
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 01/2017. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia cinco de abril de dois mil e dezessete, reuniu-se, no anfiteatro 1000 do Edifício D.
Pedro I,  a  plenária  departamental,  sob a presidência  da professora Raquel  Illescas
Bueno, estando presentes os professores: Adelaide Hercília Pescatori Silva, Antonio
Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Fernando Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Luís Gonçales Bueno
de  Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato
Guimarães,  Milena Ribeiro Martins,  Patrícia  da Silva Cardoso,  Patrícia  de Araújo
Rodrigues,  Pedro Ramos Dolabela  Chagas,  Sandra Mara Stroparo,  Teresa Cristina
Wachowicz e os representante discentes Paulo Renato da Rosa Silvério, Priscila Sima
Martins e Thais Rodrigues Cons.  Encontram-se em licença os professores Claudia
Mendes  Campos,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva  e  Renata  Praça  Telles.  Demais
ausências justificadas. Ao iniciar a reunião, professora Raquel solicitou a inclusão de
dois pontos de pauta: Disciplinas do DELLIN no rol de optativas do curso de História
e Disciplina do DELLIN no rol de optativas dos cursos de Jornalismo, Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas  APROVADO.  Informes. 1) A professora Raquel
parabenizou a profa. Lígia e o prof. Rodrigo Tavares pela eleição para a direção do
Setor de Ciências Humanas;  2) A professora Raquel comunicou os presentes que o
professor Rodrigo Tavares consultou a Suinfra sobre a manutenção dos elevadores do
Edifício D. Pedro I, mas não houve avanços sobre o conserto dos elevadores que estão
quebrados. O prof. Rodrigo adicionou que o que o Setor pode fazer no momento é
continuar solicitando a manutenção à Suinfra; 3) A professora Raquel relatou que, na
reunião do Conselho Setorial do dia 04 de abril, a diretora do Setor, professora Lígia,
comunicou  que  não  há  verba  disponível  para  ser  acessada  do  valor  inicialmente
destinado aos departamentos da Universidade e que é preciso aguardar a aprovação do
orçamento  anual; 4) A professora  Raquel  relatou  aos  presentes  que  tampouco  há
verba, no Setor e na PRPPG, para atender às solicitações de verba para passagem e
diárias para participação em congressos. Segundo informação veiculada no Conselho
Setorial, a única fonte de verba disponível no momento para esse fim é a Fundação
Araucária; 5) A professora Raquel informou que, na reunião do Conselho Setorial de
04 de abril,  a direção noticiou que não há verba no Setor para a compra de água
mineral e para o pagamento de serviços de chaveiro; 6) A professora Raquel reitera o
pedido da secretária do Setor, Tânia, para que os docentes tomem cuidado com os
equipamentos;  7) O  professor  Maximiliano  Guimarães  sugeriu  à  plenária  que  o
secretário Rodrigo Lunardon elabore cartazes para serem afixados nas salas de aula
que têm equipamentos no sentido de lembrar e explicar aos professores usuários das
salas sobre o modo de utilizar os equipamentos disponíveis e sobre a necessidade de
desligar  os  equipamentos  ao  término  das  aulas.  A  professora  Patrícia  Cardoso
reforçou  a  sugestão  do  professor  Maximiliano,  enfatizando  o  problema  que  a
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação enfrenta nas salas de aula destinadas
ao uso da pós-graduação. Ainda no que concerne ao uso dos equipamentos nas salas
do DELLIN, o professor Benito sugeriu a elaboração de um checklist para orientar os

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l



usuários das salas no sentido de terem cautela quanto ao uso dos equipamentos; 8) A
professora Raquel encaminhou aos presentes a solicitação da Secretaria de informar
aos  presentes  que  os  secretários  do  DELLIN  e  alunos  voluntários  auxiliaram  a
Secretaria da Coordenação do Curso de Graduação a fazerem as matrículas dos alunos
no primeiro semestre de 2017. Em razão do auxílio que prestaram à Coordenação do
Curso,  os  secretários  encaminharam sugestões  para  esse expediente  no sentido  de
agilizar o processo. Por isso, a professora Raquel solicita aos representantes de área
para que observem as sugestões encaminhadas, buscando implementar algumas dessas
sugestões já para as matrículas do segundo semestre de 2017; 9) A professora Raquel
recomendou  aos  presentes  que,  em  caso  de  dúvida  sobre  o  preenchimento  do
formulário eletrônico para solicitação de verba para passagens e diárias, consultem os
secretários do DELLIN; 10) A professora Patrícia Rodrigues comunicou aos presentes
que está  deixando o posto de  editora  da  área  de  Estudos Linguísticos  da  Revista
Letras e solicitou aos presentes um sucessor, a partir de julho próximo. A professora
Patrícia também informou que a Revista Letras não tem bolsas para ceder aos alunos
