) Assuntos da reunião setorial de 24/09.  A professora Cristina levou ao
conhecimento da plenária os pontos importantes para o departamento, tratados na última
reunião  do  conselho  setorial,  e  que  terão  desdobramentos  nos  próximos  dias:  i)
Regimento do Departamento; ii) Estatuinte; iii) Disponibilização de recurso no valor de
40 (quarenta) mil para banca de concursos; iv) Discussão de novo modelo de alocação
de vagas docentes; v) Formação de comissões para elaborar/repensar novo modelo de
redistribuição  de  recursos  e  vi)  Eleição  para  representante  no  CEPE.  Em  seguida
informou sobre a  situação quanto às nossas  demandas:  i)  escada  de incêndio:  a  ser
efetivada em 2014; ii) substituição do piso das rampas: programada para ainda este ano; 
b) Livro da Professora Teresa Cristina Wachowicz: Foi selecionado pelo programa
PNBE-2013 (Programa Nacional Biblioteca-Escola), do MEC, o livro de 2010, “Análise
linguística  nos  gêneros  textuais”  da  professora  Teresa  Cristina  Wachowicz.  A
professora Maria Cristina informou, na oportunidade, ser este o motivo da ausência da
professora,  ora  homenageada,  enquanto,  de  pronto,  a  notícia  alvissareira  foi  sendo
acolhida com muita satisfação, pelos presentes.  c) Comissão de espaço – demanda da
professora  Gesualda:  os  trabalho  dessa  comissão  se  encontram  momentaneamente
parados e  por  isso ainda é possível  a  inclusão  de alguma demanda suplementar;  d)
Bolsa Produtividade Araucária. Informado pela professora Maria Cristina que até 30
(trinta) deste mês, estarão abertas as inscrições para a bolsa Produtividade Araucária. d)
NIED.  A professora Maria  Cristina levou ao conhecimento  e após indagou sobre o
interesse do departamento ou de alguém do departamento, para participação no Núcleo
Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição (NIED), órgão criado na universidade
com o objetivo de se tornar um centro de referência local nos assuntos que envolvem
ensino, pesquisa e extensão e que está realizando o diagnóstico institucional. Não houve
manifestação  por  parte  dos  presentes.  e) Som  da  sala  1009.  Foi  informada  pelo
professor Benito a saída do equipamento de som pertencente a sala 1009, para conserto.
f) Mal cheiro nos corredores. A professora Maria José informou sobre o constante mal
cheiro no corredor do 11º (décimo primeiro) andar e, principalmente, no 10º (décimo)
andar. Após algumas sugestões como refazer parte da parede e/ou colocar vaso com
planta no ralo, ficou acordado que o assunto será encaminhado ao SCH; g) Graduação
em Libras:  A professora Maria José informou que é a presidente da comissão para a
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implantação desse curso.  ORDEM DO DIA: 1)  Dinheiros  do Delin.  A professora
Cristina  fez  breve  retomada  dos  levantamentos  orçamentário-financeiros  objeto  dos
ofícios  046  e  050/2013,  bem  como  da  ata  da  reunião  ordinária  nº  005  (cinco)  do
corrente,  decidindo-se, na sequência;  a) encaminhamento dos destinos do dinheiro o
mais rapidamente possível, ou seja, em 15 (quinze) dias. b) Evento da Revista Letras:
organização de evento de extensão com o objetivo de aquisição de “know-how” para
editoração. O evento se intitula  “Editoração de Revistas e Livros Acadêmicos: Uma
Introdução”, e está previsto para o dia 09/11/2013, com carga horária total de oito horas,
a ser ministrado por Reinaldo Cezar Lima, que receberá como pagamento uma bolsa no
valor de R$ 1.500,00, pagos pelo Departamento. APROVADO. c) Evento de “Revisão
de Textos Científicos”: A professora Patrícia Rodrigues apresentou à plenária o pedido
para um evento de extensão, previsto para o dia 30/11, com carga horária de oito horas,
a ser ministrado por Silvana Seffrin, que receberá como pagamento uma bolsa no valor
de  R$  1.500,00,  pagos  pelo  Departamento.  APROVADO.2)  Português  para
estrangeiros.  Inicialmente,  a  professora  Maria  Cristina  levou  ao  conhecimento  dos
presentes  alguns  aspectos  sobre  a  expansão  da  universidade  e  a  abertura  de  novas
habilitações,  assuntos  que  também  foram  pauta  da  reunião  setorial.  O  DELEM
manifestou em reunião com a chefia do DLLCV e a Coordenação do curso de Letras o
interesse  por  uma  habilitação  em  português  para  estrangeiros.  Após  discussão,  a
plenária concluiu não ser possível decidir nada nesta reunião por falta de informações
precisas  quanto  ao  número  de  vagas  para  alunos  nessa  habilitação,  número  de
disciplinas do DELIN e número de vagas para professores. O assunto deve retornar em
uma próxima reunião quando informações forem de posse da chefia.  3) Criação de
novo departamento: Clássicas, Alemão, Polonês.  O professor Alessandro explanou
sobre  a  possibilidade  de  junção  dessas  áreas  para  formar  um  novo  departamento.
