
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2016. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis,  reuniu-se, no anfiteatro 1100 do
Edifício D. Pedro I, a plenária departamental, sob a presidência da professora Raquel
Illescas  Bueno, estando presentes  os professores:  Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,
Benito Martinez Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues
Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,  Gesualda  de  Lourdes  dos  Santor  Rasia,  Lígia
Negri,  Luís  Gonçales  Bueno  de  Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Marcelo  Corrêa
Sandmann,  Márcio Renato Guimarães,  Maria  Cristina Figueiredo Silva,  Maria  José
Gnatta Dalcuche Foltran, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Renata
Praça  de  Souza  Telles,  Sandra  Mara  Stroparo  e  Teresa  Cristina  Wachowicz;  e  a
representante discente Priscila Sima Martins. Encontram-se em licença os professores
Maximiliano  Guimarães  Miranda e  Waltencir  Alves  de Oliveira.  Demais  ausências
justificadas. Informes. 1)  A professora Raquel informou aos presentes que ocorrem
problemas  com  a  matrícula  dos  alunos  neste  início  de  semestre,  mas  que  a
Coordenação do Curso de Letras está envidando esforços para que sejam solucionados
o mais breve possível;  2) A professora Raquel informou ainda aos presentes que a
Coordenação  do  Curso  acusa  algumas  turmas  lotadas,  em  especial  turmas  de
disciplinas  do  núcleo  comum para  alunos de  primeiro  período.  A Coordenação  do
Curso  de  Letras  está  tomando  providências  para  acomodar  todos  os  alunos
matriculados nas Turmas lotadas e ações da secretaria de graduação para acomodar nas
turmas disponíveis todos os alunos matriculados; 3) Os professores foram informados
também sobre problemas com a fechadura biométrica da sala 1112. A fechadura nem
sempre permite que se feche a porta, razão pela qual os professores foram solicitados a
avisarem o secretário do Dellin caso experimentem dificuldades nesse sentido;  4)  A
professora  Raquel  reforçou junto  aos  presentes  solicitação  da  Secretaria  do Dellin,
encaminhada por correio eletrônico aos docentes do departamento para que enviem a
ficha 2 das disciplinas que ministram neste semestre e que informem seus horários de
permanência; 5) A professora Raquel comunicou aos presentes que o ponto eletrônico
para  controle  de  frequência  dos  servidores  técnico-administrativos  do  Setor  foi
implantado  há duas  semanas  e  que,  portanto,  encontra-se em funcionamento;  6) A
professora Raquel comunicou também aos presentes que dia 23 de março é o último
dia  para  envio  de  sugestões  para  alteração  da  Resolução  do  Conselho  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE) que trata de concursos públicos. A profa. Lígia Negri
sugeriu o envio de sugestões para a profa. Eva Dalmolin, representante do Setor de
Ciências Humanas no CEPE, para que a resolução siga súmula nacional, que determina
que um candidato  a  concurso  deva  apresentar  o  comprovante  de  sua  titulação  por
ocasião de sua posse. A proposta de resolução da UFPR prevê que o candidato deva
apresentar a documentação comprobatória de sua titulação por ocasião da inscrição no
concurso;  7) A professora Raquel reiterou aos presentes o convite da Pró-Reitoria de
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Pesquisa  e  Pós-Graduação  para  reunião  com a  presidente  da  SBPC na  UFPR,  no
próximo dia  29.  O objetivo da reunião é discutir  o Marco Legal.  A profa.  Claudia
esclareceu que o Marco Legal prevê até 04 horas semanais de pesquisa incentivada
pela iniciativa privada para um professor com dedicação exclusiva;  8) profa. Raquel
comunicou que na reunião do Conselho Setorial  do último dia 22, o prof. Eduardo
Barra agradeceu ao prof. Benito Rodriguez o trabalho junto à CPPD, pois o trabalho
agilizou o andamento dos processos na Comissão; 9) a profa. Claudia Mendes Campos
informou que  o  Conselho  de  Representantes  da  APUFPR sugere  que  membros  da
APUFPR  se  dispõem  a  participar  das  plenárias  departamentais  para  apresentar  e
discutir com os presentes questões relacionadas à carreira docente; 10) a profa. Claudia
informou  que  no  dia  22  os  professores  do  Direito  fizeram  um  ato  em  defesa  da
democracia  e contrário às arbitrariedades do sistema judicial  brasileiro;  11) O prof.
