
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dezoito de agosto de dois mil e dez, reuniu-se, no anfiteatro 1100, no 11º andar do
Edifício D. Pedro I, a plenária departamental, sob a presidência do professor Marcelo
Corrêa Sandmann, estando presentes os professores: Adelaide Hercília Pescatori Silva,
Alessandro Henrique P. R. de Moura, Benito Martinez Rodrigues, Bernardo Brandão,
Bruno B. de Abreu, Claudia Mendes Campos, Gesualda Rasia, Luís Gonçales Bueno de
Camargo, Luiz Arthur Pagani,  Márcio Renato Guimarães,  Maria Cristina Figueiredo
Silva,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche  Foltran,  Milena  Ribeiro  Martins,  Maximiliano
Guimarães,  Otto L. Winck, Patrícia da Silva Cardoso, Patrícia de Araujo Rodrigues,
Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de  Souza  Telles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,
Roosevelt  Araújo  da  Rocha  Júnior,  Waltencir  Alves  de  Oliveira,  os  representantes
discentes  Josilene  Pereira  Cardoso,  José  O.  de  Freitas  Junior  e  Leandro  Rodrigues
Santos, e a Servidora, secretária Lúcia Maria Neidert.  Encontram-se em afastamento
para capacitação os professores Caetano Waldrigues  Galindo, Pedro Ipiranga Junior,
Teresa C. Wachowicz e Sandra Mara Stroparo.  Encontra-se em licença a professora
Marilene Weinhardt. Justificaram a ausência os professores Fernando Cerisara Gil e a
professora Lígia  Negri.  ORDEM DO DIA: I)  Informes: 1) Novos Professores.  O
Professor  Marcelo  Sandmann  apresentou  à  Plenária  os  novos  professores  Bruno
Bohomoletz  de Abreu, Patrícia  de Araújo Rodrigues  e Waltencir  Alves de Oliveira,
dando-lhes as boas-vindas e desejando sucesso em suas atividades. 2) Nova Servidora
Sênior – Eliana Miranda. O Professor Marcelo informou à Plenária que, a partir deste
mês  de  agosto,  o  Departamento  passa  a  contar,  no  expediente  da  manhã,  com  os
préstimos da Servidora Sênior, Eliana R. G. M. Miranda. 3) Semana de Avaliação do
Curso de Letras. O Professor Marcelo informou, atendendo a pedido da Coordenação
do Curso de Letras e do Centro Acadêmico de Letras, que nos dias 24, 25 e 26 de agosto
ocorrerá a Semana de Avaliação do Curso de Letras, cuja programação encontra-se à
disposição para consulta em edital e no site da mesma Coordenação. 4) Eleições para
Direção do SCHLA.   O Professor Marcelo informou que na próxima quarta-feira, dia
25 de agosto, das 8:00 às 21:00h, em mesa e urnas localizadas no hall de entrada do Ed.
D. Pedro I, ocorrerão as eleições para a Direção do Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes.  Agradeceu, em seguida,  aos professores e servidores do departamento que se
dispuseram a compor a mesa que acompanhará os trabalhos eleitorais. 5) Apresentação
de candidatura à Direção do SCHLA. As Professoras Maria Tarcisa da Silva Bega e
Norma  da  Luz  Ferrarini,  atuais  diretora  e  vice-diretora  do  SCHLA,  em solicitação
previamente feita à chefia departamental, devidamente aceita, compareceram à Plenária
a fim de apresentar sua candidatura à Direção do Setor, para um segundo mandato. As
professoras  fizeram  uma  breve  exposição  dos  principais  lances  que  marcaram  sua
gestão anterior, entre eles a implantação do REUNI e a reconfiguração do Espaço Físico
do  Setor,  e  apresentaram as  principais  propostas  que  norteiam  a  nova  candidatura,
sintetizadas na “Carta Aberta à Comunidade do Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes”,  distribuída  entre  os  professores  do  Departamento.  Em  seguida,  a  Plenária
levantou  uma  série  de  questões,  respondidas  então  pelas  candidatas.  O  Professor
Marcelo  agradeceu  a  presença  das  Professoras  e  deu  prosseguimento  à  reunião
ordinária. 4) Ficha 2.  O  Professor Marcelo, na sequência, informou à plenária que a
situação de recebimento e arquivamento das Fichas 2 relativas ao 1º semestre de 2010
estava  praticamente  regularizada.  Insistiu  na  importância  de  se  organizar  e  manter
atualizado  o  arquivo  de  Fichas  2  na  Secretaria  do  Departamento,  lembrou  que  um
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modelo único de Ficha 2 havia sido aprovada na última Plenária, em junho de 2010, e
pediu, àqueles que ainda não o fizeram, que encaminhassem as Fichas 2 o mais breve
possível.  5) Recursos de Projeto de Pesquisa CNPQ. A Professora Maria  Cristina