Fundamentou  a  proposta  em similaridades  e  afinidades  existentes  entre  as  referidas
áreas, principalmente no que se refere ao fato de todas elas serem responsáveis por aulas
de língua e literatura, simultaneamente, trabalhando com línguas de tradição europeia
que demandam abordagens pedagógicas semelhantes. Enfatizou também a ideia de que
uma  aproximação  administrativa  entre  essas  áreas,  que  o  professor  avalia  como
minoritárias dentro do universo das letras no Brasil, facilitaria o desenvolvimento de
políticas comuns visando a uma maior presença dessas áreas no ensino fundamental e
médio. A plenária levantou diversas questões, entre as quais se destacaram as condições
práticas em termos de recursos humanos, financeiros e infraestrutura para a formação
dessa  nova unidade.  Questionaram-se também as  afinidades  expostas  pelo  professor
Alessandro entre as áreas de Letras Clássicas, Alemão e Polonês. Após discussão dos
diversos pontos de vista, foi realizada votação e a área de Clássicas obteve a anuência
da plenária para se desmembrar do DLLCV, com a finalidade de constituir futuramente
um outro departamento junto com as outras áreas mencionadas acima. Foram 13 (treze)
votos a favor e 01 (um) contra,  e este por considerar  que,  em termos de campo do
conhecimento, não haveria pertinência na aproximação entre essas áreas.  4) Diversos.
a) Afastamento para pós-doutorado. i) Antonio Augusto Nery. A professora Cristina
submeteu à plenária departamental o pedido de afastamento do professor Antonio, no
período de julho a dezembro de 2014, para estágio pós-doutoral no exterior, com bolsa
concedida  pela  CAPES:  processo  BEX  10756/13-2,  na  Universidade  de  Coimbra,
Portugal,  sob  a  supervisão  do  Professor  Doutor  Carlos  Reis.  A  área  de  Literatura
Portuguesa  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  sua  ausência.
APROVADO.  ii)  Patrícia  Cardoso.  A  professora  Cristina  submeteu  à  plenária
departamental  o  pedido de  afastamento  da  professora Patrícia  da  Silva  Cardoso,  no
período  de  fevereiro  de  2014  a  janeiro  de  2015,  para  estágio  pós-doutoral  na
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Universidade  de Surrey,  na  Inglaterra. A área  de Literatura  Portuguesa assumirá  os
encargos didáticos da professora durante sua ausência. APROVADO. iii) Luís Bueno.
A professora Cristina submeteu à plenária departamental o pedido de afastamento do
professor Luís Gonçales Bueno de Camargo, no período de fevereiro de 2014 a janeiro
de 2015, para estágio pós-doutoral no King’s College London, na Inglaterra. A área de
Literatura Brasileira assumirá os encargos didáticos do professor durante sua ausência.
APROVADO. b) Afastamentos no país. i) Gesualda de L. S. Rasia.  A professora
Gesualda  solicitou  afastamento  para  participação  no  “II  Simpósio  Discurso  &
Fronteiras: Língua, Sujeito e Escola, da Universidade Federal da Fronteira Sul, a ser
realizado em 1º e 02 de outubro de 2013, em Chapecó, Santa Catarina. APROVADO.
ii)  Raquel  Illescas  Bueno.  A  professora  Maria  Cristina  informou  que  aprovou  ad
referendum o afastamento da professora Raquel, de 23 a 25 de setembro, para participar
do evento Primavera dos Centenários, na Universidade Estadual de Londrina, Paraná.
APROVADO.  iii) Adelaide H. P. Silva. A professora Adelaide solicitou afastamento
para participação no “4º Encontro Internacional de Ciência da Fala” a ser realizado nos
dias 07 a 09 de outubro de 2013 na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte.  APROVADO. iv) Antonio Augusto Nery. O professor Antonio solicitou
afastamento  para  participação  no  “XXIV  Congresso  da  Associação  Brasileira  dos
Professores de Literatura Portuguesa”, a ser realizado nos dias 21 a 25 de outubro de
2013 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. APROVADO v) Patrícia Rodrigues. A
professora Patrícia solicitou homologação do afastamento realizado entre os dias 3 e 5
de setembro,  para o CIFALE, II  congresso Internacional  da Faculdade de Letras  da
UFRJ, no Rio de Janeiro. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Lucia Maria
Neidert,  secretária,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai  assinada  por  mim e  pela  senhora
presidente.

Lucia Maria Neidert                    Maria Cristina Figueiredo Silva
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