
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia trinta
de maio de dois mil e dezoito,  reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental,  sob a presidência  da professora Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  estando
presentes os professores Alexandre André Nodary, Antônio Augusto Nery, Benito Martinez
Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Claudia  Mendes  Campos,  Fernando
Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de
Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maximiliano  Guimarães
Miranda, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Dolabela Chagas, Renata
Praça de Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira, e a representante discente Ana Silvia
Romagnani  Bortolini.  Encontram-se  afastados,  em  estágio  pós-doutoral,  os  professores
Caetano Waldrigues Galindo, Patrícia de Araújo Rodrigues, Raquel Illescas Bueno e Sandra
Mara Stroparo. Encontra-se afastada para tratamento de saúde a professora Teresa Cristina
Wachowicz. Dando início à reunião, a professora Adelaide solicitou a inclusão de um ponto
de pauta:  cessão das salas de aula para o Encontro Nacional da Associação Brasileira de
Ciência  Política.  APROVADO.  INFORMES:  Informe  n.1.  A  professora  Adelaide
informou que, em 15 de maio último houve uma conversa entre os chefes de departamento e
a direção do Setor a respeito do espaço físico do Setor. Como já fora anunciado, parte do
Setor de Educação e o Detur se mudarão para o Edifício Teixeira Soares. No processo de
negociação  pelo  espaço  físico,  do  qual  participaram  o  Setor  de  Humanas  e  o  Setor  de
Educação, ficou acordado que a Educação cederá ao  SCH o primeiro andar do Edifício D.
Pedro I, além de parte do quinto andar. No primeiro andar do D. Pedro I, o SCH ficará com o
anfiteatro, a sala Homero de Barros e salas de aula, na porção do prédio que fica na mesma
posição dos gabinetes de docentes do DELLIN. O plano da direção do SCH – a ser discutido
com Coordenadores de Graduação – é que todas as secretarias de graduação do Setor migrem
para o primeiro andar, na outra ala, com exceção da secretaria do curso de Filosofia, que
permanecerá no D. Pedro II. Na porção do quinto andar que será cedida ao SCH, a previsão é
de que se instale  o  Departamento  de Ciência  Política.  Ainda no D.  Pedro I,  a  Educação
deverá ceder ao SCH o anfiteatro do quarto andar. No D. Pedro II, o quinto andar fica para o
SCH. Há ali salas de aula. Além disso, o SCH ocupará o quarto andar, também cedido pela
Educação no processo de negociação. Nesse andar – cabe lembrar – há salas de aula que já
usamos hoje. O terceiro andar, hoje ocupado pelo DETUR, também ficará vago. A professora
Lígia  observou que a prioridade  do Setor,  neste  momento,  é a Casa Lilás:  o contrato de
aluguel desse espaço vence em agosto e, se possível, a Universidade não renovará o contrato.
Um problema é que a reforma do décimo segundo andar está mais lenta do que o esperado, o
que  significa  que  Libras  não  conseguirá  se  instalar  lá  já  no  segundo  semestre.  Uma
alternativa possível é levar Letras/Libras para o D. Pedro II, em algum dos espaços que será



liberado. Idealmente, seria preciso desocupar também a Casa Amarela, mas esse deve ser um
passo posterior. O Setor ainda não tem como precisar uma data quanto ao momento em que
as mudanças ocorrerão, porque é preciso abrir licitação para contratar empresa de mudança e
esse processo leva, habitualmente, de quatro a seis meses. O cenário mais favorável é o SCH
"pegar carona" numa licitação que já está feita. O "senão" é que a licitação é para Goiás. No
melhor dos mundos possíveis, a empresa tem sucursal em Curitiba e a questão está resolvida.
