
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2012. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dois de maio de dois mil e doze, reuniu-se, na sala 1100, no 11º andar do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Claudia  Mendes
Campos,  estando presentes os professores,  Antonio Augusto Nery, Benito  Martinez
Rodriguez,  Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano  Waldrigues  Galindo,
Guilherme  Gontijo  Flores,  Lígia Negri,  Luís  Gonçales  Bueno  de  Camargo, Márcio
Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva,  Maximiliano Guimarães, Milena
Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Patrícia de Araújo Rodrigues, Renata Praça
de Souza Telles, Roosevelt A. da Rocha Junior, Sandra Mara Stroparo, Teresa Cristina
Wachowicz e  Waltencir  Alves  de  Oliveira,  os representantes discentes Taira  S.  de
Oliveira  e  Maria  do  Socorro  G.  Gabriele.  Encontram-se em afastamento para
capacitação os professores Luiz Arthur Pagani, Maria José Gnatta Dalcuche Foltran,
Raquel  Illescas  Bueno  e  Rodrigo Tadeu Gonçalves.  Justificaram a ausência os
professores Adelaide Hercília Pescatori Silva,  Fernando Cerisara Gil, Marcelo Corrêa
Sandmann,  Marilene  Weinhardt  e  Paulo  César  Venturelli. ORDEM  DO  DIA:  I)
Informes: 1) Instalação elétrica dos gabinetes. A professora Claudia informou que foi
realizada  a  revisão  da  instalação  elétrica  dos  gabinetes  de professores  e  da  sala  do
Varsul, tendo sido identificado que todas elas comportam aquecedores de até 1500 W.
Ficou decidido que todos os aquecedores que vierem a ser adquiridos daqui em diante
deverão respeitar essa potência máxima. 2) Vice-diretor pro tempore para o Celin. A
professora Claudia informou que precisou indicar um vice-diretor  pro tempore para o
Celin, porque o Conselho Setorial não aceitou prorrogar o mandato da direção atual,
uma vez que o regimento daquele Centro não prevê essa possibilidade. Ela indicou o
professor Guilherme. O DELEM indicou a professora Sandra Monteiro para a direção.
3)  Recursos  oriundos  do  Celin.  A  professora  Claudia  informou  que  os  recursos
oriundos do Celin que estavam na conta da Funpar, no valor de R$ 12.800,00 (doze mil
e oitocentos reais), foram transferidos para a conta da União em 3 de novembro de
2011. Ainda não foi possível obter a GRU que comprova a transferência, mas isso está
sendo providenciado. 4) Recursos Reuni Graduação e Pós-Graduação. A professora
Claudia informou que ainda há recursos oriundos do Reuni Graduação e Pós-Graduação
para  as  Letras.  Eles  terão  destinação  preferencial  para  aquisição  de  livros.  Na
graduação,  os  livros  indicados  devem  estar  vinculados  ao  PPP  (Plano  Político
Pedagógico) do curso e às fichas 2 das disciplinas, e não poderão ser importados. Na
pós-graduação, não precisam de justificativa específica e poderão ser importados.  5)
Reserva  de  sala  do  Celin. A  professora  Claudia  informou  que  houve  problemas
recentemente para se fazer reserva de sala do Celin para atividades letivas do DLLCV,
tendo sido solicitado, pela secretaria do DELEM, que a chefia do DLLCV declarasse
por escrito estar ciente do pedido e autorizá-lo. A professora informou que encaminhou
ofício à direção do SCHLA (ofício 03/2012), solicitando esclarecimentos sobre esse tipo
de interferência do DELEM na reserva de salas do Celin, cuja gestão é independente
dos  departamentos  e  não  deve  incluir  uma  hierarquia  entre  os  departamentos,  e
solicitando  também  a  modificação  desse  tipo  de  procedimento.  6)  Escaninhos
externos. Foi  solicitado  orçamento  para  a  empresa  responsável  pela  confecção  dos
escaninhos externos, para novas portas, prometido para hoje. 7) Comissão estatuinte. A
professora  Claudia  informou  que  o  COUN  criou  uma  comissão  para  organizar  os
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trabalhos da Estatuinte da UFPR, da qual faz parte a professora Eva Dalmolin, como
decana do CEPE. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos na próxima gestão da reitoria.
