
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2017. Às catorze horas e trinta minutos do dia trinta
de agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se, no anfiteatro 1100 do Edifício D. Pedro I, a
plenária departamental,  sob a presidência da professora Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,
estando presentes os professores Antonio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bruno
Bohomoletz  de Abreu Dallari,  Caetano Waldrigues  Galindo,  Fernando Cerisara Gil,  Luiz
Arthur Pagani,  Maria Cristina Figueiredo Silva,  Maximiliano Guimarães Miranda, Milena
Ribeiro  Martins,  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas,  Raquel  Illescas  Bueno,  Sandra  Mara
Stroparo e Waltencir Alves de Oliveira, e os representantes discentes Paulo Renato da Rosa
Silvério  e  Jaqueline  Daiane  Cirilo.  Encontram-se  afastadas,  em  estágio  pós-doutoral,  as
professoras Claudia Mendes Campos, Patrícia de Araújo Rodrigues e Renata Praça de Souza
Telles.  Justificaram suas  ausências  os  professores  Alexandre  André  Nodari,  Gesualda  de
Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Lígia  Negri,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato
Guimarães, Maria José Gnatta Dalcuche Foltran, Patrícia da Silva Cardoso e Teresa Cristina
Wachowicz.  Informes: 1)  A professora Adelaide  divulgou o cronograma de utilização da
sala  1118,  enviado  pela  Representação  Discente  do  PPGLetras,  para  as  atividades  dos
Tópicos Especiais de Leitura (TEL) no segundo semestre de 2017.  2) A professora Adelaide
informou que o Departamento recebeu solicitação de redistribuição de uma professora da
Universidade Federal da Grande Dourados; porém, como não dispomos de contrapartida para
oferecer  à  UFGD,  o  pedido  de  redistribuição  foi  recusado.  3) A  professora  Adelaide
apresentou os tópicos tratados na reunião do Conselho Setorial de 29/08/2017, que foram:
(1) as comemorações dos 80 anos do SCH, inclusive com uma chamada para um Concurso de
Ensaios; (2) a criação da Diretoria Disciplinar, pela Ordem de Serviço 001/2017-GR, com a
finalidade de receber e apreciar todas as denúncias relativas ao “descumprimento de deveres
e práticas vedadas aos servidores docentes, técnico-administrativos e alunos”; (3) o pedido
reiterado pela professora Lígia para que tenhamos o cuidado de fechar as salas de aula e
gabinetes após seu uso, porque recentemente foram registrados furtos no DEAN e na Copa;
(4) uma estratégia experimental de uso dos elevadores, em face da dificuldade de encontrar
peças para manutenção, a ser implementada no final do ano: os dois elevadores do fundo do
hall de entrada do D. Pedro I funcionarão de modo a que um deles suba até o sexto andar,
apenas, e o outro funcione entre o sétimo e o décimo primeiro andares; (5) a informação da
técnica Sandra, da seção de orçamento do Setor, de que os departamentos devem registrar no
sistema,  até o próximo dia 29 de setembro, os gastos previstos para este ano. É também
possível projetar gastos para o início de 2018, observando-se o deadline informado. O prazo
para registro de previsão de gastos no sistema se deve ao fato de que a Sandra precisará fazer
sozinha a prestação de contas do Setor (Maria Helena entrará em licença-gestante). Com este
deadline,  Sandra estima conseguir fazer a prestação em tempo hábil  para encaminhá-la à
Administração Superior. ORDEM DO DIA: 1) APROVAÇÃO DE AD REFERENDUM:
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No dia 13 de julho foi aprovado o resultado final do Teste Seletivo para Professor Substituto
da Área de Língua Portuguesa e Linguística (edital 221/17 - PROGEPE). Foram habilitadas,
por ordem de classificação, as candidatas Lara Frutos González (1º lugar - contratada em 07
de  agosto),  Daniela  Cristina  Dias  Menezes  (2º  lugar),  e  Luana  de  Conto  (3º  lugar).
