
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2009 . Aos vinte e um dias do mês de outubro
de dois mil e nove, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), na sala nº 1013 do
Edifício D. Pedro I, reuniu-se a plenária departamental, sob a presidência do professor
Marcelo  Corrêa  Sandmann,  estando  presentes  os  professores:  Alessandro  Henrique
Poersch  Rolim de  Moura,  Bernardo  Guadalupe  S.  L.  Brandão,  Caetano  Waldrigues
Galindo, Claudia Mendes Campos, Gesualda De L. S. Rasia, Guilherme Gontijo Flores,
Lígia  Negri,  Luiz  Arthur  Pagani,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  José  Gnatta
Dalcuche  Foltran,  Marilene  Weinhardt,  Maximiliano  Guimarães,  Milena  Ribeiro
Martins, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça Telles, Rodrigo
Tadeu Gonçalves, Roosevelt Araújo da Rocha Junior, Sandra Mara Stroparo e Teresa
Cristina Wachowicz. Justificaram a ausência os professores Benito Martinez Rodrigues,
Cristóvão Tezza, José Borges Neto, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Patrícia da Silva
Cardoso e  Paulo Cesar Venturelli.  Encontram-se de licença  os  professores Adelaide
Hercília Pescatori Silva e Fernando Cerisara Gil. ORDEM DO DIA: I) Informes: 1) O
professor  Marcelo  Sandmann  parabenizou,  em nome do departamento,  a  professora
Milena  Ribeiro  Martins  pelo  recebimento  do  prêmio  Jabuti  deste  ano  na  categoria
Crítica  Literária  pela  obra  Monteiro  Lobato  livro  a  livro,  de  autoria  coletiva.  2)  O
professor Marcelo informou a plenária sobre o andamento das discussões em torno da
mudança do SCHLA para o prédio da Teixeira Soares, na Rua João Negrão, assunto que
vem sendo discutido nas  reuniões  do Conselho Setorial  ao longo de todo o ano.  O
SCHLA aceitou o convite da Reitoria de ocupar o prédio, mudança esta que será feita
em etapas a partir das reformas previstas no local. Num primeiro momento, deverão se
instalar nas novas dependências os cursos de Psicologia e Turismo, bem como o Centro
de  Línguas  e  Interculturalidade  (CELIN)  e  a  administração  do  Setor.  A  pedido  da
direção do SCHLA, definiu-se o representante do departamento na comissão setorial
que deverá acompanhar as reformas, no caso a professora Cláudia Mendes Campos, que
prontificou-se a integrar a comissão, tendo seu nome sido aceito pela plenária.  3) O
professor  Marcelo  informou  que,  de  acordo  com  o  levantamento  da  Seção  de
Orçamento do SCHLA, todos os recursos financeiros do DLLCV junto ao Setor para o
ano de 2009 já foram gastos, restando ainda R$ 11.299,94 na conta da FUNPAR. 4) O
professor Marcelo informou que, das vagas REUNI previstas para o segundo semestre
de 2009, apenas 50% foram liberadas pelo MEC, devendo as demais serem liberadas até
o final do ano. Diante disso, das seis vagas previstas para o SCHLA,  apenas três foram
repassadas, cabendo uma delas ao departamento, segundo o que se acordou em reunião
na direção do Setor com os chefes do DELEM, DECISO e DLLCV. Decidiu-se que a
vaga será preenchida pela professora Francine Ricieri, concursada na área de Literatura
Portuguesa,  por  tratar-se  de  vaga  aberta  a  partir  da  aposentadoria  da  professora
Anamaria  Filizola,  aguardando-se  a  próxima  para  a  nomeação  da  professora  Maria
Cristina  Figueiredo,  concursada  na  área  de  Linguística.  5)  O  Professor  Marcelo
informou que, com relação à “Consulta Pública” da SESU/MEC sobre “Referenciais de
Cursos de Graduação” e “Convergência de Nomenclatura de Cursos de Graduação”,
encaminhada  recentemente  aos  professores  universitários  das  instituições  superiores
para  preenchimento  individual,  a  ABRALIC,  a  ABRALIN  e  a  ALAB  elaboraram
documento levantando uma série de questões e críticas,  documento à disposição dos
interessados no site das referidas associações. 6) O Professor Roosevelt A. da Rocha
Junior  informou  alguns  dos  assuntos  discutidos  na  última  reunião  do  Comitê  de
Usuários da Biblioteca.  Entre  eles,  destacou inicialmente a necessidade de se tomar
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providências  sérias  relativamente  ao  extravio  de  livros.  Uma delas,  sublinhada  pelo
professor, seria a passagem da máquina de xerox para o lado de dentro da biblioteca, o
que possibilitaria um maior controle. Informou ainda que a direção da biblioteca está à
disposição para realizar visitas guiadas com alunos e orientar os interessados no uso dos
recursos disponíveis. Solicitou, por último, o envio, pelo DLLCV, das “fichas dois” das
disciplinas de graduação para que se possa verificar o que falta ao acervo no que diz
respeito à bibliografia utilizada nas diversas disciplinas, arrolada no programa. 7) Em