8)  Financeiro. A  professora  Claudia  informou  que  foi  aprovado  o  orçamento  da
Universidade  com  aumento  linear  de  10%,  repassado  linearmente  para  os
Departamentos no Setor. No entanto, houve um corte também de 10% na rubricas de
diárias e passagens e de material permanente. A professora informou que as solicitações
de auxílio que recebeu ultrapassam o orçamento de Departamento, razão pela qual ela
solicita aos professores que peçam auxílio também à PRPPG. O financeiro do SCHLA
recomenda não fazer pedidos de auxílio à Fundação Araucária.  9) Representação nas
comissões do Setor. A professora Claudia fez o relato de como ficou a distribuição das
representações do Departamento nas comissões no Setor e pediu voluntários para as
posições em aberto. O professor Bruno se voluntariou para a Comissão de Relações
Internacionais.  10)  Funcionamento  da  secretaria  do  Departamento. A  professora
Claudia informou que,  em função da licença gala  do técnico-administrativo Rodrigo
Lunardon, a secretaria do departamento funcionará em horário reduzido no período de
16 a 23 de maio.  11) Informes do Crapufpr. O professor Benito,  representante do
Departamento no Conselho de Representantes da Apufpr, fez esclarecimentos sobre a
conjuntura sindical, trazidos das reuniões daquele Conselho: a) o PL do acordo de 2011
não foi apreciado no Congresso nacional; b) a reestruturação da carreira também não
teve  seguimento  no  Congresso;  c)  o  prazo  estabelecido  pela  própria  comissão  de
negociação não foi cumprido; d) não há perspectivas de aumento salarial linear, assim
como  não  há  previsão  para  a  realização  da  reestruturação  da  carreira.  O  professor
informou que o resultado dessa conjuntura é o indicativo de greve para o dia 17 de maio
próximo, tirado em reunião do Andes. II) Pauta: 1) Reforma curricular. A professora
Claudia solicitou aos coordenadores de área que relatassem as decisões tomadas em
cada  área.  O  professor  Caetano  esclareceu  que  a  concepção  de  curso  da  área  de
Linguística segue sendo a mesma, uma vez que a área avalia que o curso é bom tal
como existe hoje, embora haja espaço para adequações internas. O professor afirma que
a área continua disposta a negociar propostas de reformulação que possam surgir, desde
que explicitadas. O professor Luís relatou que a área de Literatura Brasileira vê bons
resultados no curso até este momento, não havendo motivos para modificar a concepção
geral do curso. O professor destaca que, segundo sua área, não deve haver preocupação
com a demanda de mercado, mas uma boa formação nas duas áreas centrais do curso,
para que o graduado possa então se inserir no mercado de trabalho. Ainda segundo a
área de Brasileira, a reformulação não deve prejudicar as condições de trabalho atuais.
A professora Patrícia C. esclareceu que a área de Literatura Portuguesa entende não
haver razão para mudanças nesse momento. Ela relatou preocupação da sua área em não
formar  profissionais  simplesmente  “técnicos”,  sem  capacidade  crítica.  O  professor
Roosevelt informou que a área de Clássicas compartilha da posição das demais áreas do
Departamento,  tendo  ressaltado,  no  entanto,  a  necessidade  de  diminuição  da  carga
horária geral do curso. Segundo o professor, a área de Clássicas julga fundamental a
formação  humanística  oferecida  pelo  nosso  curso.  O  professor  Guilherme  relatou
discussão entre alguns professores da área sobre se priorizarem ementas de 60 horas,
com a diminuição das de 30 horas.  A professora Lígia afirmou que estamos apenas
reiterando nossa posição histórica de que um curso de Letras deve ter a estrutura que o
nosso  curso  atual  tem,  se  seu  objetivo  é  formar  profissionais  capacitados  na  área.
Segundo ela, não devemos ser nós, do DLLCV, a propor mudanças, uma vez que esse é
curso que temos aprimorado,  que julgamos ter  valor  e dever  ser mantido.  Todas  as
nossas propostas são de ajuste apenas, mas a concepção se mantém. O professor Márcio,
coordenador da Graduação, apresentou o cenário atual das áreas do DELEM que já se
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manifestaram:  a  área  de  Francês  propõe  apenas  acomodações  ementas;  a  área  de
Polonês quer entrar no nosso currículo (2007); a área de Japonês entende que é muito
cedo para fazer alterações; na ênfase em Estudos Literários, não houve propostas de
alteração; nos Estudos Linguísticos, a mudança proposta é apenas pontual, de ajustes; na
ênfase Licenciatura, o DTPEN propõe um novo gerenciamento da carga de estágio e
prática.  O  professor  Márcio  vê  possibilidade  de  interlocução  com  o  DTPEN  e
recomenda que a busquemos. O professor Maximiliano entende que, além de sabermos
o curso que queremos, como diz a professora Lígia, também sabemos a proposta que
virá, uma vez que basta tomar o curso de japonês como modelo. Ele alerta para um
discurso  corrente  no  Colegiado  da  graduação  sobre  flexibilização,  entendida  como
possibilidade  de  que  cada  área  escolha  o  que  julga  pertinente  para  a  habilitação
concernente à área em questão. Segundo o professor, o DELEM alega, retoricamente,
que a formação que eles propõem não é tecnicista, mas humanista. A professora Claudia
retomou a palavra para sintetizar a posição das várias áreas, todas elas reafirmando que
o curso atual é o curso que queremos. A posição do DLLCV a respeito desse tema é,
então, a de reafirmar o formato do curso atual. APROVADO. 2) Estágios probatórios.
a) Antonio Augusto Nery. A professora Claudia apresentou o resultado da 1ª avaliação
de  estágio  probatório  do  professor  Antonio,  que  obteve  pontuação  máxima.
