
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 01/2019. Às catorze horas do dia 13 de março de 2019,
reuniu-se,  no  anfiteatro  1000  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a
presidência da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva, estando presentes os professores
Alexandre  André  Nodari,  Antonio  Augusto  Nery,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Caetano Waldrigues  Galindo,  Claudia Mendes Campos,  Gesualda de Lourdes  dos  Santos
Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann, Márcio
Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maximiliano  Guimarães  Miranda,
Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues,  Pedro
Ramos Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Sandra Mara
Stroparo e Teresa Cristina Wachowicz. Estiveram presentes também os discentes Suzan C. A.
da Costa, Carla Mota Menezes, Matheus Henrique Germano, Arthur Piasetta Xavier, Mariana
Bourscheid Cezimbra e Caroline R. Dolinski Campos. Encontra-se afastado, em estágio pós-
doutoral,  o professor Luiz Arthur Pagani.  Encontra-se afastado, em licença para tratar  de
interesses  particulares,  o  professor  Benito  Martinez  Rodriguez.  Os  professores  Fernando
Cerisara  Gil  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira  justificaram  a  ausência.  INFORMES:
INFORME N.1:  Em 01 de dezembro de 2018, a  professora Adelaide  enviou por e-mail
instruções  sobre  o  Programa  de  Monitoria  2019,  informando  que  havia  mudanças  com
relação aos anos anteriores.  INFORME N.2:  Em 06 de dezembro de 2018, a  professora
Adelaide enviou por e-mail a Portaria Nº 10.960 do Ministério do Planejamento, de 26 de
outubro  de  2018,  que  tratava  do  recesso  de  final  de  ano.  INFORME  N.3:  Em  07  de
dezembro de 2018, a professora Adelaide informou por e-mail que as eleições para direção e
vice direção do CELIN aconteceriam em onze de dezembro. Informou que tínhamos apenas
uma chapa inscrita e reiterou a importância da participação de todos no processo. Informou
ainda que docentes, técnicos administrativos e alunos tinham direito a voto, e que a votação,
como de costume,  seria feita  por via eletrônica,  conforme informações  do Edital  que ela
enviava  anexo  à  mensagem.  INFORME  N.4:  Em 31  de  janeiro  de  2019,  a  professora
Adelaide  informou  por  e-mail  que  a  técnica  Sandra,  do  Orçamento,  informara  termos
recebido 1/12 (um doze avos) da verba destinada ao DELLIN, sendo que o valor recebido foi
3.300 reais. A previsão é de que, em 2019, o Departamento receba R$39.600,00. Entretanto,
só entre março e abril haverá confirmação sobre o valor a ser recebido no ano. Desta forma,
nos próximos dois ou três meses o DELLIN receberá R$3.300,00. Depois disso ainda não
sabemos. INFORME N.5: Na mesma mensagem, a professora Adelaide informou que, com
a verba que receberemos, conseguiremos pagar as despesas com a banca para o concurso da
Linguística e com a banca para progressão a titular do professor Fernando Gil. Ambas devem
ocorrer em março. Diante das incertezas sobre o repasse de verba, a professora Adelaide
solicitou aos colegas que planejam pedir progressão a titular neste ano que se manifestem. A
razão do pedido, segundo explicou, é que o Departamento é quem compra as passagens para
os membros da banca que avalia a solicitação de progressão. Ela informou também que a
banca – seja para avaliação de tese, seja para avaliação de memorial – deve ser composta por
quatro membros, sendo três deles externos à UFPR, conforme determina a Resolução CEPE
10/14. INFORME N.6: Na mesma mensagem, a professora Adelaide informou ter enviado à
PROGRAD, em 30 de janeiro,  o  Plano Departamental  de  Monitoria,  juntamente  com os
planos  individuais  das  colegas  que  solicitaram  monitores.  INFORME  N.7:  Na  mesma



mensagem,  a  professora  Adelaide  informou  que,  a  pedido  da  Comissão  da  Reforma,
encaminhara ao professor Roosevelt solicitação para que ele requeresse ao Conselho Setorial
a recolocação em pauta dos dois processos que tratam do curso de Letras-Português, e que ele
já fez essa requisição. Por fim, informou que entraria em férias em 01 de fevereiro, e que, na
sua  ausência,  a  professora  Milena,  suplente  da  chefia,  responderia  pelo  Departamento.