seguida, a Plenária deliberou sobre o pedido encaminhado pela Coordenação de Letras
ao  Colegiado  do  Curso,  de  autorização  no  sentido  de  que  os  alunos  de  Polonês  e
Japonês pudessem cursar as disciplinas  do DLLCV como optativas.  Após leitura do
ofício e longa discussão, o assunto foi colocado em votação, resultando 20 (vinte) votos
pelo  indeferimento  e  2  (duas)  abstenções.   II  –  Pauta  –  1)  Afastamentos  para
capacitação.  Tendo em vista a previsão de afastamentos para capacitação no ano de
2009, o professor Marcelo informou, sumariamente,  os casos previstos em resolução
para pedidos de professores substitutos. Na sequência, os coordenadores das três das
quatro áreas do departamento, a saber, o professor Roosevelt (clássicas), a professora
Claudia (linguística) e o professor Luís (literatura brasileira), expuseram a previsão de
aposentadoria,  exoneração  e  afastamento  de  seus  quadros  para  o  ano  de  2010.  O
professor Pedro Ipiranga Júnior, da área de Clássicas, deverá se afastar durante todo o
ano de 2010 para capacitação (pós-doutorado). Na área de linguística, estão previstos a
aposentadoria do professor José Borges Neto e o pedido de exoneração do professor
Cristóvão  Tezza  já  para  o  início  do  ano  vindouro.  Ainda  relativamente  à  área  de
lingüística,  comunicou-se  a  intenção  de  afastamento  para  capacitação  do  professor
Caetano Galindo (pós-doutorado) e da professora Teresa Wachowicz, ambos a partir do
segundo semestre de 2010, afastamentos aprovados. Na área de literatura brasileira, foi
comunicada  a  aposentadoria  do  professor  Édison  Costa  e  o  afastamento  para
capacitação (doutorado) da professora Sandra Stroparo, por dois anos, a partir do início
do ano de 2010, afastamento aprovado pela plenária. Diante de tal situação e dadas as
muitas  demandas  das  áreas,  os  coordenadores  manifestaram  a  intenção  de  solicitar
abertura de teste seletivo para contratação de professores substitutos para os encargos
letivos  do primeiro semestre  de 2010. A área de clássicas irá solicitar  um professor
(para  substituir  professor  em  capacitação);  a  de  linguística,  dois  professores
(aposentadoria  e  exoneração);  e  a  de  literatura  brasileira,  dois  professores
(aposentadoria e capacitação). II – Pauta - 2) Afastamentos para bancas de concurso.
A professora Gesualda  Rasia  comunicou o afastamento  para  participar  de  banca  de
concurso público, entre os dias 24 e 26 de novembro, na Unicentro, Guarapuava. A
Professora Marilene Weinhart  comunicou o afastamento para participar  de banca de
concurso público para professor adjunto na UFSC, Florianópolis, entre os dias 30 de
novembro e 05 de dezembro. II – Pauta - Revista de Letras.  O Professor Rodrigo
Tadeu  Gonçalves,  editor  da  Revista  Letras,  depois  de  sumariar  a  atual  situação  da
revista e os esforços que vêm sendo feitos no sentido de regularizar sua periodicidade,
solicitou  recurso  financeiro  ao  departamento  para  viabilizar  novo  website  para  o
periódico,  solicitação  igualmente  encaminhada  ao  DELEM  e  à  Pós-Graduação  de
Letras. No total, o valor seria de R$ 1.200,00, cabendo a cada unidade a colaboração de
R$ 400,00. Após algumas observações, entre elas a do professor Luiz Arthur no sentido
de que se deveria buscar recursos junto a outras fontes na UFPR, e considerações de
ordem prática, a solicitação foi aprovada. III. Diversos: 1) Apresentação do projeto de
pesquisa do Professor Bernardo G. S. L. Brandão, pelo Professor Pedro Ipiranga Júnior.
Aprovado.  2)  Apresentação  do  projeto  do  Professor  Luiz  Arthur  Pagani,  pela
Professora  Teresa  Cristina  Wachowicz.  Aprovado.  3)  Apresentação  da  proposta  do



evento  de  extensão  intitulado  “Pensando  o  Letramento  na  Educação  Básica”  pela
Professora Teresa C. Wachowicz. Aprovado.  4) O Prof. Pedro Ipiranga apresentou o
projeto do evento de extensão “III Simpósio Antigos e Modernos – UFPR “Todos os
sexos: questões de gêneros”. Aprovado. 5) O Prof. Pedro Ipiranga apresentou o plano
de trabalho/Projeto de Pesquisa “Relatos híbridos na Antiguidade: Entre o biográfico e
o romanesco”, a ser encaminhado à CAPES como requisito para a realização do estágio
de pós-doutoramento no exterior. Após, considerado o interesse do Departamento na
consecução do projeto e do plano de atividades proposto, foi aprovado o estágio com
cronograma de saída para atividades no período de agosto de 2010 a julho de 2011,
assumindo, no Departamento, a Área especificada os encargos decorrentes da função do
dito professor, sem ônus para a Universidade. Aprovado. 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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