
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2019. Às catorze horas do dia 05 de junho de 2019,
reuniu-se,  no  anfiteatro  1000  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a
presidência da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva, estando presentes os professores
Alexandre  André  Nodari,  Antonio  Augusto  Nery,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Caetano Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de
Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Márcio Renato
Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  de  Araújo
Rodrigues, Pedro Ramos Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza
Telles, Sandra Mara Stroparo e Teresa Cristina Wachowicz. Representantes discentes: Ana
Silvia  Romagnini  Bortolini,  Carla  Mota  Menezes,  Eduardo Forgiarini,  Marina  Gonçalves
Raposa, Maxinie Cretella,  Suzan Aquino da Costa.  Encontra-se afastado, em estágio pós-
doutoral,  o professor Luiz Arthur Pagani.  Encontra-se afastado, em licença para tratar  de
interesses particulares, o professor Benito Martinez Rodriguez. Os professores Lígia Negri,
Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Patrícia  da  Silva  Cardoso  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira
justificaram a ausência.  A Professora Milena justificou, no início da plenária,  que estaria
presente no início da reunião e que precisaria se ausentar em seguida para acompanhar sua
filha a uma consulta médica, previamente agendada. INFORMES: INFORME N. 1: Em 24
de  maio,  a  professora  Adelaide  enviou  mensagem  eletrônica  aos  professores  e  técnicos
administrativos do DELLIN com informações sobre a verba do departamento. Na referida
mensagem,  a  professora  Adelaide  explicava  que  o  orçamento  do  Setor  e  respectivos
departamentos foi tópico discutido no Conselho Setorial do dia 21 de maio. Na reunião do
Conselho Setorial, a técnica-administrativa Sandra Andrade Rosa, do Financeiro, apresentou
um  balancete  com  a  verba  disponível  para  cada  departamento  naquele  momento  e  já
considerando  o  corte  de  20%.  Frisou-se  que  a  promessa  do  Governo  Federal  é  de  a
Universidade  teria  esses  repasses  até  agosto.  Depois  disso  não  se  sabe  como  ficaremos.
Segundo nos informa a planilha que a Sandra elaborou e que a professora enviava anexa
àquela  mensagem,  o  DELLIN  dispunha  de  R$  26.385,50.  Até  aquele  momento,  o
Departamento  tinha  tido  as  seguintes  despesas:  a)  R$  1.550,57  foram  utilizados  para  o
pagamento  de passagem aérea solicitada  antes  ainda do dia  05 de outubro.  Entretanto,  o
empenho foi feito depois dessa data, razão pela qual o valor consta na planilha de gastos
deste ano de 2019; b) o valor de R$ 826,78, lançado na rubrica “ diárias”, corresponde ao
pagamento de duas diárias e meia para o prof. dr. João Roberto Gomes de Faria (USP) - que
participou da banca de progressão ao nível de professor titular do prof. dr. Fernando Gil,
ocorrida em 15 de março, e realizou palestra no programa de pós-Graduação em Letras desta
Universidade -  e ao pagamento de uma diária e meia para a profa. dra. Lilian Ferrari (UFRJ),
convidada para proferir palestra no dia 28 de maio, dentro da programação da Semana de
Letras;  c)  R$ 1.500,00, para pagamento  da anuidade da Anpoll  para a  pós-graduação.  A
professora  Adelaide  esclareceu  que  o  programa  de  Pós-Graduação  em  Letras  pagou  as
passagens do prof.  dr.  Luís  Augusto Fischer,  que participou da banca  de titular  do prof.
