
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dez de março de dois mil e dez, reuniu-se, na sala 1107 do Edifício D. Pedro I, a
plenária  departamental,  sob  a  presidência  do  professor  Marcelo  Corrêa  Sandmann,
estando presentes os professores: Alessandro H. de Moura, Benito Martinez Rodriguez,
Caetano  Waldrigues  Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,  Fernando  Cerisara  Gil,
Gesualda  Rasia,  Guilherme  Gontijo  Flores,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçalves  Bueno  de
Camargo, Luiz Arthur Pagani,  Márcio Renato Guimarães,  Maria Cristina Figueiredo
Silva,  Marilene  Weinhardt,  Maximiliano  Guimarães,  Milena  Ribeiro  Martins,  Paulo
César Venturelli, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Ilescas Bueno, Renata Telles, Rodrigo
Tadeu Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Júnior, Teresa Cristina Wachowicz, os
representantes discentes Elisa Tisserant de Castro e José Olivir de Freitas Júnior, e a
funcionária  Lúcia  Maria  Neidert.  Justificaram  a  ausência  os  professores  Adelaide
Pescatori Silva, Maria José Foltran e Patrícia da Silva Cardoso. Encontra-se de licença a
professora  Sandra Mara  Stroparo.  ORDEM DO DIA: I)  Informes.  1) O professor
Marcelo  iniciou  informando  a  publicação  do  Edital  FDA  2010,  para  projetos  de
Pesquisa,  Ensino, Extensão, ou ainda de Integração entre duas ou mais modalidades
simultâneas, com inscrições até o dia 09 de abril.  2) O professor Alessandro informou
que os relatórios sobre os bolsistas de iniciação científica encontram-se à disposição dos
orientadores para divulgação entre os orientandos. 3) O professor Alessandro informou
que o SCHLA contratou uma arquivista, encarregada de organizar os documentos que
se encontram no arquivo do Setor, atualmente em péssimo estado. Sublinhou, atendendo
à  solicitação  da  nova  funcionária,  a  importância  de  se  preservar  todo  e  qualquer
documento do Departamento, em função do valor histórico que poderá vir a ter.  4) O
professor Alessandro informou sobre projeto de criação do Curso de Museologia e da
possibilidade de professores do Departamento virem a oferecer disciplinas voltadas para
o novo curso.  5) O professor Alessandro comunicou que um grupo de professores do
DELEM  e  do  DLLCV  (ainda  restrito  à  área  de  Clássicas)  vem  se  encontrando
periodicamente para discutir a criação de um novo currículo para o Curso de Letras. O
grupo  teria  se  formado  como  alternativa  àqueles  professores  que,  no  âmbito  do
DELEM, vêm se posicionando favoravelmente à cisão do atual Curso de Letras, com a
criação  de  um  Curso  de  Letras  Estrangeiras  Modernas  atendido  pelos  professores
daquele departamento sem a colaboração dos professores do DLLCV, como no atual
modelo  de  curso.  Estendeu  aos  colegas  do  Departamento  o  convite  para  que  os
interessados participem das reuniões do grupo II) Pauta: 1) Relatório da comissão de
espaço  físico.  A comissão  de  espaço  físico,  formada  pelos  professores  Alessandro,
Benito, Cláudia e Pedro, apresentou proposta para reaproveitamento do espaço físico
utilizado pelos professores do Departamento para o ano de 2010. A proposta propõe as
seguintes implementações, apresentadas pela professora Claudia na plenária: 1) Alocar
professores de clássicas nas mesas liberadas pelo Borges, pelo Édison e pela Sandra. 2)
Manter um máximo de três professores nos gabinetes maiores e de dois nos gabinetes
menores.  3)  Não ocupar  a  mesa  liberada  pelo  Cristovão,  de maneira  a  manter  dois
professores naquele gabinete, que é um dos pequenos. 4) Alocar os substitutos na sala
dos professores, colocando ali uma mesa de trabalho para uso comum entre eles. 5)
Chavear um ou dois dos armários da sala dos professores e oferecer uma chave para os
substitutos,  de  modo  que  eles  tenham  um lugar  seguro  para  deixar  seus  pertences
enquanto estiverem na universidade. 6) Destinar o computador da sala dos professores
para uso preferencial dos substitutos. 7) Refazer a rede de informática do departamento,
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de  maneira  que  a)  os  professores  possam  enviar  seus  arquivos  para  impressão
diretamente dos seus gabinetes para a impressora da secretaria do departamento e b) os
professores possam ter acesso ao SIE nos computadores dos seus gabinetes. 8) Manter o
scanner conectado ao computador da sala dos professores e dar acesso a ele para todos
os  professores  do  departamento.  9)  Manter  a  mesa  liberada  pela  Reny  à  espera  da
Cristina.  10)  Rever  a  distribuição  do  espaço  no  final  de  2010,  tendo  em  vista  os
deslocamentos previstos para 2011 e o cenário de contratação de professores da carreira
para as vagas do Borges, do Cristovão e do Édison. 11) Na revisão da distribuição do
espaço, dar prioridade de uso das mesas para os professores que já as estiverem usando.
