
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2009. Às quatorze horas e trinta minutos do dia 24 de
junho  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:
Benito Martinez Rodriguez, Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes Rasia, Guilherme
Gontijo Flores,  Lígia Negri,  Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann,
Maria José Gnatta Dalcuche Foltran, Marilene Weinhardt, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da
Silva Cardoso,  Pedro Ipiranga Júnior,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça Telles,  Rodrigo
Tadeu Gonçalves, Roosevelt  A. da Rocha Júnior, Sandra M. Stroparo e a funcionária Lúcia
Maria Neidert. Justificadas as ausências, passou-se à  ORDEM DO DIA: A) Informes: a) o
professor Caetano informou que ficou definido para 28 de fevereiro de 2010 o fim do prazo em
que  as  vagas  havidas  por  aposentadoria,  exoneração  etc  em  cada  unidade  departamental
retornam automaticamente para a mesma unidade; b) o professor relatou que a TV universitária
entrou em contato com a Chefia buscando apoio para a realização de programetes educativos
sobre ortografia e a reforma ortográfica; depois de encarecer a necessidade de o Departamento
participar ativamente das atividades da TV, o professor pediu voluntários e se apresentaram as
professoras Claudia e Maria José; os nomes foram  APROVADOS;  c) a professora Gesualda
informa que o Colegiado de Gestão da Informação decidiu por abrir duas entradas, primeiro e
segundo semestres,  no processo selestivo 2009-10,  o  que acarretaria  a duplicação de nossa
oferta da disciplina HL201 para aquele curso. Depois de discussão, a plenária optou por enviar
uma carta ao Coordenador do curso, sintetizando nossa posição: a saber, que tal decisão não
pode  ser  tomada  sem a  anuência  explícita  de  todos  os  departamento  envolvidos;  que  não
podemos duplicar a oferta, nem mesmo contanto com o aumento do corpo-docente gerado pelo
programa  REUNI,  visto  que  tal  aumento  foi  calculado  levando  em consideração  apenas  o
aumento da carga horária da graduação em Letras; que sugerimos que o Colegiado prepare um
plano de periodização que permita que os alunos dos dois ingressos cursem uma e a mesma
turma  da  disciplina,  idealmente  no  segundo  semestre;  e  que  novamente  aproveitamos  para
sugerir que aquele Colegiado reconsidere a presença da disciplina em sua grande curricular.
APROVADO; d) a professora Lígia informou que o CEPE acabava de confirmar oficialmente
que o programa PROVAR está suspenso para o ano de 2009. 1) Espaço: o professor Caetano
relato reunião recente com o Reitor em que se discutiram propostas para resolução imediata, já
neste  segundo  semestre,  de  problemas  de  disponibilidade  de  espaço  físico  gerados,  ou
agravados, pelas entradas referentes ao REUNI. A reitoria se disse disposta inclusive a alugar
espaço em prédios  vizinhos  caso  as  soluções  internas,  que devem ser  as  primeiras  opções,
revelem-se  insuficientes.  Mais  ainda,  o  professor  relatou  sua  visita  ao  novo  prédio  da
Universidade,  antiga  sede  da  Rede  Ferroviária  Paraná-Santa  Catarina,  o  edifício  Teixeira
Soares.  O professor declarou que o edicício parece ter  grande potencialidade como campus
universitário, dependendo, contudo, de uma grande reforma, que, segundo informou o Plano
Diretor, só será realizada depois de um concurso nacional que escolhera o projeto arquitônico,
cujas necessidades serão definidas apenas depois do estabelecimento de quais cursos irão de
fato para o prédio, decisão que, em última instância, caberá ao Conselho Setorial, visto que mais
uma vez o Plano Diretor e a Reitoria reafirmaram que o prédio pertencerá ao Setor de Humanas.
Diante disso, o professor Caetano abriu a discussão da plenária perguntando qual a posição do
DLLCV a  respeito  da  possibilidade  de  mudança  para  o  novo campus.  Depois  de  alentada
discussão, chegou-se à seguinte proposta: que o DLLCV não sugere a mudança do Curso de
Letras para o novo prédio: que, contudo, o Departamento não se nega a considerar tal proposta,
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desde que uma de duas condições sejam atendidas: i) que o Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes inteiro se mude para o novo prédio, Biblioteca inclusa; ii) que, mesmo indo apenas alguns
cursos  para  o  prédio  novo,  duplique-se  toda  a  biblioteca  de  humanas  no  edifício  Teixeira
Soares,  e  não  apenas  a  indefinível  parte  de  Letras  desta  biblioteca.  APROVADO.