INFORME  N.8:  O  professor  Antônio  Nery  informou  que,  segundo  a  professora  Mina
Isotani, representante do SCH na CPPD, as progressões acumuladas estão mantidas, seguindo
a resolução CEPE 10/14. Aos professores que pediram suas progressões acumuladas desde o
início de 2018 e que não obtiveram portaria  até  o momento,  ela  informa que o processo
movido pela APUFPR aguarda decisão no TR4 e não há previsão de quando obteremos o
parecer judicial. Dessa forma, a PROGEPE tem analisado os processos individualmente e há
a informação de que será concedida apenas uma progressão até o resultado do processo. Essa
é a informação repassada no início do ano de 2019, segundo ela. ORDEM DO DIA: 1. AD
REFERENDUM: 1.1.  No  dia  31  de  janeiro  foi  aprovada,  ad  referendum  da  plenária
departamental,  a atuação do professor Bruno Dallari  na função de Coordenador do Celin:
“Considerando a necessidade do Centro de Estudos de Línguas e Interculturalidade da UFPR,
que solicita aprovação do Plano Individual de Trabalho (PIT) do prof. dr. Bruno Bohomoletz
de Abreu Dallari no tocante à atividade de Direção e Coordenação daquele centro, e devido à
exiguidade de prazos, encaminho ad referendum da plenária do Departamento de Literatura e
Linguística a aprovação do Plano Individual de Trabalho mencionado. Conforme documento
1520366, apensado a este processo, pela atividade de Direção e Coordenação de Curso, a ser
desenvolvida entre os meses de janeiro e dezembro de 2019, com carga horária total de 192h,
o prof. Bruno perceberá remuneração no valor total de R$55094,40 (cinquenta e cinco mil,
noventa  e  quatro  reais  e  quarenta  centavos),  divididos  em  doze  parcelas  de  R$4591,20
(quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos).” APROVADO. 1.2. No dia 4
de fevereiro foi aprovada, ad referendum da plenária departamental, a composição da banca
de avaliação da progressão para titular do professor Fernando Gil: “Devido à exiguidade dos
prazos, encaminhe-se “ad referendum” da plenária departamental a aprovação da Comissão
Especial para composição da banca examinadora do processo de progressão para Professor
Titular do Prof. Dr. Fernando Cerisara Gil. A Comissão Especial será composta por: Profa.
Dra.  Marilene Weinhardt  (UFPR) (presidente);  Prof.  Dr.  Luiz  Augusto Fischer  (UFRGS)
(titular);  Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria (USP) (titular);  Prof. Dr. Homero Vizeu
Araújo  (UFRGS)  (titular);  Prof.  Dr.  Walter  Lima  Torres  Neto  (UFPR)  (suplente).
APROVADO.  1.3. No  dia  13  de  março  foi  aprovada,  ad  referendum  da  plenária
departamental,  a  realização  do  evento  de  extensão  Poiesis  no  ano  de  2019:  “Devido  à
exiguidade dos prazos, encaminhe se “ad referendum” da plenária departamental a aprovação
da realização do evento de extensão “Poiesis – caminhadas literárias”, coordenado pela Profa.
Dra. Renata Praça de Souza Telles, que ocorrerá de março a novembro, em dez encontros nas
tardes de sábado, totalizando vinte horas de atividades.”  APROVADO.  2. APROVAÇÃO
DAS ATAS 14 E 15/2018: A professora Adelaide submeteu à plenária a avaliação das atas
14/2018 e 15/2018, enviadas anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão. As
atas  foram  APROVADAS.  3.  AFASTAMENTOS:  3.1. A  professora  Maria  Cristina
Figueiredo Silva solicitou afastamento em 30 de janeiro para participar de uma reunião em
Brasília.  APROVADO.  3.2. A  professora  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva  solicitou
afastamento no dia 07 de fevereiro para ir a São Paulo providenciar documentos relativos à
sua  aposentadoria.  APROVADO.  3.3. A  professora  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva
solicitou afastamento nos dias 27 e 28 de fevereiro para participar de banca de defesa de
Felipe Bilharva, na PUC-RS.  APROVADO. 3.4. A professora Adelaide Hercília Pescatori
Silva solicitou afastamento no período de 15 a 21 de junho para participar  do Congresso
Phonetics  and Phonology in  Europe (PaPE 2019),  que acontecerá  em Lecce,  Itália,  com



apresentação oral do trabalho "Libras and Articulatory Phonology".  APROVADO. 3.5. O
professor Caetano Waldrigues Galindo solicitou afastamento nos dias 28 de fevereiro e 01 de
março, para proferir palestra no Instituto Moreira Salles, em São Paulo-SP.  APROVADO.