que se dedicavam à tarefa de revisão e diagramação. Por isso, solicitou aos presentes
que  indiquem  alunos  que  possam  se  voluntariar  para  desempenhar  as  tarefas  de
diagramação  e  revisão  dos  artigos.  A  professora  Sandra  Stroparo  sugeriu  que  a
Revista Letras recorra ao voluntariado acadêmico para selecionar alunos para os fins
de revisão e diagramação dos textos da revista; 11) O professor Benito  informou aos
presentes  sobre  a  abertura  do  Edital  de  Projetos  e  Programas  de  Extensão  e
acrescentou que as propostas devem ser encaminhadas neste mês de abril. Informou
ainda que não há previsão de bolsas para novos projetos e programas; 12) O professor
Benito convidou os presentes para o lançamento do número da Revista Letras que
homenageia  a  profa.  dra.  Marilene  Weinhardt.  O  evento  que  homenageará  a
professora Marilene ocorrerá no dia 19 de maio próximo e terá o formato de uma
mesa-redonda que contará com a presença de professores externos para abordar a
atuação acadêmica da professora Marilene. ORDEM DO DIA: 1) Ad referenda. A
professora Raquel  noticiou  aos  presentes  que em 20 de  dezembro de 2016 foram
aprovados os planos de reposição de aulas do Curso de Letras dos professores do
DELLIN, atendendo à Resolução 60/A-16 CEPE. A professora Raquel relatou que foi
encaminhada em 15 de fevereiro do corrente a terceira etapa da avaliação de estágio
probatório do professor Pedro Dolabela Chagas. Informou também que foi aprovada,
em 13 de março do corrente, a seleção das alunas Caroline Spring, Letícia Pilger da
Silva  e  Valentina  Thibes  Dalfovo  para  atuarem  no  programa  de  voluntariado
acadêmico como revisoras dos artigos submetidos à Revista Versalete. A professora
Raquel  comunicou  aos  presentes  que  foram  incluídos  no  projeto  de  extensão
"Português Brasileiro para Migração Humanitária" três novos estagiários, admitidos
via Programa de Voluntariado Acadêmico. São eles: Juliana Ertes do Santos; Luana
de  Conto;  Péricles  Arthur  Souza  Bostellmann.  APROVADO;  2)  Projetos  de
Pesquisa.  O professor Bruno Dallari  leu aos presentes a sua apreciação sobre um
projeto de pesquisa apresentado pelo professor Luiz Arthur Pagani a ser desenvolvido
no próximo triênio. O projeto de pesquisa, intitulado “A controvérsia entre Dascal e
Gibbs  sobre  o  significado  literal  e  a  teoria  da  controvérsia  de  Dascal”  recebeu
 avaliação positiva do professor Bruno, razão pela qual ele recomendou sua aprovação
à plenária. APROVADO. 3) Representações. a) A professora Raquel noticiou que o
professor  Bruno  Dallari  substituirá  a  professora  Adelaide  no  Comitê  Setorial  de
Extensão  e  que  o  professor  Benito  Martinez  continuará  como  suplente  na
representação.  APROVADO. b) A  professora  Raquel  comunicou  também  aos
presentes que o professor Bruno Dallari  se dispõe a substituir  a professora Teresa
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Wachowicz  no  Conselho  Consultivo  do  CELIN.  APROVADO. c) A  professora
Raquel  solicitou  à  plenária  um membro suplente  do professor Marcelo Sandmann
junto ao Conselho de Representantes  da Associação dos Professores  da UFPR. O
professor Benito Rodriguez se prontificou a assumir a suplência.  APROVADO.  4)
Comitê  para  organização  das  festividades  dos  80  anos  do  Setor  de  Ciências
Humanas.  A professora Raquel,  juntamente  com a professora Patrícia  Rodrigues,
transmitiu aos presentes solicitação da professora Maria José Foltran, representante do
departamento junto ao Comitê, para que os presentes sugerissem nomes para serem
homenageados  nas  festividades.  Foram  apontados  os  professores  Carlos  Alberto
Faraco;  Caetano Galindo, Cristóvão Tezza,  José Borges Neto, José Luís da Veiga
Mercer;  Luís  Bueno;  Marilene  Weinhardt,  mas  a  plenária  departamental  julga
necessário  amadurecer  a  discussão  à  luz  de  informações  adicionais  sobre  as
homenagens. 5) Afastamentos. a) A professora Adelaide Silva solicitou afastamento
nos dias 06 e 07 de abril para participar da V Jornada do Varsul, que ocorrerá na
Universidade  Tecnológica  Federal  do Paraná.  A professora apresentará  o  trabalho
"Variabilidade  na  produção  das  vogais  átonas  finais  e  a  língua  como  sistema
adaptativo  complexo".  APROVADO.  b)  A  professora  Milena  Ribeiro  Martins
solicitou afastamento, entre 07 e 14 de junho, para participar do congresso Sharp 2017
– Tecnologias do livro, que acontecerá em Victoria – Canadá. A área de Literatura
Brasileira e Teoria Literária assumirá os encargos didáticos da professora durante o
afastamento.  APROVADO.  c)  A professora Gesualda  Rasia  solicitou  afastamento
nos dias  24 e  25 de maio para participar  do 2o.  Encontro Nacional  "História  das
ideias": a Pesquisa no Curso de Pós-Graduação em Letras", que ocorrerá na UFRGS.