Fernando Gil. A compra tinha sido solicitada ao Financeiro mas, por problemas devidos a
mudanças  no  sistema  de  empenho,  o  Financeiro  não  conseguiu  efetuar  a  compra  com
antecedência.  O  programa  de  pós-graduação,  então,  pagou  os  valores,  que  o  DELLIN
devolveu, através do pagamento da anuidade da ANPOLL; d) não foram lançados na planilha



os gastos com diárias e passagens dos membros da banca do concurso para provimento de
vaga  docente  da  área  de  Linguística  porque  essas  despesas  foram  pagas  com  a  verba
arrecadada com pagamento das inscrições dos candidatos ao concurso. A professora Adelaide
acrescentou  que,   além da  verba  vinda  do  Governo Federal,  que o  Setor  nos  repassa,  o
DELLIN recebeu repasse do CELIN. No que concerne a este ponto, a professora Adelaide
esclareceu que,  conforme a Resolução 41/2017 COPLAD-UFPR, o CELIN repassa verba
arrecadada aos departamentos que atuam nesse Centro. A cota que cabe ao DELLIN, sobre
esse montante, é de 10%. Assim, em maio, o Departamento recebeu R$ 812,89 do total de R$
8.128,92  destinados  aos  departamentos.  O  DELLIN  recebeu,  ainda,  outros  R$  1.715,00,
como repasse relativo aos primeiros meses do ano. Logo, até aquele momento o DELLIN
recebera R$ 2.527,89 do CELIN. Desta forma, e somando a verba que chega ao DELLIN via
Setor  à  verba que chega ao Departamento  via  CELIN, o Departamento  tinha  disponível,
naquela data,  um total de R$ 28.913,39. Diante disso, o professor Alexandre Nodari solicitou
verba para pagamento de passagens no trecho Curitiba - Brasília - Curitiba, o que viabilizaria
sua participação, com apresentação de trabalho, no congresso da Associação Brasileira de
Literatura Comparada, no mês de julho. A professora Milena Martins solicitou apoio para a
realização de um evento de Pesquisa sobre Literatura Infantil, organizado por ela e por uma
professora do Setor  de Educação,  que acontecerá  na UFPR em dezembro.  Para isso,  ela
solicitava ao DELLIN o pagamento de diárias e passagens aéreas para a vinda de um ou dois
convidados, sendo um do Rio de Janeiro e um de Belo Horizonte.  INFORME N. 2: Em
trinta e um de maio a professora Adelaide enviou aos professores e técnicos administrativos
do DELLIN mensagem eletrônica que encaminhava e dava ciência de documento produzido
pela  Pró-Reitoria  de  Planejamento  da  UFPR.  Trata-se  do  Memorando  nº
22/2019/UFPR/R/PROPLAN, que determina contenção de despesas. A professora Adelaide
chamava  atenção  dos  professores  e  técnicos  para  a  determinação  de  que  "Deverão  ser
autorizadas pelos ordenadores de despesas as solicitações de diárias e passagens apenas para
fins  de  realização  de  concurso  público  ou  eventualidade  de  natureza  emergencial."  Essa
determinação impossibilita o DELLIN - até segunda ordem - de fazer qualquer previsão de
desembolso.  Por  essa  razão,  neste  momento  o  DELLIN  não  tem  meios  de  atender  às
solicitações do professor Alexandre Nodari e da professora Milena Martins.  INFORME N.
3:  O professor Pedro Dolabela  Chagas,  representante do DELLIN no Comitê Setorial  de
Pesquisa, enviou mensagem eletrônica aos professores do Departamento,  em 05 de junho,
encaminhando informações daquele Comitê. De acordo com o professor Pedro Dolabela, o
Comitê de Pesquisa está elaborando um comunicado geral, para todo o Setor, com instruções
sobre o encaminhamento dos pareceres dos projetos de pesquisa, conforme já conversado em
plenária departamental, registrado na ata 03/2019, e encaminhado por email aos professores
do  DELLIN.  O  professor  Pedro,  na  mensagem,  chama  a  atenção  para  algumas  datas
importantes: a) os projetos devem chegar ao comitê, via SEI, até os dias 05/08, 05/10, 05/12,
05/02/2020 e 05/04/2020; b) depois de recebidos pelo Comitê de Pesquisa, os projetos serão
encaminhados para pareceristas internos, com resultado final da apreciação previsto para o
dia 26 do mês em que o projeto foi enviado ao Comitê. Na prática, frisa o professor Pedro,
nós devemos fazer o encaminhamento interno dentro do Dellin ao longo do mês anterior, para
que os projetos sejam aprovados e registrados em ata; depois disso, o parecer definitivo do
Setor  só  chegará  no  final  do  mês  em que  ele  for  submetido.  Esse,  conforme observa  o
professor Pedro, é o padrão previsto para o fluxo dos projetos. Antes de dar início à discussão
dos pontos da pauta, a professora Adelaide pediu autorização à plenária para acrescentar um
ponto  à  pauta.  Tratava-se  de  alteração  das  datas  de  afastamento  do  Professor  Antonio
Augusto  Nery.  A inclusão  do  ponto  de  pauta  foi  APROVADA.  ORDEM DO DIA:  1.