3.6. O professor Caetano Waldrigues Galindo solicitou afastamento nos dias 2 e 3 de abril,
para participar de banca de defesa  de mestrado na UnB, em Brasília. APROVADO. 3.7. O
professor Caetano Waldrigues Galindo solicitou afastamento nos dias 16 e 17 de abril, para
participar de banca de defesa  de mestrado na UTFPR, em Pato Branco. APROVADO. 3.8.
O professor Caetano Waldrigues Galindo solicitou afastamento em 24 de abril para participar
de uma entrevista em São Paulo. APROVADO. 3.9. A professora Gesualda de Lourdes dos
Santos Rasia solicitou afastamento entre 09 e 11 de Abril para participação na IIa. Jornada de
Estudos  do  Discurso,  na  UNICENTRO, Guarapuava-PR.  APROVADO. 4.  VERBA DO
DELLIN: 4.1.  A professora Adelaide informou ter recebido recentemente a informação de
que é  possível  solicitar  que a  taxa  de inscrição  de candidatos  em concurso público  para
professor seja revertida para o departamento. Como temos um concurso em andamento, na
área  da  Linguística,  o  valor  das  inscrições  (cerca  de  R$9.360,00)  servirá  para  custear
passagens  e  diárias  dos  professores  que  comporão a  banca  do  referido  concurso.  4.2.  A
professora Adelaide informou ter recebido, na reunião do Conselho Setorial  do dia 26 de
fevereiro, a notícia de corte no orçamento: em vez de 1/12 (um doze avos) de um orçamento
anual de pouco mais de R$39.000 (trinta e nove mil reais), congelado desde 2016, o Dellin
receberá mensalmente 1/18 desse valor. Em face desse corte de mais de 30%, ela pede que
discutamos quais são os gastos prioritários do Dellin. Depois de alguma discussão - na qual
foram  mencionados  falta  de  computadores  em  vários  gabinetes  e  na  secretaria  do
departamento, falta de lâmpadas no anfiteatro 1100, falta de vidros nas janelas da sala 1111,
falta de caixas de giz - alguns itens foram listados como prioritários,  embora sem que se
estabelecesse  uma  ordem  para  as  prioridades:  despesas  com  bancas  para  progressão  a
professores titulares; computadores para gabinetes e secretaria, financiamento do colóquio da
área  de  Literatura  Portuguesa,  financiamento  a  viagens  para  congressos  acadêmicos,
respeitando-se um critério de rodízio entre professores, que é praxe no departamento há anos.
APROVADO. 5. AUXÍLIO AO CAL PARA IMPRESSÃO DO JORNAL BOCA DO
INFERNO:  A professora Adelaide apresentou solicitação de ajuda financeira,  feita  pelos
alunos, para impressão do jornal  Boca do Inferno. Os alunos informaram que o valor total
solicitado é de hum mil reais, valor a ser dividido entre os três departamentos. A professora
Adelaide vai verificar junto ao Orçamento se dispomos desse montante. Depois de alguma
discussão,  em  que  se  salientou  a  progressiva  substituição  das  impressões  de  periódicos
acadêmicos por sua publicação digital, e a possibilidade de solicitar apoio do Setor para uso
da Imprensa da UFPR, a plenária considerou que o valor de cerca de R$330 não é elevado, e
com  isso  o  pedido  foi  APROVADO,  condicionado  à  existência  de  verba.  6.  APOIO
FINANCEIRO  PARA  A  SEMANA  DE  LETRAS:  A  professora  Adelaide  apresentou
solicitação  de  ajuda  financeira,  feita  pela  comissão  da  Semana  de  Letras,  para  financiar
passagens e diárias de uma professora convidada que viria do Rio de Janeiro. Dado o quadro
de restrição orçamentária, será preciso verificar o caixa do Departamento antes de decidir se
tal financiamento será possível. Na discussão, professores mencionaram a necessidade de que
a  compra  das  passagens,  se  autorizada,  deve  ser  feita  com  bastante  antecedência  para
conseguir uma tarifa de baixo custo. 7. 30 HORAS - SECRETARIA. A professora Adelaide
apresentou a questão da flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos,