APROVADO.  d) O  Professor  Antonio  Augusto  Nery  solicitou  à  plenária
departamental  afastamento  entre  25 e  27 de maio  para ministrar  palestra  no Real
Gabinete  Português  de  Leitura,  em  Salvador  (BA).  APROVADO.  6)  Verba  do
Departamento. A  professora  Raquel  comunicou  aos  presentes  que,  em  2016,  a
Comissão de Assessoramento de Orçamento do Setor praticamente não atuou. Neste
ano, a Comissão, agora constituída de novos membros, deverá revisar o percentual de
verba do Setor que deverá ser destinado a cada Departamento. A professora Raquel
historiou que, em 2016, o DELLIN deveria receber o mesmo montante que recebera
em 2015, num total de trinta e quatro mil reais. Em junho de 2016, a informação foi
atualizada pela seção de orçamento do Setor, que comunicava que o DELLIN deveria
receber trinta e um mil reais. Por outro lado, em agosto de 2016 a informação foi
revista  e  o  orçamento  destinado ao  DELLIN,  segundo informações  da divisão  de
orçamento do Setor, seria de trinta e seis mil reais. A professora Raquel comunicou
aos presentes que o DELLIN gastou treze mil e novecentos reais em diárias, sendo
dez mil e novecentos reais em diárias para professores do departamento, e três mil
reais  em diárias  para  convidados.  Além disso,  o  departamento  gastou  doze  mil  e
quinhentos reais em passagens, sendo oito mil e duzentos reais em passagens para
professores do departamento, e quatro mil e trezentos em passagens para convidados.
O DELLIN gastou  também cinco mil  e  oitocentos  reais  para  custear  dois  coffee-
breaks durante dois eventos organizados por professores do departamento. O gasto
com material permanente, segundo a professora Raquel, foi de três mil, duzentos e
cinquenta  reais.  O gasto  com itens  de  almoxarifado  foi  de  um mil,  quinhentos  e
oitenta  reais.  Além disso,  o  DELLIN reconheceu  uma dívida  de  setecentos  reais
relativa ao ano de 2015. O total de gastos foi de trinta e oito mil reais. Aparentemente,
portanto, o DELLIN gastou dois mil reais além do valor máximo da verba destinada
ao departamento. Entretanto, em reunião com a direção do Setor e a funcionária da
divisão de orçamento do Setor, a professora Raquel obteve a informação de que, na
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realidade, a verba do DELLIN era de quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e
quatro  reais.  Haveria  uma verba  orçamentária  e  uma verba  financeira,  segundo a
funcionária  da  divisão  de  orçamento  do  Setor  de  Ciências  Humanas.  Há  uma
avaliação de que as questões relacionadas ao orçamento destinado aos departamentos
do Setor não estão claras.  A professora Raquel adicionou que os gastos do Setor no
ano de 2016 ainda não foram aprovados. A plenária departamental deixa registrada a
solicitação  à  direção  do  Setor  de  Ciências  Humanas  para  que  a  movimentação
financeira do DELLIN seja informada mensalmente à chefia, de modo a haver maior
transparência na informação sobre os gastos e o caixa do Departamento. No tocante
ao orçamento de 2017, a professora Raquel sugere que o DELLIN trabalhe com a
possibilidade de um orçamento de quarenta mil reais, o que implica um pouco mais de
mil  reais  para  cada  docente.  A professora  Raquel  informou  à  plenária  que  até  o
momento o DELLIN gastou com diárias e passagens três mil, trezentos e cinquenta,
pelos  cálculos  do secretário Rodrigo Lunardon,  que talvez  não coincidam com os
cálculos do Setor, dado que não se sabe como os gastos são computados na seção de
orçamento.  A  professora  Raquel  sugeriu  que  o  departamento  possa  ser  acionado
mesmo em caso de auxílio para congressos internacionais,  desde que esgotadas as
possibilidades de auxílio em agências de fomento. Neste sentido, a professora Milena
Martins solicita auxílio do departamento para participar de um congresso em Victoria
- Canadá.  Os acadêmicos que estão à frente  da organização da Semana de Letras
solicitam ao DELLIN auxílio para custear a vinda do professor Luís Fiorin e para