Esta é uma informação que o SCH vai verificar. Se não for possível pegar carona na licitação,
a  outra  alternativa  é  que o Setor  gaste  a  verba que o CELIN lhe repasse para custear  a
mudança. Entretanto, para que a verba chegue ao SCH, o CELIN tem de repassar a verba à
Funpar, que repassa a verba à Universidade, que finalmente repassa a verba ao Setor. Neste
caso, a verba chega com rubricas de gastos já especificadas. A partir do cenário descrito, os
colegas podem concluir que o processo de mudança pode não ser tão rápido como prevíamos
de início. Mais distante ainda é a mudança do que resta do Setor de Educação, no D. Pedro I,
para  o  Teixeira  Soares:  há  processos  em  andamento,  na  justiça,  envolvendo  as  duas
construtoras que trabalharam naquele complexo. Para piorar,  a universidade dispõe de 14
milhões de reais e a finalização do Teixeira Soares demanda 30 milhões. Além disso tudo, a
professora  Lígia  também  comentou  que  o  SCH  dispõe,  hoje,  de  47  salas  de  aula,  mas
precisamos de 53, o que significa que teremos um quebra-cabeças complicado para resolver.
Na reunião com o Setor, alguns departamentos acentuaram sua necessidade de espaço físico,
porque há  docentes  sem gabinetes.  Informe n.2:  A professora Adelaide  informou que a
 décima sexta edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR acontecerá de 23 a 26 de
agosto de 2018 no Complexo UFPR na cidade de Piraquara, região metropolitana de Curitiba.
A feira é uma oportunidade para dar a conhecer as opções de graduação ofertadas pela UFPR.
A professora Adelaide encaminhou orientações sobre os procedimentos para solicitação de
impressão de materiais, transportes, quantidade de camisetas e também o layout do evento.
Informe n.3:  A professora Milena  deu a  conhecer  aos  professores  do Departamento  um
arquivo enviado em 21 de  maio  pelo  professor  Guilherme (Depac)  com a  descrição  das
quatro disciplinas de Clássicas que farão parte do PPC do Bacharelado em Letras-Tradução.
São elas: Narrativa Antiga, Lírica Antiga, Teatro Antigo, Filologia e Poética Clássicas, cada
uma com sessenta horas. Informe n.4: A professora Milena relatou uma reunião acontecida
em 24 de maio, com o Coordenador do Curso, professor Roosevelt, chefes dos departamentos
do Curso de Letras e o professor Flávio (Educação) com o objetivo de compartilhar e discutir
uma nova proposta da Educação com relação aos horários das suas disciplinas no bojo das
reformas  curriculares  em  andamento.  A  proposta  do  professor  Flávio  foi  dada  ao
conhecimento dos professores por meio do envio de um arquivo com detalhes. Informe n.5:
a professora Milena informou que, em vinte e três de maio, a professora Anna Beatriz Paula
(representante da área de Inglês) informou por e-mail à Chefia que sua área decidira declinar
da  oferta  das  disciplinas  de  fundamentos  pelo  Dellin.  PAUTA:  1.  APROVAÇÃO DAS
ATAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DE 2018: A professora Adelaide submeteu à plenária as atas das
reuniões realizadas neste ano de 2018, enviadas anteriormente por e-mail para conhecimento
e discussão.  As atas  foram  APROVADAS.  A professora Adelaide  também apresentou à
plenária a proposta de divulgar on-line,  no site do Departamento,  as atas das reuniões de
departamento.  APROVADO.  2.  AFASTAMENTOS:  2.1. O professor Fernando Cerisara
Gil solicitou afastamento nos dias 27 a 30 de junho para participar,  com apresentação de



comunicação, do XXXIII ENANPOLL, que se realizará na Universidade Federal do Mato
Grosso. APROVADO. 2.2. O professor Alexandre Nodari solicitou afastamento no dias 8 e 9
de junho para participar  da banca  de defesa de doutorado de Kleber  Pereira  dos Santos,
intitulada "Três espaços de resistência: Pilatos, Zero e Catatau", na USP (Programa de Pós-
Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada), em São Paulo/SP.  APROVADO.
2.3. O professor Alexandre Nodari  solicitou afastamento  nos dias 28 a 30 de junho para
participar (no dia 28) como conferencista no Seminário do LAVIVER, proferindo a palestra
"A censura para além do órgão censor: a difusão contemporânea do poder censório?" e (no
dia 29) da banca de doutorado de José Roberto Sobral, do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia  Social,  da  UnB,  em Brasília-DF.  APROVADO.  2.4.  A professora  Claudia
Mendes  Campos  solicitou  afastamento  nos  dias  12  e  13  de  junho  para  participar  das
atividades  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Aquisição  da  Linguagem-GPAL,  na  Unicamp,  em
Campinas-SP, onde ela  proferirá  a palestra  "Os advérbios já  e ainda na fala  da criança".