ALTERAÇÃO  DAS  DATAS  DE  AFASTAMENTO  DO  PROFESSOR  ANTONIO
AUGUSTO NERY.  O professor Antonio comunicou à plenária que recebeu mensagem e



ofício da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 04 de junho, informando sobre a
impossibilidade de implementação de bolsas PRINT nos meses de julho e agosto de 2019.
Por essa razão o professor esclareceu que precisará alterar os períodos de seus afastamentos
informados na ata 04/2019 deste Departamento e nos processos dos afastamentos DO e NO
Brasil  no SEI (23075.031643/2019-45 e 23075.032783/2019-31).  O professor explica que
continua com o pedido de afastamento de seis meses para Portugal, com saída em setembro,
mas que alterou para cinco meses sua permanência na UNICAMP, a partir de março de 2020.
Desta forma, o professor Antonio Augusto Nery solicitou afastamento para aperfeiçoamento
pelo período de 01 de setembro de 2019 a 31 de julho de 2020: ele atuará como Professor
Visitante no Exterior Júnior (Bolsista CAPES/PRINT/UFPR), na Universidade de Lisboa -
Portugal, de 01 de setembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, e como Pós-doutorando na
UNICAMP entre  01 de março e  31 de  julho  de  2020.  A Área  de  Literatura  Portuguesa
assumirá seus encargos didáticos no período. APROVADO. 2. APROVAÇÃO DAS ATAS
03 E 04/2019: A professora Adelaide submeteu à plenária a apreciação das atas 03 e 04 de
2019,  enviadas  anteriormente  por  e-mail  para  conhecimento  e  discussão.  As  atas  foram
APROVADAS.  3.  AFASTAMENTOS: 3.1.  O  professor  Caetano  Galindo  solicitou
afastamento  no  dia  06  de  junho  para  participar,  com  apresentação  de  trabalho,   do
International Workshop on Finnegans Wake, que acontece na Universidade Federal de Santa
Catarina, em Florianópolis. Solicitou também afastamento nos dias 18 e 19 de junho para
viagem a São Paulo,  em razão do lançamento de sua tradução da obra "O apanhador no
Campo  de  Centeio". APROVADOS.  3.2  O  professor  Fernando  Cerisara  Gil  solicitou
afastamento entre os dias 26 e 28 de junho para participar do XXXIV Encontro Nacional da
ANPOLL,  na  Universidade  Estadual  de  Maringá.  Na  ocasião,  o  professor  Fernando
coordenará o Grupo de Trabalho "Literatura e Sociedade".  APROVADO. 3. REFORMA
CURRICULAR: A professora Sandra Stroparo, representante do Dellin no Núcleo Docente
Estruturante dos Cursos de Letras, apresentou aos presentes a proposta de distribuição de
vagas elaborada por aquele Núcleo. Trata-se do número de vagas para entrada no vestibular
2020. Para o período matutino, a proposta contempla 20 vagas para o curso de Licenciatura
em Português; 15 vagas para o curso de Licenciatura em Português e Espanhol; 15 vagas para
o curso de Licenciatura em Português e Alemão; 05 vagas para o curso de Bacharelado em
Letras Português e Espanhol; 05 vagas para o curso de Bacharelado em Letras Português e
Alemão; 05 vagas para o curso de Bacharelado em Letras Português e Grego; 05 vagas para o
curso de Bacharelado em Letras Português e Latim; 05 vagas para o curso de Bacharelado em
Letras Português. Tem-se, portanto, uma oferta total de 75 vagas a que o DELLIN atenderá.