pagar a imprensa universitária e material de papelaria. Também solicitam auxílio para
a confecção de material gráfico, valor a ser orçado junto à Imprensa Universitária, e
para  o  pagamento  de  material  de  papelaria,  valor  estimado  de  catorze  reais.  Os
professores Luís Bueno e Benito Rodriguez solicitam ainda auxílio do DELLIN para
imprimir  exemplares  do  número  da  Revista  Letras  em  homenagem  à  professora
Marilene Weinhardt.  O valor solicitado é de mil e duzentos reais. Considerando a
escassez de verbas e o fato de que a Imprensa Universitária demitiu vários de seus
funcionários terceirizados na última semana, o que compromete a rapidez da execução
dos  serviços,  a  professora  Raquel  sugeriu  à  plenária  que  definisse  prioridade  de
gastos.  O  professor  Benito,  então,  considerando  os  problemas  apontados  e
considerando também um plano alternativo para a impressão do número da Revista
Letras  em homenagem  à  professora  Marilene  Weinhardt,  retirou  a  solicitação  de
auxílio do DELLIN à impressão da Revista. A plenária, então, estipulou a seguinte
ordem de gastos, partindo daquele considerado de maior prioridade: 1) compra de
passagens  e  concessão  de  diárias  para  professores  do  DELLIN  participarem  de
congressos, inclusive internacionais; 2) compra de passagens e pagamento de diárias
para a viagem do prof. Luís Fiorin participar, como palestrante, da Semana de Letras
de 2017; 3) compra de material permanente, como computadores. Ainda  com relação
à Semana de Letras, o DELLIN se comprometeu a custear o material de almoxarifado
e os custos da imprensa universitária. APROVADO. 7) Disciplinas do DELLIN no
rol de optativas do curso de História: A professora Raquel apresentou o pedido do
coordenador do Curso de História, professor Hector Hernandez, quanto a permanência
da disponibilidade de disciplinas optativas do DELLIN (HL304 - Tópicos Especiais
de Linguística, HL305 - Tópicos Especiais de Literatura, HL306 - Tópicos Especiais
de  Literatura  Brasileira)  no  rol  de  disciplinas  optativas  para  alunos  do  Curso  de
História. A plenária foi favorável ao acesso dos alunos de História, ressaltando que
disciplinas  optativas  não  possuem  obrigatoriedade  de  oferta. APROVADO.  8)
Disciplina do DELLIN no rol de optativas dos cursos de Jornalismo, Publicidade
e Propaganda e Relações Públicas: O professor Bruno Dallari expôs aos presentes
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solicitação dos cursos do Departamento de Comunicação. O professor relatou que o
curso de Comunicação social se subdividiu em três e cada uma das habilitações se
tornou um curso (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas), com
novos projetos pedagógicos e grades curriculares próprias. Para que os alunos desses
cursos possam continuar a cursar as optativas ofertadas pelo professor Bruno Dallari,
o  professor  foi  solicitado a  fornecer  um código e  uma ementa  específicos  para o
projeto curricular deles. O professor Bruno Dallari relatou que forneceu o código da
disciplina HL134 (Análise do Discurso II).  Como representante da área de Língua
Portuguesa  e  Linguística,  o  professor  Bruno  Dallari  consultou  a  área,  que  se
posicionou favoravelmente à solicitação do Departamento de Comunicação,  com a
ressalva de que, sendo essa uma disciplina optativa para os alunos do Departamento
de Comunicação, o Departamento de Literatura e Linguística não se obriga a ofertá-la
regularmente aos alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas.
A  oferta,  como  de  costume,  se  fará  quando  houver  docente  disponível  para  e
interessado em assumir a disciplina. APROVADO. A professora Raquel comunicou à
plenária que o Setor comprou alguns computadores e sondou junto aos presentes a
necessidade de computadores novos nos gabinetes. Foram solicitados computadores
pelos professores Gesualda, Maria José.  Nada mais havendo a tratar,  eu, Adelaide
Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.
 
 

Adelaide Hercília Pescatori Silva 

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l


