
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2019. Às catorze horas do dia 24 de abril de 2019,
reuniu-se,  no  anfiteatro  1000  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a
presidência  da  professora  Milena  Ribeiro  Martins,  estando  presentes  os  professores
Alexandre  André  Nodari,  Antonio  Augusto  Nery,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Caetano Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de
Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa
Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo Silva,  Patrícia  da  Silva
Cardoso,  Pedro Ramos Dolabela  Chagas,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de Souza
Telles, Sandra Mara Stroparo, Teresa Cristina Wachowicz e Waltencir Alves de Oliveira, e os
alunos  Caroline  R.  Dolinski  Campos,  Mariana  Bourscheid  Cezimbra,  Matheus  Henrique
Germano, Carla Mota Menezes e Andriele da Silva França. 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.  Encontra-se afastada,  para
acompanhamento  de  tratamento  de  saúde  de  familiar,  a  professora  Adelaide  Hercília
Pescatori  Silva.  Encontra-se  de  férias  a  professora  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues.
INFORMES: INFORME N.1: Em 10 de abril de 2019, a professora Adelaide encaminhou
por e-mail notícias trazidas da reunião do Conselho Setorial ocorrida em 09 de abril:  1) o
Decreto 9725/19 extingue funções gratificadas nas IFEs: avaliação da PROGEPE é de que
ele  não  atinge  as  IFES  mais  “antigas”  ainda,  incidindo  sobre  as  que  foram  criadas
recentemente. A partir de julho, porém, devem ser extintas as FGs de 04 a 08, o que atinge
sobretudo os técnicos administrativos. Esta extinção atingiria todas as IFEs;  2) SIORG: o
Sistema  de  Informações  Organizacionais  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e
Gestão redefine o organograma dos órgãos governamentais federais, incluídas no rol desses
órgãos as universidades. Nesse organograma, as unidades administrativas podem ter técnicos.
São definidas  como unidades  administrativas  nas  universidades  unidades  como setores  e
departamentos.  Problema:  as  coordenações  de  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  são
definidas  como unidades  acadêmicas,  o que implica  que não podem ter técnicos.   Como
resultado, será preciso realocar – até o final de maio próximo – os técnicos das unidades
acadêmicas em unidades administrativas. O processo não é simples, principalmente porque
precisa  atender as especificidades das unidades do Setor (um curso de graduação distribuído
entre  três  departamentos,  como no  nosso  caso,  por  exemplo).  O Setor  vê  três  possíveis
soluções para o atendimento ao SIORG: a) os técnicos passariam a ser lotados nas secretarias
dos departamentos (aparentemente a saída mais viável); b) os técnicos seriam todos lotados
num pool de secretarias (e esta saída implicaria a necessidade de argumentar que todos os
técnicos desempenham funções semelhantes, o que é mais difícil, no entendimento do Setor);
c) todos os técnicos das coordenações passariam a estar lotados na direção ou na vice-direção
do  Setor  (uma  saída  que,  conforme  avalia  o  próprio  Setor,  seria  impraticável
administrativamente). Em princípio, portanto, há uma grande possibilidade de os técnicos das
coordenações passarem a ser lotados nas secretarias dos departamentos. Informação adicional
sobre o SIORG: ele deve integrar vários sistemas que hoje são individuais. O sistema para
salários passaria igualmente a ser incorporado pelo SIORG; 3) Verba: segundo informou a
professora  Lígia,  o  governo  afirma  que  deverá  mandar  toda  a  verba  anual  para  as
universidades  de  uma  única  vez,  mas  não  houve  notícias  adicionais  (e.g.,  quando  isso



aconteceria) desde que esta notícia foi divulgada, no final de março de 2019. Em razão dessa
incerteza,  e  também em razão de  as  universidades  não saberem se o  corte  orçamentário
anunciado mais recentemente faz parte do que já foi implementado ou se se trata de novo
corte, que se somaria ao primeiro. Diante desse cenário, o Setor pede que os Departamentos
parem de gastar, até que consigamos entender quanto dinheiro de fato temos; 4) Projetos de
Pesquisa – novos trâmites: a professora Alessandra Bianchi, colega do DEPSI que preside o
