
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2009. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dois de setembro de dois mil e nove, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I,
a plenária departamental,  sob a presidência do professor Marcelo Corrêa Sandmann,
estando  presentes  os  professores:  Alessandro  Rolim  de  Moura,  Benito  Martinez
Rodriguez,  Bernardo  Guadalupe  Brandão,  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Claudia
Mendes Campos, Édison José da Costa, Gesualda Rasia, Guilherme Gontijo Flores, José
Borges Neto, Luís Gonçalves Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato
Guimarães, Maria José Foltran, Marilene Weinhardt, Maximiliano Guimarães, Milena
Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Pedro  Ipiranga  Júnior,  Raquel  Illescas
Bueno, Renata Telles, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Júnior,
Teresa Cristina Wachowicz e a funcionária Lúcia Maria Neidert. Justificaram a ausência
os professores Cristóvão Tezza e Lígia Negri. Encontram-se de licença os professores
Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva  e  Fernando  Cerisara  Gil.  ORDEM DO DIA:  I)
Informes: 1)  O professor Marcelo Sandmann informou que as vagas das professoras
Maria Cristina Figueiredo e Silva e Francine Ricieri, inicialmente previstas para o dia
10 de agosto, ainda não foram liberadas pelo MEC, e que, segundo informação obtida
com funcionários da PROGEPE, a liberação estaria sendo esperada para o início do mês
de  setembro.  2) O  professor  Marcelo  informou  que  os  recursos  financeiros  do
departamento no presente momento, portanto no início de sua gestão à frente da chefia,
somam um total de R$ 28.578,31, sendo R$ 17.318,37 provenientes dos recursos junto
ao SCHLA e R$ 11.259,94 da conta junto à FUNPAR. O professor Caetano Galindo
lembrou que um duodécimo dos recursos junto ao Setor está reservado para compra de
material permanente. 3) O professor Marcelo informou ainda que o ofício encaminhado
pelo professor Caetano, então chefe do departamento, no dia 02 de julho de 2009, à
Direção do SCHLA, solicitando esclarecimentos  quanto ao uso dos  Laboratórios  de
Línguas  do  10º  andar,  preferencialmente  destinados  às  disciplinas  ministradas  por
professores do DELEM e a princípio não considerados disponíveis a outras demandas
por espaço a cada início de semestre letivo, como as do DLLCV, questão esta levantada
pela plenária departamental do dia vinte e quatro de junho último, foi respondido pela
professora  Norma  da  Luz  Ferrarini,  diretora  em  exercício  do  SCHLA.  Segundo  a
professora Norma, tais espaços são utilizados pelo curso de Letras, para turmas que não
excedam os 20 alunos, e precisam ficar trancados em função do equipamento presente
nesses laboratórios, uma vez que o Setor não dispõe de segurança eficaz contra roubos.
A plenária discutiu os esclarecimentos fornecidos, mas frisou que seria importante que a
direção do Setor ficasse responsável por gerenciar tais espaços e controlar o acesso aos
mesmos,  coisa  que  no  presente  momento  está  a  cargo  da  secretaria  do  DELEM.
Deliberou-se que a chefia do departamento encaminhe novo ofício à direção do SCHLA
nesse  sentido.  4) O  professor  Marcelo  informou  que  os  professores  que  quiserem
solicitar a confecção de banners para o EVINCI, que ocorrerá entre 19 e 23 de outubro,
deverão  encaminhar  pedido  à  funcionária  Ana  Maria,  da  Seção  de  Orçamento  do
SCHLA, até o dia 11 de setembro próximo. 5) Informou também que, nos dias 04 e 11
de  agosto,  esteve  presente  em  duas  reuniões  extraordinárias  do  Conselho  Setorial,
convocadas para discutir a mudança do SCHLA para o prédio da Rede Ferroviária – Ed.