APROVADO. 2.5. A professora Claudia Mendes Campos solicitou afastamento nos dias 10
a 13 de julho para participar do 66° Seminário do GEL - Grupo de Estudos Linguísticos do
Estado de São Paulo, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, na UNESP em
São José do Rio Preto-SP. APROVADO. 2.6. A professora Gesualda de Lourdes dos Santos
Rasia solicitou afastamento nos dias 04 a 06 de junho para participação no   Seminário de
Avaliadores do PNLD, em Maceió - AL.  APROVADO. 2.7.  O professor Pedro Dolabela
Chagas  solicitou  afastamento  nos  dias  26  a  30  de  junho  para  participar  do  XXXIII
ENANPOLL,  que  se  realizará  em  Cuiabá,  na  Universidade  Federal  do  Mato  Grosso.
APROVADO. 2.8.  A professora Lígia Negri solicitou afastamento para participar de uma
banca de concurso público que acontecerá na UFRGS, em Porto Alegre, a partir do dia 12 de
junho, com previsão de término em 25 de junho. A data efetiva do término do concurso pode
variar,  porque ela depende da presença dos candidatos  nas diferentes  etapas do processo.
APROVADO.  2.9.  A  professora  Milena  Ribeiro  Martins  solicitou  afastamento  para
participar do Congresso da Abralic, que acontecerá na Universidade Federal de Uberlândia-
MG, entre os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2018. Na ocasião, ela apresentará uma
comunicação  e  coordenará  um  simpósio.  APROVADO.  3.  RETORNO  DE
AFASTAMENTO PARA PÓS-DOUTORADO:  3.1.  O professor Maximiliano Guimarães
Miranda informou à plenária o seu retorno do afastamento para pós-doutorado, realizado de
29/02/2016 a 28/02/2017 na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, apresentando
o  relatório  final  de  atividades  e  o  parecer  de  aprovação  emitido  por  sua  orientadora.
APROVADO. 3.2. A professora Renata Praça de Souza Telles informou à plenária o seu
retorno  do  afastamento  para  pós-doutorado,  realizado  de  15/02/2017  a  14/02/2018  na
Universidade  Federal  do Rio Grande do Sul -  UFRGS, apresentando o relatório  final  de
atividades  e  o  parecer  de  aprovação  emitido  por  seu  orientador.  APROVADO.  4.
RENOVAÇÃO  DA  CONTRATAÇÃO  DE  PROFESSORES  SUBSTITUTOS:  A
professora  Adelaide  informa  que  é  necessário  solicitar  a  renovação  da  contratação  dos
professores substitutos que atuam no departamento: Gabriel Dória Rachwal, Daniela Cristina
Menezes  e  Luana  de  Conto.  Solicitar-se-á  que  os  contratos  sejam  renovados  até  31  de
dezembro  de  2018.  APROVADO.  Na  mesma  ocasião,  a  professora  Adelaide  também
informa ser necessária a prorrogação da validade do teste seletivo para professor substituto,
realizado pela área de Literatura Brasileira em janeiro de 2018, porque seu prazo de validade



está prestes a expirar.  APROVADO.  5. INCLUSÃO DE ALUNO EM PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO ACADÊMICO. A professora Renata Praça de Souza Telles submeteu à
apreciação da plenária departamental solicitação para incluir no Programa de Voluntariado
Acadêmico  (PVA)  o  aluno  Guilherme  Brante  Pereira  de  Freitas,  do  Curso  de  Letras
Português/Grego.  As  atividades  que  o  aluno  desenvolverá  consistirão  em assistência  aos
alunos calouros da disciplina HL 227 (Teoria da Literatura II), sob a orientação da professora
Renata, responsável pela duas turmas matutinas, com 44 vagas em cada turma, no segundo
semestre de 2018. O desenvolvimento do PVA deverá oferecer ao aluno do último ano do
curso a  experiência  de  iniciação à  docência,  através  do acompanhamento  do trabalho da
professora e do atendimento direto a alunos iniciantes.  APROVADO. 6. FICHAS 1 DAS
DISCIPLINAS  DOS  CURSOS  DE  LETRAS  PORTUGUÊS  LICENCIATURA  E