Para o período noturno, a proposta contempla 20 vagas para o curso de Licenciatura em
Português; 15 vagas para o curso de Licenciatura em Português e Francês; 10 vagas para o
curso de Licenciatura em Português e Japonês; 05 vagas para o curso de Licenciatura em
Português e Polonês; 05 vagas para o curso de Bacharelado em Letras Português; 05 vagas
para o curso de Bacharelado em Letras Francês;  10 vagas para o curso de Bacharelado em
Letras Japonês; 05 vagas para o curso de Bacharelado em Letras Polonês.  Tem-se, portanto,
uma oferta total de 75 vagas a que o DELLIN atenderá no período noturno.  A professora
Sandra expôs aos presentes as grades horárias para os cursos de licenciaturas combinadas,
isto  é,  licenciaturas  em Português  mais  uma  Língua  Estrangeira  nas  quais  o  NDE vem
trabalhando.  De  acordo  com  a  proposta,  no  turno  matutino  os  cursos  de  licenciaturas
combinadas têm uma carga horária total de 3875 horas, no caso da Licenciatura em Português
e  Alemão e  3215 horas,  no  caso da  Licenciatura  em Português  e  Espanhol.  O curso de
Licenciatura  em Português,  tem carga  horária  total  de 3200 horas.  No turno noturno,  os
cursos de licenciaturas combinadas têm, cada um, carga horária total de 3215 horas. Para os
bacharelados,  a carga horária prevista é a seguinte: 3065 horas para Português e Alemão;
3080 horas para Português e Espanhol; 2900 horas para Português e Latim; 2900 horas para



Português e Grego. Por 12 votos favoráveis e 07 contrários a proposta de 75 vagas no período
matutino  e  outras  75  vagas  no  período noturno foi  APROVADA.  A professora  Claudia
Mendes Campos pediu para justificar seu voto contrário à proposta, e solicitou que constasse
em ata sua justificativa. No seu entendimento, a carga horária total igual para os cursos de
licenciaturas  combinadas  e  o  curso  de  Licenciatura  em Português  pode ser  prejudicial  à
formação  dos  alunos  que  optarem  pelas  licenciaturas  combinadas.  4.  PROCESSO
SEGURANÇA NO TRABALHO. A professora Adelaide levou à ciência dos presentes o
conteúdo do processo 23075.035549/2019-65.  Tal processo contém relatórios de inspeção
de segurança do trabalho. O relatório 087/2019 tem como objeto de inspeção a aquisição de
cadeiras ergonômicas. O diagnóstico da equipe de trabalho, constituída pelos técnicos Clobert
Jefferson  Passoni  e  Aline  Lopes  Gelain,  é  o  de  que  o  Departamento  tem  "cadeiras
inapropriadas  para  desempenho  das  atividades  laborais"  e  solicita  a  compra  de  móveis
ergonomicamente  adequados,  além de  oferecer  instruções  sobre  a  postura  correta  que os
professores devem adotar ao sentarem-se à mesa de trabalho.  O relatório 088/2019 versa
sobre a adequação das tomadas. O diagnóstico da equipe é o de que "as tomadas do gabinete
1123 são em número insuficiente exigindo uso de extensões, oferecendo assim potencial risco
de  choque  elétrico".  A  equipe  recomenda  o  "redimensionamento  do  número  de  tomada,
visando minimizar a possibilidade de choque elétrico". O relatório 089/2019 tem como objeto
de inspeção a "adequação do armazenamento de materiais, atualmente armazenados no chão
do  gabinete".  O  diagnóstico  da  equipe  é  o  de  que  "há  diversas  caixas  de  papelão  com
materiais  combustíveis  (principalmente  papel)  armazenados  no  chão  do  gabinete  de
professores 1107 do Departamento de Literatura e Linguística". A equipe recomenda que "as