Teixeira Soares (Rua João Negrão). Como relatou o professor, o que efetivamente se
decidiu  até  o  momento  é  que  o  SCHLA,  atendendo  ao  convite  feito  pela  Reitoria,
aceitou ocupar o edifício em questão, para onde será deslocada parte importante de suas
atividades. A partir das reformas, o Setor passará a ocupar aquele espaço e o Ed. D.
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Pedro I, na General Carneiro, desocupando as outras sedes que se utiliza atualmente. O
que está em aberto ainda é quais cursos e departamentos deverão se mudar para lá uma
vez  efetuada  a  reforma  do  local.  Até  o  presente  momento,  as  unidades  que  se
prontificaram a mudar foram os departamentos de Psicologia e Turismo, e o CELIN.
Outra questão ainda em aberto é o da formação de um novo Setor, desmembrado do
SCHLA, que abrigará os departamentos de Artes, Comunicação Social e Design, com
eventual sede no Juvevê, no local onde se encontra atualmente o curso de Comunicação
Social.  O  professor  Marcelo  informou  ainda  que,  previamente  à  segunda  reunião
extraordinária do Conselho Setorial, a direção do SCHLA fez circular documento em
que  indiciava,  em  detalhes,  as  muitas  demandas  por  espaço  formuladas  por
departamentos e colegiados de curso. Comunicou então sua surpresa ao ver indicadas,
ao final do documento, as necessidades de uma “Coordenação do Curso de Letras –
Nova” e uma “Coordenação do Curso de Pós-Graduação Letras Estrangeiras – Nova”,
unidades que não existem no âmbito do Setor até o momento e cuja criação, ou iminente
criação, com a provável cisão do atual Curso de Letras, não foi assunto oficialmente
discutido ou mesmo comunicado nalguma instância na qual a chefia do DLLCV ou seus
representantes tenham assento. O assunto deu margem para ampla discussão da plenária
departamental,  deliberando-se  que  o  departamento  deve  aguardar  a  existência  de
documentação sobre o assunto antes de encaminhar discussão e tomar alguma decisão a
respeito.  6)  O professor Marcelo  apresentou à  plenária  o Prof.  Bernardo Guadalupe
Brandão, recém-contratado, pela primeira vez presente em reunião do departamento. 7)
O professor Benito Martinez Rodriguez informou que o site da Associação Brasileira de
Literatura Comparada – ABRALIC está no ar desde o dia 31 de agosto.  II) Espaço
para a área de Clássicas: O professor Marcelo encaminhou à plenária a necessidade de
se discutir e deliberar a respeito da ampliação do espaço físico da área de clássicas, que,
com  a  vinda  do  professor  Bernardo,  soma  atualmente  seis  professores,  todos
acomodados em um mesmo gabinete. Comunicou que esteve em conversação com a
direção do SCHLA no sentido de sondar a possibilidade de se transformar a sala 1107,
atualmente dedicada a atividades letivas, em gabinete, ganhando para o departamento
um espaço que outrora lhe pertencera e abrigava gabinete de professores. Na conversa
com a  vice-chefe  do Setor,  a  professora Norma,  concordou-se que,  para  o presente
semestre,  seria  impossível  tal  mudança  e  que  o  assunto  poderia  ser  retomado  mais
adiante. A professora Maria José sugeriu que se transformasse parte do que hoje é a
secretaria do departamento em gabinete. Discutido o assunto pela plenária, deliberou-se
que  a  comissão  encarregada  anteriormente  para  tratar  dos  problemas  de  espaço  do
departamento fosse novamente convocada e encaminhasse sugestões a serem avaliadas.