BACHARELADO. Representando a Comissão que elabora o Plano Pedagógico do Curso de
Letras  Português  –  Licenciatura  e  o  Plano  Pedagógico  do  Curso  de  Letras  Português  –
Bacharelado, a professora Claudia Mendes Campos apresentou à plenária departamental as
fichas 1 das disciplinas obrigatórias e das disciplinas optativas a serem ofertadas pelas áreas
de Língua Portuguesa e Linguística, Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa na grade
curricular elaborada para cada um dos cursos, no período matutino e no período noturno. Do
rol das disciplinas obrigatórias fazem parte as quatro disciplinas de fundamentos – HL905 -
Introdução à Linguística I;  HL906 - Introdução à Linguística II;  HL917 - Introdução aos
Estudos  Literários  I;  HL918  -  Introdução  aos  Estudos  Literários  II.  Estas  disciplinas  de
fundamentos,  conforme acordado  com as  áreas  de  espanhol,  francês,  japonês,  polonês  e
alemão, serão ofertadas às licenciaturas oferecidas pelo Departamento de Letras Estrangeiras
Modernas  e  pelo  Departamento  de  Polonês,  Alemão  e  Clássicas.  APROVADO.  7.
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO. Representando a Comissão que elabora o Plano
Pedagógico do Curso de Letras Português – Licenciatura e o Plano Pedagógico do Curso de
Letras Português – Bacharelado, a professora Claudia Mendes Campos apresentou à plenária
departamental todos os itens que constituem o plano pedagógico de cada um dos cursos de
Letras Português, incluída aí a periodização das disciplinas no período matutino e no período
noturno. A plenária sentiu-se satisfeita com a exposição e não houve sugestões de reparo ao
texto,  que  foi  acolhido  na  íntegra.  APROVADO.  A  professora  Adelaide  registra  o
agradecimento  do  Departamento  aos  professores  da  Comissão  elaboradora  do  PPC  –
professores  Benito  Martinez  Rodriguez,  Claudia  Mendes  Campos,  Luiz  Arthur  Pagani,
Patrícia  da  Silva  Cardoso  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira  –  pela  qualidade  do  trabalho
desenvolvido com afinco e prontidão em prazos exíguos.  8. CESSÃO DAS SALAS DE
AULA  PARA  O  ENCONTRO  NACIONAL  DA  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE
CIÊNCIA  POLÍTICA. A  professora  Adelaide  submeteu  à  plenária  departamental
solicitação do prof. dr. Renato Perissinotto, do Departamento de Ciências Políticas, de cessão
das salas de aula em que serão alocadas disciplinas a serem ministradas pelos professores do
DELLIN, no período de 31 de julho a 03 de agosto próximo. O motivo da solicitação é a
realização do  XI Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política e a necessidade de
espaço para abrigar as atividades previstas na programação do evento. Como o prof. Renato
explica, esse é um evento de grande porte, razão pela qual ele fez a mesma solicitação aos
demais departamentos do Setor de Ciências Humanas. Os professores que concordaram em
atender à solicitação foram: Adelaide H.P. Silva, Alexandre Nodari, Antônio Nery, Benito



Rodriguez,  Bruno  Dallari,  Cláudia  Mendes  Campos,  Gesualda  Rasia,  Lígia  Negri,  Luís
Bueno,  Luiz Arthur Pagani,  Marcelo  Sandmann,  Maria  Cristina  Figueiredo Silva,  Milena
Martins, Patrícia  Cardoso, Pedro Chagas,  Raquel Illescas Bueno e Waltencir  Oliveira.  Os
demais  professores  não  podem  atender  à solicitação. A  secretaria  do Dellin  poderá
informar ao prof.  Renato  Perissinotto  quais  são as  disciplinas  ofertadas  por  cada um dos
professores  no  próximo  semestre,  para  que  possam  ser  identificadas  as  salas  que  o
Departamento efetivamente disponibilizará. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu,
Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Adelaide Hercília Pescatori Silva


