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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 006/2016. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia catorze de dezembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Raquel  Illescas
Bueno,  estando  presentes  os  professores:  Adelaide  H.  Pescatori  Silva,  Antonio
Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,
Caetano  W.  Galindo,  Fernando  C.  Gil,  Luís  Gonçalves  Bueno  de  Camargo,  Luiz
Arthur  Pagani,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  José
Foltran, Patrícia de Araújo Rodrigues, Pedro Dolabela Chagas, Renata Praça de Souza
Telles,  Sandra Mara Stroparo,  Teresa  Wachowicz  e  o representante  discente  Paulo
Renato Silvério. Justificadas as ausências. ORDEM DO DIA: 1 – INFORMES. a) A
professora Raquel informou o modelo de alocação de vagas docentes não será aplicado
de imediato,  dados os questionamentos  feitos  pelo Setor de Ciências  Humanas e  a
algumas  falhas  já  identificadas;  b) A  professora  Raquel  comunicou  que  passou  a
vigorar  no início  do mês o sistema SEI,  o  que  implica  que  todos os  processos  na
Universidade deverão ser feitos eletronicamente; c) A professora Raquel relatou que na
reunião do Conselho Setorial de treze de dezembro o diretor do Setor informou que no
próximo ano o curso de Turismo deverá ir  para o Prédio Teixeira Soares (Campus
Rebouças) e que o curso de Psicologia aguarda a conclusão das obras do complexo
para mudar para o novo campus; d) a professora Renata Telles informou que a Câmara
dos Vereadores de Curitiba aprovou no dia 13 de dezembro um projeto sobre leitura
que ela e o professor Waltencir coordenam há dois anos.  PAUTA 1) Reposição de
aulas:  a  professora  Raquel  informou  aos  presentes  sobre  a  necessidade  de  cada
professor fornecer ao Departamento o plano de reposição de aulas em função da greve
dos  discentes  até  o  dia  19  próximo.  O professor  Benito  sugeriu  que  os  planos  de
reposição sejam divulgados no site do Departamento, no site da Coordenação do Curso
de Letras e no site do Centro Acadêmico de Letras, de modo a dar ampla divulgação
dos planos.  Houve uma sugestão,  por parte da profa.  Renata,  de unificar a data de
início  da  reposição  no  interior  do  departamento,  mas  a  plenária  se  manifestou  no
sentido contrário,  por  entender  que as  especificidades  relacionadas  aos períodos de
férias  dos  docentes  impede  uma  uniformização  de  datas.  2) Substituição  das
Representações do DELLIN nos Comitês Setoriais. As professoras Claudia Mendes
Campos  e  Renata  Telles  precisam ser  substituídas  no Núcleo  Docente  Estruturante
porque se afastarão no próximo ano para estágio pós-doutoral. Os professores Márcio
Guimarães e Caetano Galindo se dispuseram a assumir a representação do DELLIN no
Núcleo Docente Estruturante. APROVADO. As professoras Claudia Mendes Campos
e Renata Telles precisam também ser substituídas na Representação do Departamento
junto  ao  Conselho  de  Representantes  da  Associação  dos  Professores  da  UFPR.  O
professor Marcelo Corrêa Sandmann se dispôs a assumir a representação no Conselho
de Representantes, mas permanece em aberto a suplência nesse Comitê. APROVADO.
3)  Possibilidade  da oferta  de  disciplinas  para o  curso  de  Libras.  A professora
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Raquel relatou aos presentes que o secretário do Curso de Letras/Libras solicitou ao
DELLIN  que  o  departamento  oferte  disciplinas  para  o  curso  de  Letras/Libras.  A
plenária solicita ao departamento de Libras que haja reunião entre professores do curso
de Letras/Libras e professores do DELLIN no sentido de que sejam esclarecidas as
necessidades do curso de Libras, ao mesmo tempo em que sejam esclarecidos alguns
pontos, como a interpretação de todas as aulas solicitadas ao DELLIN em Libras. A
plenária, portanto, atrela a oferta de disciplinas para o curso de Libras à reunião com o
docente do curso de Letras Libras.  4) Diversos. a) O professor Bruno Dallari relatou
aos  presentes  a  avaliação  do  projeto  de  pesquisa  da  profa.  dra.  Claudia  Mendes
Campos.  Seu  parecer  é  favorável  à  aprovação  do  projeto.  APROVADO.  b) O
professor  Bruno  Dallari  apresentou  à  plenária  departamental  o  relatório  anual  do
projeto  de  extensão  “Mídia,  espaço  público  e  educação”,  coordenado  por  ele.
APROVADO.  c) O  professor  Bruno  Dallari  solicitou  à  plenária  departamental
autorização para coordenar o Programa “Espaço Integrado para Ensino, Aprendizagem,
Pesquisa e Formação de Professores de Línguas e Culturas Diversas”, no Centro de
Línguas  e  Interculturalidade  (CELIN)  da  UFPR,  no  período  de  01/01/2017  a
31/12/2017. O professor disponibilizará 04 horas semanais à atividade de coordenação
do projeto.  Ele informou aos presentes que,  já no próximo semestre,  no âmbito do
projeto deverão ser ofertadas quatro turmas em dois níveis – um de escrita acadêmica e
outro de redação geral, para alunos recém-ingressados na Universidade. Acrescentou
que, pela atividade de coordenação do referido projeto,  deverá receber um total  de,
aproximadamente,  R$11.300,00 (onze  mil  e  trezentos  reais),  a  serem divididos  em
doze parcelas mensais.  APROVADO.  d) As professoras Maria José Foltran, Patrícia
de Araújo Rodrigues e Teresa Cristina Wachowicz solicitaram à plenária afastamento
no período de 07 a 10 de março de 2017 para participarem do X Congresso da Abralin,
que ocorrerá na Universidade Federal  Fluminense,  em Niterói  (RJ).  APROVADO.
Nada mais havendo a tratar, eu, Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata,
que vai assinada por mim. 

Adelaide Hercília Pescatori Silva. 
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