informou que recebeu, de projeto de Pesquisa junto ao CNPQ, recursos para aquisição
de material, que foram investidos na compra de um laptop e um projetor multimídia,
que seriam postos à disposição para uso dos professores do Departamento. A Professora
Maria José aproveitou a ocasião para lembrar que outro projetor, oriundo de projeto do
CNPQ, encontra-se à disposição do Departamento. 6) Informações do Representante
junto à APUFPR. A Professora Claudia, representante do Delin junto ao Conselho da
Associação  dos  Professores  da  Universidade  Federal  do  Paraná,  anunciou  o  XV
Encontro  Nacional  sobre  Aposentadoria,  cujas  informações  detalhadas  podem  ser
obtidas na página da APUFPR. Informou ainda que o vice-presidente da Andes, Luiz
Henrique Schuch, esteve presente no Conselho de Representantes do dia 17 de agosto,
para discutir o novo Projeto de Lei que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira
e  Cargo de  Magistério  Superior  Federal,  a  criação  da  Gratificação  de  Encargos  de
Atividade de Preceptoria e da Gratificação de Atividade de Coordenação de Cursos, que
propõe alterações importantes na Lei ora vigente e que demanda um mais amplo debate
no  âmbito  dos  Sindicatos  e  Instituições  de  Ensino  Superior. 7)  Informe  CAL. Os
representantes do Centro Acadêmico de Letras, Josilene e José Olivir, informaram que,
no próximo dia 27 de agosto, após a realização da Semana de Avaliação do Curso de
Letras, ocorrerá um plebiscito, organizado pelo CAL, aberto a estudantes, servidores e
professores do Curso, a propósito da cisão do Curso de Letras.  II) Pauta: 1) Espaço
Físico.   O  Professor  Marcelo  apresentou  os  problemas  que  o  Departamento  vem
enfrentando em função da escassez de Espaço Físico para a acomodação dos professores
em gabinetes.  Especialmente em função das contratações  recentes,  tais problemas se
intensificaram.  Como  solução  provisória,  tendo  em  vista  que  alguns  docentes
encontram-se afastados para capacitação neste e nos próximos semestres, optou-se por
acomodar os novos professores nas mesas e gabinetes dos professores afastados. Assim
o professor Bruno deverá ocupar a mesa do Professor Caetano, afastado até julho de
2011; a Professora Patrícia, a mesa da Professora Teresa, afastada ao longo do segundo
semestre  de  2010;  e  o  professor  Waltencir,  a  mesa  do  Professor  Borges,  recém
aposentado. Dado que outros professores, como Alessandro e Rodrigo, vêm ocupando,
na mesma situação, mesas e gabinetes de outros professores afastados, a situação tende
a  ser  crítica  quando  do  retorno  desses  professores  às  atividades  regulares  na
Universidade. O Professor Marcelo relatou que procurou a Direção do Setor, solicitando
que  a  sala  1107  fosse  transformada  em  gabinete  de  uso  do  Departamento.  Nas
negociações junto ao SCHLA, lembrou que o mesmo espaço, em anos passados, era
utilizado como gabinete, tendo sido transformado em sala de aula à revelia do Delin, por
determinação da então Direção do Setor. Lembrou ainda que a implantação do projeto
REUNI havia ampliado tanto o corpo discente quanto o docente, oferecendo recursos
para  ampliação  do espaço físico,  mas  que até  o momento  o Delin  ainda  não havia
gozado  de  uma  tal  ampliação  no  que  dizia  respeito  à  acomodação  dos  novos
professores.  A atual  Direção do SCHLA havia  proposto  então  que  o  Departamento
oficializasse o pedido de transformação da sala  1107 em gabinete,  com abertura  de
processo e apresentação de um arrazoado que justificasse o pedido, e que poderia vir a
embasar as negociações do Setor junto à PROPLAN. Tal compromisso, vale registrar,
foi reafirmado na primeira parte da presente Plenária, quando das perguntas feitas pelos
professores  do  Delin  às  candidatas  e  atuais  diretoras  do  SCHLA.  Depois  desta
exposição, a Plenária propôs que se retomasse a Comissão de Espaço Físico, a fim de
que  a  Comissão  propusesse  soluções  para  o  médio  prazo  e,  uma  vez  definida  em
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situação menos provisória a quantidade de gabinetes com que o Departamento poderá
contar, que se propusesse uma redistribuição dos professores nos gabinetes tendo em
vista as diferentes áreas, os interesses em comum e o espaço efetivamente disponível.
