
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2009. Às quatorze horas e trinta minutos do dia 20 de
maio  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:
Alessandro Henrique P.R. de Moura,  Benito Martinez Rodriguez,  Claudia Mendes Campos,
Gesualda de Lourdes Rasia, José Borges Neto, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo,
Luiz Arthur Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann, Márcio Renato Guimarães, Maria José Gnatta
Dalcuche  Foltran,  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,  Teresa  Cristina  Wachowicz,
representantes discentes Adriana Gonçalves Inácio, Andressa D’ávila, Elisa Tisserant de Castro
e Josilene Pereira  Cardoso e da funcionária Lúcia Maria Neidert.  Justificadas as  ausências,
passou-se  à  ORDEM  DO  DIA:  A)  Informes: a) o  professor  Caetano  informou  que  os
processos  eleitorais  para  a  chefia  e  a  coordenação do  curso  estão  transcorrendo bem,  com
apenas uma chapa inscrita para cada pleito, e as eleições devendo se realizar na semana seguinte
à da Semana de Letras;  b) o professor informa que a coordenação do curso de Comunicação
Social,  como  em  todo  semestre,  solicita  vagas  em  disciplinas  do  DLLCV  e  pede  às
coordenações  de  áreas  que  informem  ao  Departamento  sua  disponibilidade  em  atender  ao
pedido; c) lembrou ainda que a Biblioteca convida para sua cerimônia de reinauguração, às 17
horas do dia 27 deste mês;  d) depois disso, abriu-se espaço para que o professor Márcio e o
professor  Eduardo  Nadalin  (DELEM),  que  compõem a  chapa  inscrita  para  a  coordenação,
expusessem suas propostas e solicitassem o apoio dos colegas; e) o professor Caetano comentou
os resultados da avaliação dos docentes pelos alunos e solicitou que mais uma vez os colegas
todos se empenhassem em encarecer junto ao corpo discente a necessidade do preenchimento de
tal  avaliação,  para  a  chefia  possa inclusive julgar  a  adequação de tomar  providências  mais
pontuais em determinados casos que, agora, quando ainda a avaliação costuma ser preenchida
por  uma minoria  dos  alunos,  tornam-se mais  obscuros;  f) o  professor  relatou a  posição da
Universidade de que as bolsas REUNI para pós-doutoramente se aplicam aos professores de
outras instituições que aqui venham realizar seu pós-doutoramento, e não ao pessoal da casa que
pretenda sair para tanto; informou também que o Setor solicita previsão de afastamento para
capacitação nos próximos 5 anos, pedindo que os professores se manifestem nos próximos dias;
g) informou que a comissão responsável por elaborar as propostas do Setor para o CT-Infra
recolhe nos próximos dias idéias para novas solicitações;  h) a professora Gesualda comunica
que o mestra  em Contabilidade solicita  indicação de um estagiário para  cumprir  tarefas  de
revisão,  tradução e  versão para língua estrangeira  em seu periódico;  recomendou-se que os
colegas da Contabilidade entrassem em contato direto com o CAL; i) a professora Maria José
informou que o PDE solicita interessados em se cadastrar para orientar os professores da rede
pública que se inscrevem para capacitação neste programa e solicita que os interessados se
dirijam a ela ou à professora Claudia;  j) o professor Caetano comunica que mais uma vez foi
abordado pela chefia do DELEM com a solicitação de informações a respeito dos trabalhos da
comissão que estuda possibilidades de reorganização do Curso; foi postura da plenária reafirmar
que não cabe ao DLLCV ativamente  propor  qualquer  alteração,  sendo que nossos  esforços
durante as longas e tensas negociações referentes ao REUNI foram sempre,  na verdade,  na
direção de tentar manter o Curso de que participamos; a plenária reforça sua disposição e seu
interesse em repensar qualquer das características do curso, mas afirma que só o fará nos termos
a que se propõe o DELEM se partir do DELEM o convite ou a proposta de discussão;  k) o
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professor Márcio informa que a programação da Semana de Letras foi divulgada a tempo e que
tudo corre a contento com o evento; l) o professor Caetano agradeceu a presença da secretária
do Departamento, lembrando que por iniciativa dela toda uma redistribuição e reorganização do
mobiliário do departamento está tomando lugar; em seguida o professor pediu que a própria
funcionária relatasse o andamento do processo; m) o professor Benito deu informe a respeito
das discussões  acerca do estabelecimento de um cineclube no Setor,  ressaltando já ter  sido
divulgado um calendário das discussões e estarem todos os docentes convidados a participar do
processo.  B) Concursos. O professor  Caetano informou que os concursos  transcorreram de
forma  tranquila,  sendo  que  os  resultados,  aprovados  ad  referendum  da  plenária,  já  foram
inclusive  homologados  pelo  Conselho  Setorial,  no  interesse  de  se  agilizar  o  processo  de
contratação.  C) Comitê de ética: o professor Caetano apresentou a discussão a respeito da
minuta do regimento do comitê de ética na pesquisa com seres humanos, que deve se instalar no
Setor de Humanas. O professor Benito apresentou sua sugestão de que seja esclarecido com
maior nitidez o mecanismo e o quantitativo da composição no momento sugerida para o órgão.
D) Processo Semana de Letras: o  professor  Márcio apresentou o processo da Semana de
Letras,  que  ainda carecia  de  aprovação em plenária.  Depois  de  deliberação,  o  processo  foi
APROVADO. E) FDA: a área de clássicas informou que tem necessidade de adquirir diversos
livros, e que pretende fazê-lo via FDA, em edital emergencial, cuja verba costuma ser menor,
mas  deve  bastar  para  essa  necessidade.  A  área  pede  que  a  plenária  ratifique  seu  pedido.
APROVADO.  F)  Diversos: o  professor  Alessandro  apresentou  os  projetos  dos  cursos  de
extensão  de  Língua  e  Cultura  Nórdica  e  O  Idioma  Galês,  a  serem coordenados  por  ele  e
ministrados por Théo Moosburger;  o professor destaca que tais  cursos  serão gratuitos,  para
funcionarem como forma de divulgação dos cursos sobre  os  mesmos temas ministrados no
CELIN. O professor Pedro pôs à disposição do colega todos os meios de divulgação de que o
CELIN costuma se servir, ressaltando a adequação da realização desses módulos gratuitos para
fins  de  divulgação  também  na  semana  de  letras  nos  próximos  anos.  Os  cursos  foram
APROVADOS.  G) A professora Teresa apresentou o projeto de mais uma edição do curso de
extensão “Pensando o letramento na educação básica”, para apreciação pela plenária. Depois de
avaliada a proposta foi APROVADA.. 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
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