Discutido  o  assunto,  a  proposta  foi  aprovada  pela  plenária.  APROVADO. 2)
Planejamento Departamental para 2010. O professor Marcelo solicitou aos colegas
que  fornecessem informações  para  elaboração  do  Planejamento  Departamental  para
2010, a ser encaminhado à Direção do SCHLA até o próximo dia 15. Registrou que o
assunto já havia sido divulgado em fevereiro pelo professor Alessandro, na suplência da
chefia,  através  de correio  eletrônico,  quando se fez circular  entre  os  professores  do
departamento o Ofício Circular 02/2010, expedido pela Direção do SCHLA em 11 de
fevereiro, que solicitava tal encaminhamento e lembrava a programação de uma Semana
de Planejamento, entre os dias 22 e 27 de fevereiro, dentro do calendário escolar para
2010.  Decidiu-se  que  as  informações  poderiam  ser  encaminhadas  em  momento
posterior à reunião, por correio eletrônico. 3) Vagas de titulares. O professor Marcelo
solicitou que a plenária definisse qual o destino a ser dado para as vagas de professor
titular decorrentes da aposentadoria dos professores Édison José da Costa e José Borges
Neto.  A plenária  debateu  o assunto  e,  diante  das  muitas  dúvidas  a  respeito  da real
situação  dos  professores  titulares  nas  instituições  de  ensino  superior  e  das
consequências em se optar, nas atuais circunstâncias, pela realização ou não de concurso
para  professor  titular,  decidiu-se  que  a  chefia  deveria  fazer  um  levantamento  de
informações  junto  às  instâncias  competentes  na UFPR e a  partir  das resoluções  em
vigência,  a  fim  de  organizar  um documento  a  ser  divulgado  previamente  entre  os
colegas,  para que o assunto voltasse a ser discutido com melhor  fundamentação em
plenária  a  ser  realizada  no  dia  24  de  março.  APROVADO. 4)  Homologação  de
resultado de teste seletivo. A professora Claudia relatou,  para fins de homologação
pela plenária departamental, que o teste seletivo para Professor Substituto de Linguística
e Língua Portuguesa (Processo 23075.108475/2009-11), teve três inscritos, tendo sido
aprovada  a  candidata  Fernanda  Rosário  Mello.  Uma  vez  que,  com  esse  resultado,
ocorrerá o provimento de apenas uma das duas vagas ofertadas, a plenária solicitou a
abertura  de  novo  teste  seletivo.  APROVADO. 5)  Homologação  de  decisão  do
Colegiado  do  Curso  de  Letras. O  professor  Márcio  apresentou,  para  fins  de
homologação  por  esta  plenária  departamental,  decisão  da  plenária  do  Colegiado  do
Curso de Letras ocorrida no dia 15 de outubro de 2009. Segundo tal decisão, tanto os
Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso,  previstos  para  as  Licenciaturas,  quanto  as
Orientações Monográficas, previstas para os Bacharelados, poderão ser orientados por
quaisquer  dos  professores  que  atuem  no  Curso  de  Letras,  independentemente  do
departamento no qual se encontrem lotados. Para que isso se efetive no âmbito deste
departamento,  para  além das  disciplinas  de  Orientação  Monográfica  já  ofertadas,  o
professor Márcio solicitou a abertura das disciplinas “Prática de Pesquisa em Educação
I” e “Prática de Pesquisa em Educação II.” APROVADO.  6) Projetos de Pesquisa. A
professora  Gesualda  apresentou  parecer  sobre  o  projeto  de  pesquisa  “Enunciados,
expressões e palavras; além disso textos: a teoria dos blocos semânticos tem algo a dizer
sobre textos? - O caso do operador além disso em artigos de opinião, crônicas de jornal
e  redações  de  vestibular”,  encaminhado  pela  professora  Cláudia  Mendes  Campos.
