
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2009. Às  quatorze  horas  e  trinta  minutos  do  dia
primeiro de abril de dois mil e nove, reuniu-se, na sala 1111 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental, sob a presidência do professor Caetano Waldrigues Galindo, estando presentes:
Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Alessandro  Henrique  P.R.  de  Moura,  Benito  Martinez
Rodriguez,  Claudia  Mendes  Campos,  Édison  José  da  Costa,  Gesualda  de  Lourdes  Rasia,
Guilherme Gontijo Flores, José Borges Neto, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo,
Luiz  Arthur  Pagani,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,  Marilene
Weinhardt, Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro
Ipiranga  Júnior,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  Telles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,
Roosevelt  A.  da  Rocha  Júnior,  Justificadas  as  ausências,  passou-se  à  ORDEM  DO DIA:
Inclusão de ponto de pauta: o professor Caetano abriu a reunião solicitando a inclusão do
ponto de pauta referente à Comissão Eleitoral.  APROVADO.  A) Informes: a)  o professor
Caetano apresentou  os  novos  professores,  Gesualda,  Maximiliano  e  Milena. b) o  professor
lembrou de convidar os colegas para a leitura de poemas do professor Marcelo, parte do projeto
Brasis:  leituras  plurais.  c)  o  Presidente  informou  que  a  chefia  do  DELEM  o  abordou
requisitando informações a respeito do andamento das conversas internas ao DLLCV sobre
possíveis rumos para o Curso de Letras. O professor Luís informou que a Comissão já havia se
reunido e que no momento a discussão estava acontecendo dentro de cada uma das áreas do
Departamento.  O  professor  Márcio  aproveitou  para  informar  que  estava  pedindo  seu
desligamento da comissão, cabendo à área de lingüística a indicação de um outro nome. d) o
professor Caetano informou a respeito das novas regras para concessão de passagens e diárias.
O professor Benito lembrou que seria interessante retomarmos o hábito da criação de uma lista
de previsões de solicitação de auxílio ao Departamento. e)  o professor Benito informou que a
diretoria  da  Abralic  já  abriu  a  solicitação  de  trabalhos  para  dois  números  de  sua  revista,
constante  da  página  da  Associação.  f)  o  professor  Márcio  sugeriu  que  o  Departamento  se
responsabilize pelo preenchimento das fichas dos alunos de fora do curso que vêm solicitar
matrículas em disciplinas eletivas e isoladas. O professor Caetano, no entanto, lembrou que isso
não  resolveria  o  problema da  dificuldade  de  se  controlar  o  processo,  visto  que  cada  ficha
permite que o aluno solicite matrícula em três disciplinas,  e que já houve casos em que os
alunos, munidos da autorização de apenas um professor, preencheram posteriormente os demais
campos.  O professor Benito sugeriu que as áreas discutam novos critérios  para a aceitação
desses  alunos  e  os  apresentem ao  Colegiado.  B) Espaço e  material: O  professor  Caetano
informou certas despesas feitas para manutenção da secretaria do Departamento e solicitou mais
uma  vez  que  os  professores  que  aceitem  trocar  os  móveis  de  seus  gabinetes  pelo  novo
mobiliário fornecido pelo programa REUNI entrem em contato com a chefia por e-mail para
que as  mudanças  possam ser  realizadas.  A plenária  reafirmou que a  Chefia  deve decidir  o
destino  dos  computadores  novos.  A  professora  Lígia  informa  que  a  versão  eletrônica  do
Dicionário Houaiss não se encontra mais no computador da sala dos professores e solicita que
se tomem providências neste sentido. O professor Arthur pede informações a respeito de sua
solicitação  de  memória  extra  para  seu  computador. C)  Contratações:  o professor  Caetano
informou que os concursos ainda por se realizar têm previsão de contratação para o mês de
agosto, enquanto que o concurso de Grego, já realizado, ainda não tem prazo determinado para
contratação. D) Semana de Letras: o professor informou que as inscrições para a Semana vão
até o dia 15 de abril, encarecendo aos colegas a adequação da participação de todos, docentes e
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discentes, no evento. E) Diversos: A professora Marilene apresentou a necessidade de se eleger
um novo representante  do Departamento para  a  área  de Estudos Literários  do COPOL;  foi
apresentado o nome do professor Luís e APROVADO. Já no Colegiado de Gradução, sugeriu-
se que a nova representante da área de Literatura Brasileira e Teoria Literária fosse a professora
Renata,  o  que  foi  também  APROVADO.  O  professor  Rodrigo  apresentou  o  resultado  da
terceira avaliação do estágio probatório do Professor Pedro Ipiranga, aprovado com pontuação
máxima. APROVADO. O professor Luiz Arthur apresentou o resultado da segunda avaliação
do estágio probatório do professor Rodrigo, aprovado com pontuação máxima. APROVADO.
O professor Alessandro pediu que o Departamento considerasse a possibilidade de adquirir com
a verba FUNPAR um livro importante para a área de clássicas e que, por engano, foi entregue
duplicado  em  uma  sua  compra  particular,  já  estando,  portanto,  no  Brasil  e  disponível,
ressaltando que havia sido informado pela chefia de que tal  aquisição não poderia ser  feita
diretamente pela Biblioteca.  APROVADO. O professor Benito apresentou relato da comissão
Setorial  que  discute  propostas  referentes  a  atividades  culturais  na  Universidade,  que  serão
posteriormente  levadas  ao  Ministério  da  Educação.  Segundo  o  professor,  o  teor  geral  do
documento final, de que é ele o relator, é no sentido de que a atividade cultural oficialmente
vinculada às IFES deve estar relacionada com a pesquisa, o ensino e a extensão e de que, para
isso, deve haver linhas de fomento específicas, seja através do MEC, seja através do MinC. O
professor  pedia  que  o  Departamento  referendasse  tal  posição.  APROVADO.  O  professor
Marcelo apresentou proposta de membros para a banca do concurso que selecionará professor
para a área de literatura portuguesa. Os nomes foram APROVADOS. A professora Adelaide
apresentou  sugestão  da  área  de  lingüística  para  a  composição  da  banca  do  concurso  de
provimento  de  professor  da  área.  Os  nomes  foram  APROVADOS.  O  professor  Pedro
apresentou seu relato sobre o novo projeto de pesquisa do professor Roosevelt, sugerindo sua
aprovação pela plenária. O parecer do professor foi  APROVADO. O professor Maximiliano
apresentou seu relato de sua avaliação do projeto de pesquisa da professora Adelaide, sendo
favorável  à  aprovação  do  projeto;  seu  relato  foi  APROVADO.  O  professor  Luiz  Arthur
apresentou problemas com os novos critérios de avaliação do Qualis/CAPES, que resultaram na
eliminação  da  Revista  Letras  das  listas  do  Qualis.  Depois  de  discussão,  sugeriu-se  que  se
tentassem  todos  os  recursos  para  reverter  a  avaliação  negativa  e  que  especialmente  nos
servíssemos da Abralin e da Abralic como mecanismos de pressão política sobre a CAPES.
APROVADO.  Não  mais  havendo  o  que  tratar,  eu,  Lúcia  Maria  Neidert,  secretária  do
Departamento, lavrei a presente ata, que depois de lida será assinada por mim e pelo senhor
Presidente.

Lúcia Maria Neidert Caetano Waldrigues Galindo




	Universidade Federal do Paraná
	SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