Caetano Galindo informou que houve reunião semestral  da Assessoria  de Relações
Internacionais (ARI) para seleção de alunos para intercâmbio no exterior. Três alunas
do curso de Letras compareceram à seleção da ARI. O professor Caetano chamou a
atenção dos docentes para a necessidade de pensar nos alunos que têm condição de se
candidatarem ao intercâmbio porque nas seleções da ARI tem havido poucos alunos e,
no geral, fracos. A professora Gesualda Rasia, então, sugeriu que durante a Semana de
Letras  os  alunos  e  os  professores  do  curso  de  Letras  sejam  informados  sobre  o
intercâmbio no exterior;  12)  a representante discente Priscila Martins informou que
está aberta a chamada para apresentação de trabalhos na Semana de Letras e que o
prazo  final  é  14  de  abril  próximo;  13)  a  professora  Patrícia  Cardoso  informou  os
presentes  sobre  a  assinatura  de  convênio  entre  o  Programa  de  Pós-Graduação  em
Letras e Universidade de Cardiff. Por esse convênio, a UFPR recebe hoje a professora
Licínia Pereira, de Cardiff, para palestra. O convênio também prevê que, em breve, a
Universidade  de  Cardiff  poderá  ser  destino  para  os  alunos  de  Letras,  tanto  os  de
graduação  quanto  os  de  pós-graduação.  ORDEM  DO  DIA.  1) Verba  do
Departamento. A professora Raquel informa que, em conversa com a técnica Sandra,
do  Orçamento,  ela  foi  informada  de  que  o  DELLIN  deverá  dispor  de,
aproximadamente, trinta e oito mil reais neste ano. Embora não haja certeza sobre os
valores, dado que o orçamento da União para 2016 ainda não foi aprovado, o Setor
aconselha  os  departamentos  a  programarem  seus  gastos  considerando  que  o  Setor
recebeu 1/12 do orçamento do ano. Neste sentido, a professora Raquel comunicou aos
presentes que foi autorizado um gasto de três mil e seiscentos reais para compras de
passagens  aéreas  para  as  professoras  Maria  José  Foltran  e  Patrícia  Rodrigues.  Foi
também autorizado  um gasto  de  dois  mil  e  seiscentos  reais  para  a  compra  de  um
computador  para a  secretária  Ana Paula.  A professora Raquel  pediu,  então,  que os
professores encaminhem por correio eletrônico demandas para compras de passagens e
pagamento  de  diárias.  A  professora  Raquel  pediu  também  algum  voluntário  para
compor a comissão do Setor que tratará do orçamento.  Como ninguém se dispôs o
departamento  deverá  indicar  um  docente  a  posteriori.  2)  Cursos  PBMIH:  A
professora  Maria  Cristina  apresentou a  relação  de  cursos  sob sua  responsabilidade
vinculados ao projeto de extensão Português Brasileiro para Migração Humanitária –
PBMIH,  com carga  de  quarenta  e  cinco  horas,  que  ocorrerão  de  nove  de  abril  a
dezesseis  de  julho  de  dois  mil  e  dezesseis.  Os  cursos  são  os  seguintes:  Português
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Brasileiro  como  Língua  Estrangeira:  Básico  –  2016A;  Português  Brasileiro  como
Língua  Estrangeira:  Nível  Básico  I  –  2016A;  Português  Brasileiro  como  Língua
Estrangeira: Básico II – 2016A; Português Brasileiro como Língua Estrangeira: Nível
Básico II – 2016A; Português Brasileiro como Língua Estrangeira: Pré-Intermediário –
2016A;  Formação  Docente  em  Português  Brasileiro  como  Língua  Adicional.
APROVADO. 3) Espaço Físico. O Conselho Setorial tratará, em sua reunião de 05 de
abril,  da reformulação do espaço físico do Setor. A professora Lígia Negri expôs o
plano de ocupação do quinto e sexto andares do Edifício D. Pedro II,  onde ficarão
instaladas  as  secretarias  dos  programas  de  pós-graduação.  A  professora  Raquel
explicou aos presentes que o projeto do Setor prevê que os gabinetes dos professores
do DELLIN fiquem todos  no  11o.  andar,  junto  com a  secretaria  do  departamento.
APROVADO. A professora Maria José sugeriu que seja feito um projeto também para
o mobiliário dos prédios, de modo a restaurar e preservar o mobiliário mais antigo. O
professor  Luiz  Arthur  Pagani  questionou  cálculos  constantes  no  Plano  Diretor  do
Espaço  Físico  do  Setor  de  Ciências  Humanas  relativamente  à  atribuição  absoluta
versus atribuição relativa de espaço a cada departamento. Por isso, a professora Raquel
solicitou  que  sejam  encaminhadas  por  correio  eletrônico  sugestões  de  revisões  ao
Plano  Diretor.  4)  Afastamentos:  a)  As  professoras  Maria  José  Foltran  e  Patrícia
Rodrigues comunicaram afastamento entre os dias 16 e 19 de março para participação
no  II  GETEGRA  International  Workshop,  em  Recife  (PE).  APROVADO.  b) A
professora Renata Telles solicita afastamento nos dias 29 e 30 de março para participar,
com apresentação de trabalho, de evento do Núcleo de Estudos Literários e Culturais
da UFSC. APROVADO. c) A professora Gesualda Rasia solicita afastamento nos dias
07  e  08  de  abril  para  realizar  conferência  da  Universidade  Católica  de  Pelotas  e
participar de banca da UFRGS. APROVADO. d) A professora Milena Martins solicita
afastamento entre os dias 04 e 08 de abril para participar de banca de concurso público
na  UnB.  APROVADO.  5)  Diversos:  a)  PVA  Versalete:  A  professora  Sandra
comunicou que a aluna Pamela Cristine de Oliveira terá seu contrato como revisora
renovado por mais um ano, junto à Revista Versalete, pelo Programa de Voluntariado
Acadêmico (PVA).  APROVADO.  b) A professor Claudia Mendes Campos pergunta
se o DELLIN quer que ela contate o CRAPUFPR para que representantes da UFPR
venham conversar com professores do DELLIN. Os professores aceitaram a sugestão e
pedem que sejam esclarecidos pontos sobre a atuação do sindicato, assim como pontos
relacionados  às  perspectivas  da  carreira  docente.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,
Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.
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