explicando que, de acordo com a regulamentação, podem ter jornada flexibilizada repartições
que  atendam  por  12  horas  ininterruptas  e  que  prestem  atendimento  a  público.  A
regulamentação não especifica qual é o conceito de "público". A UFPR entende "público"
como  "discentes",  e  há  uma  compreensão  de  que  secretarias  de  departamentos  atendem
apenas a professores. No caso da secretaria do Dellin, isso é falso: faz-se atendimento ao



público discente, docente e a público externo. Para comprovar esse atendimento, os técnicos
Rodrigo e Geraldine pretendem fazer passar um questionário entre os discentes do curso, com
a intenção de deixar claro qual é a demanda dos discentes por atendimento na secretaria do
Dellin.  APROVADO.  8.  REPRESENTANTES  JUNTO  AO  SETOR:  A  professora
Adelaide colocou em discussão eventuais substituições de representantes do Departamento
junto  ao  Setor.  Decidiu-se  que  o  professor  Alexandre  André  Nodari  será  suplente  no
Conselho de Representantes da APUFPR; o professor Caetano Waldrigues Galindo passa a
ser titular na Comissão de Relações Internacionais;  o professor Márcio Renato Guimarães
será  membro titular  no  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE),  no  lugar  do professor  Luiz
Arthur  Pagani;  a  professora  Sandra  Mara  Stroparo  será  suplente  no  Comitê  Setorial  de
Monitoria; e a professora Renata Praça Souza Telles será suplente no Comitê de Extensão. A
professora Renata Telles  informa que permanecerá  no NDE até  julho,  quando então será
substituída pela professora Sandra Mara Stroparo. Quanto ao Comitê Gestor do Programa
Licenciar e ao Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão, é preciso confirmar com o Setor quem
serão os novos membros, pois os representantes não são mais do Dellin.  APROVADO. 9.
REFORMA  CURRICULAR:  9.1.  Pedido  de  reconsideração:  A  professora  Adelaide
colocou  em  discussão  o  pedido  feito  pelas  áreas  de  Espanhol,  Francês,  Polonês,  da
representação discente e do Centro acadêmico para que fossem reabertas as negociações a
respeito da reforma curricular  em curso, recolocando-se em discussão as licenciaturas em
duas línguas e literaturas. Tais pedidos foram apresentados por meio de cartas enviadas por
email ao Dellin no dia 26 de novembro de 2018. Seguiu-se intensa discussão, depois da qual
procedeu-se à votação. Houve dezesseis votos favoráveis e nove votos contrários à retomada
das  negociações.  Os  representantes  das  áreas  levarão  esta  decisão  à  próxima  reunião  de
Colegiado.  APROVADO.  9.2. Pedido  de  posicionamento  da  Área  de  Alemão:  A
professora Adelaide colocou em discussão um pedido feito pelo representante da área de
Alemão, professor Paulo Soethe, a respeito da mudança do nome do PPC do curso criado no
âmbito da reforma curricular. O nome era Licenciatura em Alemão, a área pretende mudar
para Licenciatura em Alemão e Português e pede que o Dellin se posicione a respeito dessa
mudança. Seguiu-se intensa discussão, depois da qual procedeu-se à votação. Houve um voto
favorável, seis abstenções e dezesseis votos contrários ao nome proposto para o PPC da área
de Alemão. O novo nome foi, portanto,  RECUSADO  pelo Dellin.  Os representantes  das
áreas  levarão  esta  decisão  à  próxima  reunião  de  Colegiado. 10.  PROGRAMA  DE
VOLUNTARIADO ACADÊMICO - PVA:  A professora Sandra Mara Stroparo informa
que estão se engajando no Programa de Voluntariado Acadêmico, como revisores da Revista
Versalete,  os  seguintes  alunos:  Giuliana  Borges  Roballo  (GRR20174364),  Aliton  Dimas
Pereira  Gomes  (GRR20174330),  Patrícia  Carrilho  Ferreira  (GRR20148558)  e  Luana
Zacharias Karam (GRR20174414).  APROVADO.  Nada mais havendo a tratar, eu,  Milena
Ribeiro Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins


