
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e oito de abril de dois mil e dez, reuniu-se, na sala 1013 do Edifício D. Pedro
I, a plenária departamental, sob a presidência do professor Marcelo Corrêa Sandmann,
estando  presentes  os  professores:  Claudia  Mendes  Campos,  Gesualda  Rasia,
Guilherme  Gontijo  Flores,  Lígia  Negri,  Luiz  Arthur  Pagani,  Márcio  Renato
Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche  Foltran,
Maximiliano  Guimarães,  Paulo  Cesar  Venturelli,  Pedro  Ipiranga  Junior,  Rodrigo
Tadeu Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Júnior, a representante discente Elisa T.
de Castro e a funcionária Lúcia Maria Neidert. Justificadas as ausências, muitas delas
em decorrência da realização do XII Encontro da ABRALIC (Associação Brasileira de
Literatura Comparada) em Curitiba, entre os dias 27 e 29 de abril, em cuja organização
vários dos professores de Literatura Brasileira encontram-se envolvidos, iniciou-se a
reunião. ORDEM DO DIA: I) Informes. 1) O professor Marcelo iniciou informando
que  os  valores  orçamentários  relativos  ao  rateio  das  verbas  do  SCLHA  entre  os
diferentes departamentos tiveram aumento de 10% (dez por cento) em relação ao ano
de  2009.  Para  o  DLLCV,  o  montante  é  de  R$  34.968,03  (trinta  e  quatro  mil,
novecentos e sessenta e oito reais e três centavos), ficando 2/12 (dois doze avos) para
destinação a material permanente, o que soma R$ 5.827,97 (cinco mil, oitocentos e
vinte e sete reais e noventa e sete centavos).  2)  Quanto ao material  permanente,  o
professor Marcelo informou que o processo para aquisição de editais para o corredor
do 11º andar foi finalizado e está na esfera da seção de compras, e que a aquisição de
escaninhos,  placas  de  identificação  para  escaninhos  e  para  portas  de  gabinetes
encontra-se  na  fase  de  levantamento  de  orçamentos.  Reportou-se,  depois,  à
necessidade de substituição do computador da sala dos professores, para o que será
preciso  aguardar  a  publicação  do  pregão  específico.  Na  oportunidade,  o  professor
Márcio  (Coordenador  do  Curso  de  Letras)  informou  da  possibilidade  de  ceder
computadores,  adquiridos  pelo  projeto  Reuni  e  ainda  em suas  embalagens,  e  que
aguardam  a  chegada  de  monitores,  oferta  que  foi  aceita  pelo  Departamento.  O
professor  Marcelo  propôs  ainda  a  aquisição  de  nova  impressora,  eventualmente
colorida, para substituir  aquela que se encontra na secretaria e estará conectada em
rede  com  os  computadores  dos  gabinetes.  A  plenária  fez  diversas  observações  e
sugestões,  após  o  que  optou-se  por  fazer  um  levantamento  de  preços,  marcas  e
desempenho. 3)  O professor Marcelo informou que o Sr. Antonio Zattar, da seção de
informática do Setor, já iniciou o serviço de conexão dos computadores dos gabinetes
com a impressora da secretaria e instalação do programa do SIE em cada um deles.
Para finalizá-lo, porém, o funcionário solicitou que fosse sempre acompanhado por um
professor quando estivesse trabalhando em algum gabinete, tendo o professor Marcelo
se prontificado a fazê-lo. A previsão de finalização do serviço é a próxima sexta-feira,
dia 30 de abril. 4) Sobre a instalação da rede wireless, o professor Marcelo informou
que há planos da parte da Direção do Setor de instalar dois pontos por andar, a partir
de  recursos  orçamentários  do  próprio  SCHLA,  não  sendo  necessário  que  o
Departamento lance mão de recursos seus para tanto. 5) Ainda sobre equipamentos, o
professor Marcelo informou que buscará esclarecimentos  junto à  Direção do Setor
quanto ao processo de aquisição e instalação de datashows nos anfiteatros, iniciado há
muito  e  ainda  não  concluído.  A  partir  daí,  se  poderá  então  definir  melhor  a
necessidade ou não de aquisição de datashows e outros equipamentos multimídia para
o Departamento.  II) Pauta: 1) Eleições CELIN – Homologação dos resultados:  o
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Professor  Marcelo  passou a  palavra  à  Professora  Gesualda,  membro  da  Comissão
Eleitoral,  que  efetuou  um relato  sobre  as  eleições  para  direção  e  vice-direção  do
CELIN,  ocorridas  em 24 (vinte  e  quatro)  de  março.  Foram eleitos  os  professores
Sandra  Monteiro  (direção)  e  Guilherme Gontijo  Flores  (vice-direção).  Votaram 31
(trinta e um) professores e um técnico-administrativo, computando-se 28 (vinte e oito)
votos para a chapa inscrita e 4 (quatro) votos em branco. Os alunos da graduação
votaram da seguinte maneira: 6 (seis) votos para a chapa inscrita, um voto em branco e
um voto nulo. O total de votantes foi de 39 (trinta e nove). APROVADO. 2) Estágios
Probatórios  –  Homologação  das  avaliações. O  professor  Marcelo  Sandmann
submeteu  à  apreciação  da  Plenária  os  resultados  das  avaliações  dos  estágios
probatórios:  2.1) Processo 110160/2009-34, Professor Roosevelt A. da Rocha Júnior,