APROVADO.  2) APROVAÇÃO DE ATA: A professora Adelaide solicitou à plenária a
aprovação da ata da reunião departamental 03/2017, previamente encaminhada via e-mail aos
professores  para  leitura  e  considerações.  APROVADO.  3)  VERBA  DO  DELLIN:  A
professora Adelaide informou  que o DELLIN tem em caixa R$ 17.545,81, dos R$ 35 mil
destinados ao Departamento no ano. Informou também que até o momento foram gastos R$
18.081,74 assim distribuídos: a) material permanente (informática): R$4.100,00; b) chaveiro:
R$ 280,23; c) almoxarifado: R$ 904,99; d) Correios: R$ 323,60; e) diárias: R$ 7.872,44; f)
passagens: R$ 4.521,88;  g) carimbos: R$ 42,00;  h) água: R$ 36,60. Informou ainda que os
departamentos  devem registrar  no sistema,  até  o  próximo dia  29 de  setembro,  os  gastos
previstos  para  este  ano  incluindo,  também,  gastos  projetados  para  o  início  de  2018,
observando-se  o  deadline informado.  A  professora  Adelaide  informou  que  a  área  de
Literatura Portuguesa solicitou apoio financeiro para o congresso da Abraplip, a se realizar na
UFPR em outubro. Os gastos com passagem aérea de dois professores (um da USP e um da
UnB) estão estimados em R$ 1.200,00.  APROVADO. A professora Maria Cristina propôs
que a Pós-Graduação arcasse com as duas passagens mencionadas, em troca de o DELLIN
arcar com o custo da contratação de uma estagiária para a secretaria da Pós-Graduação, que
vem enfrentando dificuldades devido à falta de funcionários. A contratação da estagiária, pelo
prazo de um ano,  será realizada  via  Progepe,  com empenho antecipado de R$ 1.200,00.
APROVADO. A professora Adelaide também informou a intenção de adquirir uma webcam
e um switch que seriam usados para videoconferências. Estima-se que o valor total para essa
aquisição  de  equipamentos  esteja  entre  R$  3.000  e  R$  7.000.  Pretende-se  que  os
equipamentos,  quando adquiridos,  sejam colocados  na  sala  1013.  Os  detalhes  técnicos  a
respeito dos equipamentos serão apresentados quando disponíveis. APROVADO. 4) NDE –
NÚCLEO  DOCENTE  ESTRUTURANTE:  O  professor  Caetano  e  o  professor  Bruno
relataram o que ocorreu na última reunião do NDE e na do Colegiado, respectivamente, no
que diz respeito à existência e à atuação do NDE. Como encaminhamento, depois de extensa
discussão, a professora Adelaide informou que solicitará à Coordenação do Curso de Letras
que informe quais são as regras de funcionamento e de composição do NDE, verificando
inclusive  a  eventual  necessidade  de  indicação  de  novos  membros. APROVADO.
5) EVENTO DO DELLIN:  A professora Adelaide  propôs que o DELLIN promova um
evento para divulgação da atuação e das pesquisas dos professores do departamento, com o
objetivo de que os trabalhos e pesquisas se tornem conhecidos dos alunos e dos colegas de
outros  departamentos.  Propuseram-se  a  Semana  de  Letras  ou  a  Semana  de  recepção  aos
calouros  como  datas  possíveis  para  a  realização  deste  evento.  A  professora  Adelaide
verificará o interesse em se fazer deste um evento interdepartamental, incluindo (além dos
departamentos do curso de Letras) o DTPEN. APROVADO. A professora Adelaide propôs o
evento “Linguagem e Mundo”, a ser realizado entre os dias 05 e 07 de dezembro, a fim de
promover reflexões e apresentar posicionamentos a respeito do policiamento da linguagem
em  diferentes  situações.  O  evento  terá  a  participação  de  professores  do  Dellin  e  de
convidados externos. APROVADO. 6) AFASTAMENTOS: a) A professora Raquel Illescas
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Bueno solicitou à plenária departamental afastamento no dia 04 de setembro para participar
de banca de defesa de mestrado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. APROVADO. b)
A professora Gesualda Rasia solicitou afastamento entre os dias 10 e 15 de setembro para
participar  do  Encontro  Institucional  de  Programas  de  Iniciação  à  Docência  e  do  VIII
Seminário  de Estudos  em Análise  do Discurso,  na  Universidade  Federal  de  Pernambuco
(Recife). APROVADO. c) A professora Lígia Negri solicitou afastamento os dias 11 e 15 de
setembro  para  participar  do  VIII  Seminário  de  Estudos  em  Análise  do  Discurso,  na
Universidade  Federal  de  Pernambuco  (Recife).  APROVADO.  d) O  professor  Caetano
Galindo solicitou à plenária afastamento entre os dias 09 e 11 de outubro para participar da
Bienal do Livro de Recife. Na ocasião, o professor fará uma palestra e participará de sessão
de autógrafos. APROVADO. e) A professora Maria José Gnatta Dalcuche Foltran solicitou à
plenária departamental afastamento entre os dias 21 e 31 de outubro para participar do VI
SIMELP - Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, que acontecerá na Escola
Superior de Educação de Santarém, na cidade de Santarém, em Portugal. Durante o evento, a
professora Maria José apresentará o trabalho “A modificação adverbial na projeção estendida
do adjetivo”. A área de Língua Portuguesa e Linguística assumirá os encargos didáticos da
professora durante o afastamento. f) A professora Teresa solicitou afastamento, entre os dias
21 e 22 de setembro, para participar do II Colóquio de Semântica Referencial, que acontecerá
na Universidade de São Carlos - SP. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Milena
Ribeiro Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 

 
Milena Ribeiro Martins
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