Comitê Setorial de Ética, relatou à plenária informações que havia passado mais cedo, em
reunião, aos membros do Comitê, sobre a Instrução Normativa 03/2019 da PRPPG, sobre
projetos de pesquisa. Essa normativa prevê que todos os professores da UFPR – vinculados
ou não a programas de pós-graduação – devem, a partir da data de 04/04/2019, submeter seus
projetos  de  pesquisa  a  avaliação  dos  departamentos.  Estes,  por  sua  vez,  encaminham os
projetos  ao  Comitê  Setorial  de  Pesquisa,  que  fará  avaliação  adicional  dos  projetos.  O
professor  que  não fizer  esses  trâmites  não poderá solicitar  verba aos  departamentos  para
participar  de  congressos.  Tampouco  poderá  computar  o  projeto  em sua  carga  horária  de
atividades funcionais ou participar dos Editais de Iniciação Científica. No caso específico da
IC, é preciso que os projetos de pesquisa estejam aprovados antes do lançamento do prazo de
inscrição no Edital 2020/2021. Só estão dispensados desse trâmite os projetos aprovados por
Comitê de Ética e os projetos de pesquisadores bolsistas do CNPq. Um ponto adicional: os
projetos  de  pesquisa  têm  prazo  de  validade  de  05  anos.  Depois  desse  prazo,  serão
desconsiderados e os professores devem propor novos projetos. O processo com o projeto e
suas avaliações deverá tramitar por sistema, possivelmente o SEI neste momento inicial. A
professora  Alessandra  convida  a  todos  para  uma  reunião  com  a  professora  Ana  Sofia
D’Oliveira  (Coordenadora  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Tecnológico  da  PRPPG),  no
próximo dia 26 de abril, às 14h. A professora Alessandra ainda informou à plenária que, de
acordo com a PRPPG, passaremos a ser avaliados por aquilo que produzimos. Por isso, é
necessário que todos revisemos nossos currículos  Lattes  e conectemos nossos projetos de
pesquisa à nossa produção, para além de conectar – como já fazemos – nossos orientandos de
Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado; 5) Reforma Curricular:  a prof. Anna Beatriz,
que havia pedido vistas do processo da licenciatura simples de português recomendou que a
tramitação do processo seja suspensa enquanto o NDE realiza os estudos sobre a possível
integração entre licenciaturas  de português e de línguas estrangeiras.  A recomendação foi
aprovada pela  maioria.  INFORME N.2:  Em 10 de abril  de 2019, a  professora Adelaide
informou que recebemos no dia 09 de abril a visita da técnica em Segurança do Trabalho
Aline Gelain, da PROGEPE/CAISS/UST. O objetivo da visita era vistoriar as instalações do
DELLIN para identificar o que precisa ser feito no sentido de zelar pelas nossas condições de
segurança.  A  professora  Adelaide  informa  ter  relatado  à  técnica  a  preocupação  do
Departamento com a ausência de saída de incêndio e com o revestimento das rampas com
borracha.  Ela  reafirmou  a  inexistência  de  verbas  para  a  realização  de  obras  dessa
natureza/magnitude,  mas  comentou  que  em  breve  deveremos  receber  treinamento  para
evacuação  do prédio  em caso  de  emergência.  A professora  Adelaide  relata  ter  pedido  à
técnica  que  verificasse  a  validade  da  carga  dos  extintores  de  incêndio.  Tendo  feito  a
verificação,  a  técnica  disse  que  encaminhará  pedido  de  recarregamento  dos  extintores  à
Suinfra, porque a validade da carga deles expirou em março. Finalmente, o técnico Rodrigo
Lunardon  acompanhou  a  técnica  aos  gabinetes,  para  que  ela  vistoriasse  as  unidades  e
verificasse o material com o que prédio foi construído, bem como o estado geral das tomadas
e interruptores. INFORME N.3: Em 23 de abril de 2019, a professora Milena informou por
email que a professora Adelaide havia entrado em licença para acompanhamento de saúde de
familiar.  INFORME N.4: Em 23 de abril  de 2019, a professora Milena encaminhou por
email uma mensagem da Diretora do SCH, professora Lígia, dirigida aos docentes:  em que
ela registrava alguns pontos que julgava pertinentes  sobre o encaminhamento  da reforma



curricular do curso: “1. em 09 de abril houve a reunião do FORGRAD (Fórum de Graduação)
em Brasília, em que esteve presente a professora Josele Bucco, representando a PROGRAD/
UFPR.  Nessa  reunião  acordou-se  encaminhar  um  pedido  ao  CNE  para  adiamento  da