2ª  (segunda)  avaliação;  2.2) Processo 110764/2009-81, Professora Renata Praça de
Souza  Telles,  2ª  (segunda)  avaliação;  2.3) Processo  110970/2009-91,  Professora
Milena  Ribeiro  Martins,  1ª  (primeira)  avaliação;  2.4) Processo  111026/2009-51,
Professora  Gesualda  de  L.  S.  Rasia,  1ª  (primeira)  avaliação;  2.5) Processo
111027/2009-03,  Professor  Maximiliano  Guimarães,  1ª  (primeira)  avaliação.  Por
unanimidade,  todos  foram  APROVADOS. III)  Diversos.  1)  Representação  do
DLLCV junto ao COPOL. A Professora Lígia Negri foi indicada como representante
do DLLCV no COPOL no lugar da Professora Teresa Cristina Wachowicz, devendo
assumir a função a partir de julho deste ano, quando se inicia o período de afastamento
da  referida  professora  para  pós-doutoramento  no  País.  APROVADO.  2)  Apoio
financeiro para Conferencista Internacional para a Semana de Letras. O professor
Rodrigo,  membro  da  Comissão  de  Organização  da  “Semana  de  Letras”,  solicitou
recursos  financeiros  para  pagamento  de  passagens  e  hospedagem para  o  professor
inglês William Dominik, atualmente professor visitante na Universidade Federal da
Bahia. O professor irá apresentar três conferências relacionadas aos Estudos Clássicos
durante  a  programação  da  Semana.  O auxílio  corresponde  às  passagens  aéreas  de
Salvador a Curitiba e retorno a Salvador, bem como estadia para o período de três dias
em que vai estar na cidade para as conferências.  APROVADO. 3) Rateio de gastos
com criação do Portal Eletrônico da Revista Letras:  Relembrando a questão da
exigência  do Conselho da Revista  Letras  para o Qualis,  referente à criação de um
portal  eletrônico para a Revista,  o Professor Rodrigo solicitou que fosse feita  uma
negociação  com  o  Celin,  no  valor  de  R$  800,00,  em  que  o  Celin  pagaria  o
webdesigner responsável pela criação do domínio e do website, de modo que o valor
seja descontado do repasse anual do Celin ao Departamento referente ao ano de 2010.
O valor de R$ 800,00 corresponde a duas de três parcelas de R$ 400,00, divididas
entre Delin, Delem e o programa de Pós-Graduação em Letras, sendo que as partes
devidas pelo Delin e pela Pós-Letras seriam descontados ambos da verba do Celin para
o Delin. O Delin receberá os R$ 400,00 da Pós-Graduação em alguma ocasião em que
for  necessário pagamento  de algum auxílio  a  docente ou convidado externo,  a  ser
negociado oportunamente. APROVADO. 4) Projeto FDA para aquisição de livros:
O Professor Roosevelt informou que foi publicado edital do FDA Emergencial, com
inscrição de projetos até 10 (dez) de maio para, e que, a exemplo do ano passado,
pretende desenvolver  projeto  para  aquisição  de livros,  necessitando,  para  tanto,  da
anuência  do DLLCV.  APROVADO. 5)  Afastamento da Professora Adelaide:  O
Professor Luiz Arthur informou o afastamento da Professora Adelaide H. P.  Silva,
para participar  da 12ª Conferência  de Phonologia de Laboratório,  na University  of
New México, em Albuquerque, Novo México, Estados Unidos, no período de 07 a 11
de julho do corrente, assumindo, no Departamento, a Área especificada os encargos
decorrentes  da  função  da  professora,  com  ônus  parcial  para  a  Universidade.
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APROVADO. 6)  Afastamento  do  Professor  Alessandro:  O  Professor  Marcelo
informou  o  afastamento  do  Professor  Alessandro  H.  P.  Rolim  de  Moura,  para
apresentar trabalho no Simpósio “The influence and impact of post-Augustan epic”, a
ser realizado na University of Nottingham, Inglaterra, de 12 a 14 de julho do corrente
ano, e para realizar pesquisa em acervos especializados do Sistema de Bibliotecas da
Universidade  de  Oxford,  Inglaterra,  de  1º  a  22  de  julho  de  2010,  assumindo,  no
Departamento,  a  Área  especificada  os  encargos  decorrentes  da  função  do  dito
professor, sem ônus para a Universidade. APROVADO. 7) Espaço físico para os
Professores Substitutos:  A Professora Claudia indagou a respeito da alocação dos
Professores  Substitutos,  tendo  sido  informada  que,  em  razão  dos  problemas  com
computador, com impressora e mesmo com material e equipamentos embaraçados por
conta  do inventário  patrimonial  e  reformas do prédio,  os Substitutos  têm utilizado
preferencialmente  a  secretaria  do  departamento  quando  para  suas  eventuais  e
indispensáveis  tarefas.  8)  Representação  para Aposentados  junto  ao COUN:  A
professora Maria José apresentou a discussão havida no Conselho Setorial a respeito
de  se  criar  uma  representação  para  servidores  técnico-administrativos  e  docentes
aposentados no Conselho Universitário. Informou que esse processo já estava em fase
de votação, que o parecer dado pela comissão relatora era favorável, quando recebeu
pedido  de  vistas  da  presidente  do  Fórum  de  coordenadores  da  Pós-graduação.