Equipamentos: o professor Caetano informou que a coordenação solicitou que o Departamento
formalizasse sua demanda por equipamentos em função do fato de que haverá novos recursos
REUNI a ser distribuídos com essa finalidade. Depois de discussão, determinou-se que: i) o
Departamento deveria manifestar para o Setor seu estranhamento diante do fato de certas salas
de aula serem ensaladas diretamente por e para um só departamento; ii) que as demandas do
Departamento se resumem neste momento a dois projetores multimídia, com computadores que
os acompanhem e caixas externas de som. APROVADO. O professor Caetano pediu então que
a secretária do Departamento apresentasse para a plenária o relato das mudanças que continuam
sendo  feitas  no  mobiliário  dos  gabinetes;  depois  desse  relato,  a  secretária  recebeu  os
agradecimentos de toda a Plenária. O professor Caetano lembrou, então, a conveniência de que,
encerrado esse processo, e feito todo o levantamento do mobiliário e dos bens do Departamento,
todos  os  bens  patrimoniados  no  DLLCV  sejam  transferidos  para  o  professor  que  naquele
momento ocupar a chefia que, ao fim de seu mandado, faria a transferência de todos eles bem
como de qualquer bem que no interstício se juntasse ao patrimônio do Departamento, para o
próximo  chefe.  APROVADO.  o  professor  apresentou  a  necessidade  de  outros  gastos:  i)
renovação das placas com os nomes dos professores nas portas dos gabinetes. APROVADO; ii)
encomenda de novos editais envidraçados e chaveados para serem instalados no corredor sul,
para  divulgação  de  notas.  APROVADO;  iii)  por  menção  da  professora  Maria  José,  a
necessidade  de  se  fazerem  orçamentos  para  verificarmos  o  interesse  do  Departamento  na
aquisição de móvel com escaninhos externos à secretaria.  APROVADO. 2) CRAPUFPR: o
professor Caetano comunicou à plenária o recebimento da urna para a eleição de representantes
departamentais  junto  ao  Conselho  de  Representantes  da  APUFPR.  A  professora  Renata
manifestou  novamente  sua  impossibilidade  de  acompanhar  o  calendário  das  reuniões,
lembrando não ser diferente a situação da professora Adelaide. Em vista do fato de que nem
todos os colegas sindicalizados estavam presentes à reunião e de que não se conseguiu chegar a
um consenso sobre um nome para o cargo, a plenária decidiu comunicar ao CRAPUFPR que
indicará um novo representante em sua próxima reunião.  APROVADO.  3) Homologação do
resultado das eleições: O professor Guilherme apresentou os resultados das eleições para a
Coordenação e a Vice-Coordenação do Curso de Letras e Chefia e Suplência do Departamento.
Depois de ressaltar a tranqüilidade do processo, bem como o elevado número de votantes, o
professor  comunicou  que  o  professor  Márcio  Guimarães  foi  eleito  coordenador,  tendo  o
professor Eduardo Nadalin como seu vice, e que, para a chefia e suplência do DLLCV foram
eleitos  os  professores  Marcelo  Sandmann  e  Alessandro  Rolim  de  Moura,  respectivamente.
Apreciado  o  relato  do  professor,  os  resultados  foram  HOMOLOGADOS.  F)  Diversos:  O
professor Alessandro apresentou o processo de avaliação do estágio probatório do Professor
Guilherme, aprovado com nota máxima pela comissão avaliadora.  APROVADO. O Professor
Alessandro  apresentou  os  processos  referentes  à  abertura  dos  cursos  de  extensão  Cultura
Nórdica Antiga: Literatura e Língua e  Idioma Galês. Analisados os méritos das propostas, os
processos foram  APROVADOS. A professora Marilene tomou a palavra para agradecer aos
professores Claudia e Caetano ao fim de seu mandato na chefia do Departamento; a professora
Lígia sugeriu um voto de louvor aos dois colegas.  APROVADO.  Os professores Caetano e
Claudia agradeceram a manifestação dos colegas. O professor Rodrigo solicitou que a chefia
renove  a  validade  do  último concurso  que  selecionou professores  para  a  área  de  Língua  e
Literatura latinas. Os professores Patrícia e Luís solicitaram homologação de seu pedido de



afastamento fora do país entre os dias 02 e 19 de outubro. APROVADO. A professora Raquel
apresentou seu relato da leitura do projeto de pesquisa da professora Milena, recomendando sua
aprovação.  APROVADO. A professora Marilene comunicou que não poderá ministrar  suas
aulas na primeira semana letiva do primeiro semestre, pois ainda estará gozando de férias. O
professor Luís informou que a representação da ênfase de Estudos Literários no Colegiado do
Curso passa agora para o professor Guilherme. A professora Claudia e o professor Luiz Arthur
solicitaram afastamento na semana de 6 a 10 de julho para participação no encontro do GEL, em
Ribeirão Preto. APROVADO. 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 Caetano Waldrigues Galindo



Extrato da ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2009. Às quatorze horas e trinta minutos
do dia 24 de junho 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:
Benito Martinez Rodriguez, Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes Rasia, Guilherme
Gontijo Flores,  Lígia Negri,  Luís Gonçales Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann,
Maria José Gnatta Dalcuche Foltran, Marilene Weinhardt, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da
Silva Cardoso,  Pedro Ipiranga Júnior,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça Telles,  Rodrigo
Tadeu Gonçalves, Roosevelt  A. da Rocha Júnior, Sandra M. Stroparo e a funcionária Lúcia
Maria Neidert. Justificadas as ausências, passou-se à ORDEM DO DIA:  A) Informes: (...) A
professora Raquel apresentou seu relato da leitura do projeto de pesquisa da professora Milena,
recomendando sua aprovação. APROVADO. (...) 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 Caetano Waldrigues Galindo
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