implantação da 02/15 para 2021, baseados em duas alegações principais: a) ainda há muitas
licenciaturas e Universidades que não fizeram a reforma/adaptação curricular (aqui na UFPR,
por exemplo, só Educação e Exatas, ao que consta); e, b) há outra mudança curricular sendo
gestada pelo MEC que envolve  o percentual  de carga horária  à distância  para cursos de
graduação, da ordem de 10% (o que teria um impacto de 320h, se considerarmos as 3.200 ora
propostas). Esta alegação, considerada de maior peso para o adiamento, justifica a condução
de todos os ajustes de uma só vez. A próxima reunião do CNE será em maio e a avaliação dos
presentes àquela reunião é de que o CNE será sensível ao pedido (mas, é claro, não podemos
contar só com isso). Assim, penso que, no melhor espírito de encaminhar de forma mais
serena as modificações,  passo ao segundo ponto; 2.  Os grupos que estão trabalhando em
propostas alternativas para abarcar as possibilidades de formação dupla continuam a tarefa
buscando cenários  que contemplem tanto as licenciaturas  simples  como as  duplas;  3.  Na
hipótese de resposta  favorável do CNE sobre o adiamento,  teremos mais tempo para uma
discussão mais ampla, menos premida pelo prazo e mais ponderada acerca das alternativas
que vierem a ser propostas. Conversei com o pró-reitor de graduação sobre esse panorama e
ele informou que a recomendação da PROGRAD é a de aguardamos a resposta do CNE em
maio para prosseguimento do processo interno e, em caso positivo, seguimos conforme o
exposto.  Para  além  disso,  a  PROGRAD  sugere  um  encontro  com  colegas  de  outras
Universidades do Sul, especialmente da UFRGS (que ainda não fez a reforma) cujo convite
está em andamento, para discussão de currículos que atendam à diversidade de formação na
área de Letras; 4. Na hipótese de uma resposta negativa do CNE, já temos várias propostas de
cursos  de  Letras  que,  em  último  caso,  poderão  ser  encaminhadas.  Se,  por  outro  lado,
conseguirmos  construir  cursos  que  contemplem  ao  máximo  as  demandas  das  diversas
tendências internas (todas justificadas e legítimas) poderemos encaminhá-las no limite dos
prazos últimos. Para tanto a PROGRAD dará atenção especial à reforma de Letras. Tenho
presente o prazo final sobre vagas para o vestibular, mas o pró-reitora disse que já havia uma
estratégia especial para o ano passado prevendo a nossa possível reforma, então. Se este for o
caso,  enceta-se  tal  possibilidade.  Reitero  o  compromisso  da  pró-reitoria  com  esses
encaminhamentos, razão pela qual o pró-reitor segue copiado nesta mensagem.” A professora
Lígia  concluía  sua mensagem dizendo que “podemos avaliar  melhor  as possibilidades  de
construção dos novos cursos com o menor desgaste possível a essas alturas.”  INFORME
N.5: Em 24 de abril de 2019, a professora Milena informou por e-mail que, em 15 de abril, o
Dellin recebera um pedido da área de Clássicas para “conversarmos sobre a possibilidade de
duplas português/latim e português/grego no bacharelado”,  oferta que a área de Clássicas
considerava  “importante  para  a  boa  formação  de  nossos  alunos  de  Clássicas,  para  sua
inserção  no  mercado  de  trabalho  e  para  uma  maior  segurança  institucional  de  nossas
habilitações em grego e latim diante de nosso incerto cenário atual da educação superior no
Brasil.”  INFORME N.6: Em 24 de abril de 2019, a professora Milena informou por e-mail
que  o  professor  Paulo  Soethe  protocolara  no  SEI  (em 02 de  abril)  um memorando  em que
reapresentava o anseio de compor uma licenciatura dupla com o Dellin. O documento está no Sei,
sob  número  23075.020253/2019-40.  INFORME N.7:  O professor  Pedro  Ramos  Dolabela
Chagas  reiterou  a  orientação  da  PRPPG  para  que  todos  os  professores  cadastrem  seus
projetos  de  pesquisa  por  meio  de  uma  nova  forma  de  registro,  o  Banco  de  Projeto  de
Pesquisas.  Para  isso,  será  preciso  que  cada  projeto  seja  avaliado,  que  a  avaliação  seja
registrada por meio de um parecer, o qual deve constar em ata de reunião de departamento, a
qual por sua vez instruirá um processo individual a ser aberto no SEI. Mais informações serão
dadas na reunião aberta,  que ocorrerá em 26 de abril  próximo, às 14 horas, no anfi 900.