A comissão, formada pelos professores Benito Martinez Rodriguez,  Claudia Mendes
Campos,  Pedro  Ipiranga  Júnior  e  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  deverá  reunir-se  para
examinar o assunto. APROVADO. III) Eleição de representantes junto à APUFPR:
A plenária elegeu os professores Claudia Mendes Campos (titular) e Benito Martinez
Rodriguez  (suplente)  como  representantes  do  DLLCV  junto  à  Associação  dos
Professores  da  Universidade  Federal  do  Paraná.  APROVADO.  IV) Eventos  de
extensão: Foram aprovados os relatórios dos eventos de extensão “O Idioma Galês” e
“Cultura  Nórdica  Antiga:  Literatura  e  Língua”.  APROVADO.  V)  Diversos:  1)
Afastamentos: Foram aprovados os pedidos de afastamento dos seguintes professores:
Alessandro Rolim de Moura, Guilherme Gontijo Flores e Pedro Ipiranga Júnior, para
participação  no XVII  Congresso Nacional  de Estudos Clássicos,  a  ser  realizado  em
Natal – RN, no período de 21 a 25 de setembro de 2009; Caetano Waldrigues Galindo,
Guilherme Gontijo  Flores,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves  e  Sandra  Mara  Stroparo,  para
participação  no  Encontro  Nacional  da  Associação  Brasileira  de  Pesquisadores  em



Tradução, a ser realizado em Ouro Preto – MG, no período de 08 a 11 de setembro de
2009;  Bernardo Guadalupe  Brandão,  para  participação  no II  Simpósio  Internacional
sobre Metafísica e Filosofia Contemporânea, a ser realizado na PUC-Minas, em Belo
Horizonte – MG, entre os dias 09 e 11 de setembro de 2009; Luís Gonçalves Bueno de
Camargo, Patrícia da Silva Cardoso e Marcelo Corrêa Sandmann, para participação no
XII  Congresso  Internacional  da  Associação  Brasileira  dos  Professores  de  Literatura
Portuguesa, a ser realizado em Salvador – BA, no período de 13 a 18 de setembro de
2009; Luís Gonçalves Bueno de Camargo e Patrícia da Silva Cardoso, para participar do
II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa - II SIMELP, na Universidade
de Évora,  em Évora-Portugal,  de  02  a  19  de  outubro  de  2009,  com ônus limitado;
Patrícia  da  Silva  Cardoso,  para  participar  do  evento  “Andanças  Prodigiosas  da
Literatura:  Metamorfose,  Erotismo,  Peregrinação  e  Testemunho”,  a  ser  realizado  na
UFRJ, Rio de Janeiro, no período de 20 a 23 de outubro de 2009; Marilene Weinhardt,
para participar das atividades das IX Jornadas Nacionales de Literatura Comparada, em
Santa Fé, Argentina, de 09 a 12 de setembro de 2009; Milena Ribeiro Martins, para
desenvolvimento  de  projeto  de  pesquisa  na  Universidade  de  Illinois,  em  Urbana-
Champaign,  de  18  de  setembro  a  02  de  outubro  de  2009;  Gesualda  Rasia,  para
participação no IV SEAD – Seminário de Estudos em Análise  do Discurso, que será
realizado de 10 a 13 de novembro, no Campus Central da UFRGS, Porto Alegre – RS; e
José  Borges  Neto,  para  participação  no  VII  Congresso  da  Sociedad  Española  de
Historiografia Linguistica, a ser realizado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) entre os dias 03 e 06 de novembro de 2009. A plenária referendou o
afastamento  dos  seguintes  professores:  Alessandro  Rolim  de  Moura,  que  proferiu
conferência  no IEL-UNICAMP, em Campinas  – SP,  no dia  27 de  agosto de 2009;
Marilene Weinhardt, que participou de banca de doutoramento na UnB, Brasília – DF,
em 12 de agosto de 2009; proferiu palestra na UFMS, em Campo Grande – MS, em 18
de agosto de 2009; e participou de banca de mestrado na UFMS – Três Lagoas – MS,
em 19 de agosto de 2009. O professor Benito Rodrigues comunicou afastamento entre
os dias 21 e 23 de outubro, para participar do CELLIP, em Cascavel, e entre os dias 17 e
20 de novembro, para participar do XII SILEL, na Universidade Federal de Uberlândia.
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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