Para a Comissão foram indicados os professores Benito Rodriguez (área de Literatura
Brasileira), Cláudia Mendes Campos (área de Linguística), Roosevelt Rocha (área de
Clássicas)  e  Marcelo  Sandmann  (área  de  Literatura  Brasileira).  APROVADO. 2)
Solicitação de Optativas para alunos dos cursos de Japonês e Polonês. A pedido da
representação discente, o presente item foi incluído na pauta, com a prévia aprovação da
Plenária Departamental. O representante discente, José Olivir, levou ao conhecimento
da Plenária que muitos alunos das licenciaturas de Japonês e Polonês têm procurado o
Centro Acadêmico de Letras no sentido de solicitar intermediação do mesmo junto ao
Delin  a  fim  de  que  disciplinas  daquele  departamento  possam  ser  oferecidas  como
disciplinas optativas para os alunos das referidas licenciaturas. O assunto foi discutido
pela plenária e posto em votação. Por vinte e três votos favoráveis e uma abstenção,
decidiu-se referendar decisão de Plenária anterior, quando a mesma solicitação havia
sido encaminhada pelo Coordenador do Curso de Letras, decisão contrária a tal oferta.
APROVADO. III)  Diversos. 1)  Afastamento do Professor  Caetano:  O Professor
Marcelo  solicitou  que  a  Plenária  referendasse  a  aprovação  do  afastamento  para
capacitação  do  Professor  Caetano  Waldrigues  Galindo,  com  a  assunção  dos  seus
encargos didáticos pelo Departamento.  APROVADO. 2) Afastamento da Professora
Sandra: O Professor Marcelo solicitou a aprovação do afastamento do país para visita
de pesquisa à Universidade Paris-Diderot, França, no período de 15 de setembro a 15 de
novembro de 2010, da Professora Sandra Mara Stroparo, afastada para doutorado desde
o início de 2010.  APROVADO. 3) Evento de Extensão “Semana de Avaliação do
Curso  de  Letras  de  2010”:  O Professor  Márcio  submeteu  à  Plenária  proposta  de
evento de extensão intitulado “Semana de Avaliação do Curso de Letras de 2010”, sob
sua  coordenação,  a  realizar-se de 24 a  26 de  agosto  do corrente.  APROVADO. 4)
Afastamento dos Professores Rodrigo e Guilherme: O Professor Marcelo solicitou a
aprovação  do  afastamento  do  país  dos  professores  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves  e
Guilherme Gontijo Flores, para participarem do “XXI Simpósio Nacional de Estúdios
Clasicos  em  Santa  Fé,  Argentina,  no  período  de  20  a  25  de  setembro  de  2010.
APROVADO.  5)  Participação  de  professores  em  projeto  técnico/científico
educacional  vinculado  ao  PDE:  O  Professor  Marcelo  solicitou  a  aprovação  das
participações junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 3ª edição,
2009/2011, dos professores Raquel I. Bueno, Gesualda dos Santos Rasia, Maria José G.
D. Foltran e Roosevelt  A. Rocha Junior.  APROVADO. 6) Relatório de Evento de
Extensão. A professora Patrícia Cardoso submeteu à Plenária o Relatório do Evento de
Extensão “Cinema: Entre a Realidade e a Imagem”, sob sua coordenação, evento que
ocorreu entre  os dias  dez de abril  a  quinze de maio do corrente.  APROVADO. 7)
Relatório do Evento de Extensão “Bloomsday 2010”. O professor Marcelo submeteu
à Plenária  o  Relatório  do Evento  de Extensão “Bloomsday 2010”,  coordenado pelo
Professor Caetano Galindo, evento ocorrido no dia dezesseis de junho, período da tarde.
APROVADO.  8)  Solicitação  de  Oferta  de  Disciplina.  O  professor  Luiz  Arthur
informou que o pedido de  oferta  da  disciplina  “Leitura  e  Produção de  Texto”  pela
comissão que está  organizando novo Curso de Gestão da Informação no âmbito do
Setor não poderá ser atendido pelo Departamento tendo em vista o acúmulo de encargos
didáticos dos professores da área de Linguística. Salientou ainda o fato de que não cabe
à Universidade suprir lacunas na formação do ensino médio, como parecer ser o caso da
disciplina solicitada. Somando-se a issso, a experiência dos professores da área na oferta
de disciplinas de tal natureza para outros cursos comprova que um único semestre é
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insuficiente  para tanto.  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 Marcelo Corrêa Sandmann
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