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APROVADO.  A professora Renata  apresentou parecer  sobre  o projeto  de  pesquisa
“Literatura  mundial  e  tradição  interna  1:  Guimarães  Rosa  e  o  romance  de  30”,
encaminhado pelo professor Luís Bueno. APROVADO. O professor Márcio apresentou
parecer sobre o projeto de pesquisa “Investigação sobre a representação da significação
em diferentes modelos teóricos linguísticos”, encaminhado pela professora Lígia Negri.
APROVADO.  A professora Marilene apresentou parecer sobre o projeto de pesquisa
“Experiência rural e a formação do romance brasileiro (II): o estatuto do narrador, o
lugar  dos  homens  pobres  e  livres  e  a  violência  do  processo”,  encaminhado  pelo
professor  Fernando  Cerisara  Gil.  APROVADO.  O  professor  Caetano  apresentou
parecer sobre o projeto de pesquisa “As falas das personagens em Lucano: suas relações
entre si e com a voz do narrador”, encaminhado pelo professor Alessandro Rolim de
Moura. APROVADO. A professora Maria Cristina Figueiredo apresentou o projeto de
pesquisa  "Mudança  de  tessitura,  desacentuação  e  estruturas  dentro  de  estruturas:  as
relações entre a fonética cústica, a fonologia entoacional e métrica e a sintaxe", de sua
autoria,  previamente  aprovado  pelo  CNPQ  (processo  do  CNPq:  309257/2009-3).
APROVADO. O professor Marcelo apresentou parecer sobre o projeto de pesquisa “O
verso oitocentista entre Brasil, Portugal e França: românticos, Castilho, fins de século”,
encaminhado  pela  professora  Francine  Fernandes  Weiss  Ricieri.  APROVADO. O
professor Marcelo apresentou parecer sobre o projeto de pesquisa “Eu próprio-o outro: a
inscrição de Portugal na modernidade através da literatura de Almada Negreiros, Mário
de  Sá-Carneiro  e  Fernando Pessoa”,  encaminhado  pela  professora  Patrícia  da  Silva
Cardoso. APROVADO. III) Diversos. 1) Banca de Monitoria. A professora Gesualda
informou a composição das  bancas  para o Processo de Seleção de Monitoria  2010:
banca 1 – Adelaide Pescatori Silva e Lígia Negri; banca 2 – Gesualda Rasia e Lígia
Negri; banca 3 – Bernardo Brandão e Pedro Ipiranga Júnior. APROVADO.  2) Projeto
de Extensão.  A plenária  referendou a aprovação do Projeto  de Extensão “Grécia  e
Roma  na  Escola”,  a  ser  coordenado  pelo  professor  Alessandro  Rolim  de  Moura.
APROVADO.  3) Evento de Extensão. O professor Marcelo apresentou a proposta do
Evento  de  Extensão  “Cinema  entre  a  realidade  e  a  imagem”,  sob  coordenação  da
professora Patrícia da Silva Cardoso, a ser realizado nos dias 10, 17 e 24 de abril, e 8 e
15 de maio de 2010.  APROVADO.  4) Afastamentos. Solicitado pelos professores
Luís Gonçales Bueno de Camargo e Patrícia da Silva Cardoso afastamento nos dias 22
de maio a 06 de junho para participar  do evento “Escrever  o passado e construir  o
futuro” em Paris; A professora Patrícia da Silva Cardoso solicitou também afastamento
nos  dias  11  e  12  de  março  para  participação  de  banca  de  doutorado  na  USP.  5)
Coordenação. O professor Roosevelt comunicou que é agora o novo coordenador da
Área  de  Clássicas  junto  ao  Centro  de  Línguas  e  Interculturalidade  (Celin).
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 pelo
senhor Presidente. 

Lúcia Maria Neidert Marcelo Corrêa Sandmann
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