caixas  sejam armazenadas  em local  apropriado, como almoxarifado,  depósito,  estoque ou
outro  local  que  preferencialmente  não  tenham  servidores  lotados,  ou  outros  transeuntes
circulando com frequência". O relatório 090/2019 tem como objeto de inspeção a saída de
emergência e o diagnóstico da equipe é o de que  foi "identificada a inexistência de saída de
emergência no Edifício Dom Pedro I. A equipe relata que a professora Adelaide mencionou a
existência  de  um  projeto  para  implantação  da  saída  de  emergência,  mas  ainda  assim
recomenda que "seja encaminhado a Suinfra processo solicitando implantação de saída de
emergência no Edifício Dom Pedro I com maior brevidade possível". O relatório 091/2019
tem como objeto de inspeção a "avaliação da instalação elétrica". O diagnóstico da equipe é
de que "a instalação elétrica do edifício onde está situado o Departamento de Literatura e
Linguística possui mais de 20 anos, oferecendo assim potencial risco de incêndio devido à
sobrecarga da rede elétrica e pelo uso de diversos equipamentos  utilizando-se Benjamins
(T's)." A equipe recomenda a "manutenção corretiva para avaliação da instalação elétrica do
Departamento,  visando minimizar  a possibilidade de incêndio."  O relatório 092/2019 tem
como objeto a "Inspeção para avaliação da inflamabilidade do material utilizado nas rampas."
O diagnóstico da equipe é o de que "O Edifício Dom Pedro I possui em suas rampas de
acesso aos andares superiores revestimento emborrachado em toda extensão. O material foi
instalado há mais ou menos 20 anos. Devido à vida útil do material, é possível que em caso
de incêndio o material não atinja o objetivo anti chama". A equipe recomenda "avaliação e
análise do material emborrachado do piso, visando descartar ou minimizar a possibilidade de
inflamabilidade em caso de incêndio." O relatório 093/2019 tem como objeto de inspeção a
"Instalação de grades metálicas para proteção das janelas de vidro dos ambientes comuns do
edifício". O diagnóstico da equipe técnica é de que "O Edifício D. Pedro I possui em todos os
andares próximo as rampas de acesso,  paredes inteiramente de vidro,  há possibilidade de
acesso a marquise externa pelo interior através da parte inferior direita (atualmente trancadas
com  cadeados).  A  circulação  de  ar  é  através  de  aberturas  superiores  controladas  por
alavancas."  A  equipe  recomenda  "instalação  de  grades  metálicas,  visando  à  proteção  e
impedindo  acesso  ao  lado  externo  da  edificação."  A  professora  Adelaide  explicou  aos



presentes  que  responderá  ao  processo  observando  que,  dentre  todos  os  relatórios
apresentados,  o único possível de ter as recomendações  atendidas é o relatório 089/2019,
mediante solicitação aos professores que ocupam o gabinete 1107 que sigam a recomendação
da equipe de segurança do trabalho. Quanto aos outros relatórios todos, a professora Adelaide
esclarece que não há como cumpri-los, seja porque o DELLIN não dispõe de verba para
aquisição de cadeiras ergonômicas para os gabinetes dos professores - em razão dos cortes
orçamentários  e  do   Memorando  nº  22/2019/UFPR/R/PROPLAN  -  seja  porque
recomendações  sobre alteração  do espaço físico,  como provimento  de  saída  de incêndio,
fogem  à  ingerência  do  Departamento.  APROVADO.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,
Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Adelaide Hercília Pescatori Silva