Relatou, ainda, que a professora Eva Dalmolin, presente na reunião do CS, informou
que entrou nessa Comissão e já pegou o processo em andamento. A professora Lígia
Negri  pediu a  palavra e  informou que havia sido indicada  para compor a  referida
comissão  em  reunião  de  agosto  de  2009  do  COUN,  tendo  se  manifestado
publicamente,  nessa reunião,  contrária  a  tal  representação,  mas  que em virtude  do
término  de  seu  mandado  junto  ao  CEPE  foi  provavelmente  substituída  pela
representante do Setor na comissão. Informou, ainda, que uma vez que era a presidente
da comissão, esta não chegou a se reunir em virtude de incompatibilidade de horários
dos  seus  componentes.  A  professora  Cláudia  Campos  também  se  manifestou,
insistindo no controle do voto de representação dos nossos representantes setoriais nos
conselhos superiores, uma vez que várias instâncias já se manifestaram contrariamente
a essa proposta, mas que essa proposta é  uma das bandeiras da APUFPR e que a
professora  Eva  é  representante  de  seu  departamento  junto  ao  CRAPUFPR  onde
defende esse pleito.  O assunto ainda recebeu ponderações do professor Maximiliano
Guimarães que retomou algumas manifestações precedentes e reiterou a irregularidade
da  representação  pretendida.  Alguns  dos  argumentos  apontados  foram  os  de  que
aposentados não têm vínculo institucional algum e, portanto, não têm razão nenhuma
para estarem representados nos colegiados deliberativos da Instituição, além disso tais
colegiados contemplam a representação da comunidade. Após a discussão o senhor
chefe  colocou o assunto em votação e  a  manifestação da plenária  foi  contrária  à
proposta de representação para aposentados. Essa posição deverá ser encaminhada à
reunião do Conselho Setorial com a recomendação de que a posição aí consignada seja
levada e defendida pelas nossas representantes junto ao COUN, seja a representante do
SCHLA no CEPE, seja  a Direção do Setor.  9) Processo de reposicionamento na
carreira do magistério superior da Professora Maria Cristina Figueiredo Silva: O
Professor  Marcelo  Sandmann  informou  que  o  processo  de  solicitação  de
reposicionamento  na  carreira  do  magistério  superior  encaminhado  pela  Professora
Maria  Cristina  Figueiredo  Silva  foi  aprovado  no  Conselho  Setorial.  10)
Representante  para projetos  dos  100 anos da UFPR:  Atendendo solicitação  do
Setor, foi indicado pela Plenária o professor Bernardo Guadalupe S. L. Brandão para
acompanhamento de projetos de pesquisa e extensão relativos à comemoração dos 100
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anos da UFPR. 11) Representante do SCHLA no Conselho Editorial da Editora da
UFPR:  O professor  Roosevelt  Araújo  da  Rocha Júnior  foi  indicado  pela  plenária
como suplente para a representação do SCHLA junto ao Conselho Editorial da Editora
da  UFPR.  12)  Contratação  de  Professores  Substitutos:  As  áreas  de  Literatura
Brasileira,  Linguística  e  Clássicas  informaram  da  necessidade  de  contratação  de
professores substitutos  para o 2º semestre.  Após algumas considerações,  decidiu-se
que  as  áreas  farão  encaminhamento  da  solicitação  à  chefia,  com  as  justificativas
necessárias  para  o  pedido.  As  áreas  de  Literatura  Brasileira  e  Linguística  deverão
solicitar dois professores substitutos cada, e a de Clássicas um professor. 13) Pregão
139:  Informado  aos  presentes  que  conforme  pregão  nº  00139/2009(SRP)  estão
disponibilizados  aparelhos  de  som,  vídeo,  DVD,  fones,  fax,  projetor  multimídia,
dentre outros, e que nos próximos dias será feito levantamento das necessidades, nos
gabinetes,  a  começar  pelos  aparelhos  de  telefones.  14)  Ofertas  de  disciplinas:  O
professor Márcio solicitou que os coordenadores de área encaminhassem as “Ofertas
de  disciplinas”  também  ao  Departamento,  além  da  Coordenação  do  Curso.  15)
Coordenação da área de Linguística: A área de Linguística informou da mudança
em sua coordenação. A partir desta data, o professor Luiz Arthur Pagani passa a ser o
coordenador da área, ficando o professor Max Guimarães com a suplência. 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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