ORDEM DO DIA:  1.  AFASTAMENTOS: 1.1.  A professora Gesualda  de Lourdes  dos
Santos Rasia solicitou afastamento para participar de uma banca de Doutorado na UFRGS em
29 de abril. APROVADO. 1.2. A professora Claudia Mendes Campos solicitou afastamento
nos dias 25 e 26 de abril de 2019 para acompanhamento de familiar durante internamento
hospitalar.  APROVADO. 2.  APROVAÇÃO  DA  ATA  02/2019: A  professora  Milena
submeteu  à  plenária  a  avaliação  da  ata  02/2019,  enviada  anteriormente  por  e-mail  para
conhecimento e discussão. A ata foi  APROVADA.  3. COMISSÃO ELEITORAL PARA
CHEFIA  DO  DELLIN: A  professora  Milena  informou  da  necessidade  de  constituir
Comissão Eleitoral para chefia e suplência do Departamento. A comissão definirá uma data
para eleição, uma vez o atual mandato termina no dia 14 de agosto deste ano. A professora
Milena recomendou que a eleição ocorra na primeira quinzena de junho, e informou que ela
será  on-line  na  página  do  Setor  de  Ciências  Humanas.  Para  compor  a  comissão  foram
indicados, como titulares, a professora Renata Praça de Souza Telles, a técnica-administrativa
Geraldine Marie Rita Vieira e o discente Matheus Henrique Germano. Como suplentes foram
indicados  o  professor  Fernando  Cerisara  Gil,  o  técnico-administrativo  Rodrigo  Otávio
Lunardon  Carneiro  e  a  discente  Mariana  Bourscheid  Cezimbra.  Os  nomes  serão
encaminhados  para  a  Direção  do  Setor  emitir  a  portaria  de  constituição  da  Comissão.
APROVADO. 4.  REFORMA  CURRICULAR: Retomando  a  discussão  a  respeito  da
reforma curricular, os professores Sandra Stroparo e Márcio Renato Guimarães apresentaram
dados  trazidos  das  reuniões  do  NDE  relativos  ao  número  de  alunos  ingressantes  nas
diferentes entradas (seja pelo vestibular, pelo sisu, por segunda licenciatura). Nem todos os
dados apresentados dizem respeito a demandas de áreas, mas a estudos feitos pelo NDE como
hipóteses, com o objetivo de subsidiar propostas que venham a ser feitas pelas áreas. Seguiu-
se  intensa  discussão,  com  participação  de  docentes  e  discentes.  Como  proposta  de
encaminhamento, a plenária salientou a necessidade de o departamento conhecer o que as
diferentes áreas propõem para a efetiva retomada das negociações. Além disso, salientou-se
também a necessidade de o Dellin  fazer um estudo de sua força de trabalho,  para poder
discutir com alguma objetividade a respeito de aumento de carga horária, número de alunos
por turma, número de alunos ingressantes em cada entrada (licenciaturas e bacharelados),
além de  outros  temas  que  têm sido  apresentados  no  bojo  da  reforma nos  últimos  anos.
APROVADO. 5. RENOVAÇÃO DE CONTRATOS PROFESSORES SUBSTITUTOS.
5.1.  A professora  Milena  apresentou  à  plenária  o  pedido  de  prorrogação  do  contrato  da
professora  substituta  Daniela  Cristina  Dias  Menezes,  da  área  de  Língua  Portuguesa  e
Linguística, de 1º de julho a 31 de dezembro de 2019. Ela ocupa a vaga do professor Luiz
Arthur  Pagani,  afastado  para  pós-doutorado.  APROVADO. 5.2. A  professora  Milena
apresentou à plenária o pedido de prorrogação do contrato do professor substituto Gabriel
Dória Rachwal,  da área de Literatura Brasileira, de 1º de julho a 31 de dezembro de 2019.
Ele continuará ocupando a vaga do professor Benito Martinez Rodriguez, licenciado até 30
de  novembro,  e  depois  dessa  data  o  Setor  fará  o  possível  para  alocá-lo  em outra  vaga
disponível. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Milena Ribeiro Martins, lavrei a
presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins


