
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dezesseis de junho de dois mil e dez, reuniu-se, no Anfiteatro 1000 do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  do  professor  Marcelo  Corrêa
Sandmann, estando presentes os professores: Alessandro H. de Moura, Benito Martinez
Rodriguez,  Bernardo  Brandão,  Claudia  Mendes  Campos,  Fernando  Cerisara  Gil,
Francine Fernandes Weiss Ricieri,  Lígia  Negri,  Luís Gonçalves  Bueno de Camargo,
Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva, Maria
José Gnatta D. Foltran, Marilene Weinhardt, Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro
Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Ilescas Bueno, Renata
Telles, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Júnior, Teresa Cristina
Wachowicz,  os  representantes  discentes  Elisa  Tisserant  de  Castro  e  José  Olivir  de
Freitas Júnior, a Bolsista-permanência Sara Duim Dias e a Servidora, secretária Lúcia
Maria Neidert. Justificaram a ausência os professores Adelaide Pescatori Silva, Caetano
Waldrigues Galindo e Gesualda Rasia. Encontra-se em afastamento para capacitação a
professora  Sandra  Mara  Stroparo.  ORDEM  DO  DIA:  I  –  Informes:  1)  Bolsa
Permanência – Sara Duim. O Professor Marcelo Sandmann apresentou à Plenária a
aluna  Sara  Duim,  contemplada  com  uma  bolsa  permanência  em  projeto  sob  sua
responsabilidade, dentro do PROBEM, da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis),
programa  sócio-educativo  destinado  “aos  estudantes  com  fragilidade  econômica
matriculados  nos  cursos  de  graduação  e  ensino  profissionalizante  da  UFPR.”  Sob
supervisão da secretária Lúcia Neidert, a aluna deverá realizar tarefas de reorganização
e atualização dos arquivos do Departamento ao longo dos 12 meses de duração da bolsa,
a partir de junho do corrente. 2) Calendário Escolar. O Professor Marcelo lembrou aos
colegas  de algumas  datas  importantes  do calendário  escolar  neste  final  de  semestre
letivo, a saber: 26 de junho - último dia letivo do semestre; 28 de junho a 03 de julho -
semana de estudos preparatórios para os exames finais; 05 a 10 de julho - exames finais;
21 de junho a 12 de julho - lançamento de notas e frequências no SIE. 3) Professores
Substitutos. O  Professor  Marcelo  informou  que  dos  5  professores  substitutos
solicitados  pelo Departamento  para cobrir  o  afastamento  de professores efetivos  em
capacitação  ou  licença  prêmio,  apesar  da  aprovação  da  Direção  do  SCHLA  e  da
PROPLAN, apenas 2 professores poderão ser contratados. O Professor Otto Leopoldo
Winck e a Professora Eunice de Morais tiveram seus contratos prorrogados, cobrindo,
respectivamente, a saída da Professora Sandra Mara Stroparo e da Professora Marilene
Weinhardt.  Em  função  da  legislação  em  vigor  neste  ano  eleitoral  que  proíbe  a
contratação de servidores efetivos e/ou provisórios entre 02 de julho de 2010 e 1º de
janeiro de 2011, recentemente divulgada, os outros três professores pretendidos (dois
para a área de Linguística e um para a área de Clássicas) não puderam ser convocados,
uma  vez  que  os  afastamentos  para  capacitação  em  questão,  com  a  consequente
disponibilidade de vagas a serem preenchidas pelos substitutos, ocorrerão a partir do
mês de julho, já dentro, portanto, do período eleitoral. II - Pauta: 1) Homologação dos
resultados  dos  concursos  públicos  para  professor  Adjunto  em  Linguística  e
Literatura Brasileira. O Professor Marcelo Sandmann solicitou que os Presidentes das
Bancas dos Concursos para Professor Adjunto em Linguística e para Professor Adjunto
em Literatura Brasiléia relatassem a realização dos mesmos. A Professora Lígia Negri
informou  que  no  concurso  para  Professor  Adjunto  em  Linguística  (processo
23075.015365/2010-41) houve seis inscritos, dos quais cinco compareceram, tendo sido
considerados  habilitados  quatro,  na  seguinte  ordem  de  classificação:  1.  Bruno
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Bohomoletz de Abreu Dallari, 2. Patrícia de Araujo Rodrigues, 3. Luisandro Mendes de
Souza, 4. Fernanda Rosário de Mello. Apreciados os resultados pela plenária, procedeu-
se  à  homologação  dos  mesmos.  APROVADO A  professora  Raquel  Ilescas  Bueno
informou que no concurso para Professor Adjunto em Literatura Brasileira (processo
230075.015367/2010-30)  houve sete  inscritos,  dos  quais cinco compareceram,  tendo
sido considerados  habilitados  três,  na  seguinte  ordem de classificação:  1.  Waltencir
Alves de Oliveira,  2. Josalba Fabiana dos Santos, 3. Naira de Almeida Nascimento.
Apreciados  os  resultados,  a  plenária  procedeu  à  homologação  dos  mesmos.
APROVADO.  2)  Ficha  2. O  Professor  Marcelo  solicitou  aos  professores  do
Departamento que enviassem as fichas 2 com os programas das disciplinas ministradas
no 1º semestre de 2010. Informou que a situação de recebimento e arquivamento desse
material, nos últimos semestres, encontra-se em situação irregular e pediu a colaboração
de todos para uma rápida regularização. Lembrou ainda que, segundo a Resolução nº
30/90-CEPE, em seu artigo 8º,  cabe aos departamentos  aprovar  as fichas  2 de seus
professores a cada início de semestre letivo e arquivar esse material em suas secretarias.
Propôs ainda que o Departamento adotasse um modelo único de ficha 2, a ser utilizado
por  todos,  sem  exceção,  a  partir  da  presente  reunião  plenária.  Depois  de  algumas
manifestações,  pôs-se  o  assunto  em votação,  tendo  sido  aprovada  a  adoção  de  um
modelo  único.  APROVADO. 3)  Aplicação  dos  Recursos  do  Departamento. O
Professor  Marcelo  apresentou planilha  de  previsão  de  gastos  do  Departamento  com
material permanente e serviços ao longo de 2010, a partir daquilo que se determinou em
plenárias anteriores. Dos recursos do rateio do SCLHA, que precisam ser gastos até o
final do ano, está prevista  a aquisição de 04 quadros-editais,  num valor total  de R$
1.752,00; 01 microfone sem fio – R$ 312,00; 10 telefones sem fio – R$ 635,00; 12
suportes  volantes  CPU  –  586,80;  01  impressora  color  laser  –  R$  1.700,00;  e  02
impressoras comuns – R$ 840,00. Dos recursos provenientes do CELIN EM 2010, R$
12.085,00  serão  gastos  com  escaninhos  internos  e  externos  e  novas  placas  de
identificação para as salas dos professores e para os escaninhos. Debatido o assunto pela
plenária,  aprovou-se  a  aplicação  dos  recursos.  APROVADO. III  –  Diversos.  1)
Afastamentos. Foram aprovados os seguintes afastamentos: Gesualda Rasia, do dia 09
ao dia 11 de junho, para apresentar trabalho no I CIELLI, em Maringá (PR). Nada mais
havendo a tratar,  eu,  Lúcia  Maria  Neidert,  secretária,  lavrei  a  presente  ata,  que vai
assinada por mim e pelo senhor presidente.

Lúcia Maria Neidert Marcelo Corrêa Sandmann
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