APROVADO.  b) Guilherme  Gontijo  Flores.  A  professora  Claudia  apresentou  o
resultado da 3ª  avaliação de  estágio probatório  do professor  Guilherme,  que obteve
pontuação  máxima.  APROVADO.   3)  Proposta  da  Andifes  –  “Reuni  II”.  A
professora Claudia informou sobre proposta da Andifes para a criação do “Programa de
Expansão,  Excelência  e  Internacionalização  das  Universidades  Federais”,  conhecido
como “Reuni II”, cujo documento ela repassou aos professores para conhecimento. A
professora  acrescentou  que  a  direção  do  SCHLA  encaminhou  o  documento  com a
solicitação de que as plenárias departamentais  o discutam e apresentem propostas,  a
serem apreciadas no Conselho Setorial de maio. Os professores manifestaram grande
estranheza sobre tal solicitação, uma vez que não temos ainda sequer uma avaliação do
Reuni I, sem o quê é impossível considerar qualquer proposta para um “Reuni II”. A
plenária considerou que somente depois da referida avaliação podemos voltar a discutir
o tema e que, portanto,  não temos qualquer proposta a fazer.  A plenária  considerou
também que não queríamos ter entrado no Reuni I, posição que se mantém para esta
nova versão do programa.  APROVADO.  III) Diversos: 1) Relatório de Evento de
Extensão  Universitária  –  V  Simpósio  Antigos  e  Modernos  UFPR:  “Os  fins  da
Crítica”. A  Professora  Claudia  submeteu  à  plenária  departamental  o  Relatório  do
Evento  de Extensão “V Simpósio  Antigos  e  Modernos”,  coordenado pelo  Professor
Pedro  Ipiranga  Junior.  APROVADO.  2)  Participação  individual  em  projetos.
Waltencir  Alves  de  Oliveira.  A  Professora  Claudia  informou  que  aprovou  ad
referendum a participação do professor Waltencir no Programa de Extensão do Celin,
como coordenador da área de Estudos Literários. O professor receberá bolsa no valor de
R$ 2.500,00. APROVADO. 3) Semana de Letras e Fórum de Produção Discente da
Pós-Graduação  durante  a  greve.  A professora  Maria  Cristina  expôs  a  posição  da
comissão de organização da Semana de Letras sobre a realização da Semana mesmo
durante a greve e perguntou sobre a posição da plenária a respeito do tema. O professor
Luís expôs a mesma preocupação sobre a realização do Fórum de Produção Discente da
Pós-Graduação. Após discussão, a plenária decidiu por unanimidade realizar a Semana
de Letras e o Fórum de Produção Discente, desde que com a anuência da Comissão de
Ética  da  Greve  Docente.  4)  Afastamentos.  a)  Roosevelt  A.  da  Rocha  Junior.  O
professor Roosevelt solicitou afastamento para os dias 27 a 30 de maio, para participar e
apresentar  trabalho  na  III  Jornada  de  Estudos  Clássicos  da  UFES,  a  realizar-se  em
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Vitória-ES.  APROVADO.  b)  Guilherme  Gontijo  Flores.  O  professor  Guilherme
solicitou afastamento para 13 a 16 de junho, para participar e apresentar trabalho no I
Encontro de Estudos Clássicos da UFBA, a realizar-se em Salvador-BA. APROVADO.
c) Antonio Augusto Nery. O professor Antonio solicitou afastamento para 13 a 15 de
junho, para participar e apresentar trabalho no 2º CIELLI – Colóquio Internacional de
Estudos  Linguísticos  e  Literários,  a  realizar-se  na  UEM,  em  Maringá-PR.
APROVADO. d) Maria  Cristina  Figueiredo  Silva.  A  professora  Maria  Cristina
solicitou afastamento para os seguintes períodos: i) 14 a 16 de maio, para negociar os
termos da proposta de DINTER – Doutorado Interinstitucional – entre o programa de
Pós-Graduação em Letras da UFPR e a Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio
Branco-AC; ii) 21 de junho, para proferir palestra na USP, em São Paulo-SP; iii) 15 a
19 de julho, para participar como consultora externa do processo de seleção de bolsas de
iniciação científica na UFAC, em Rio Branco-AC; iv) 22 de agosto, para participar de
uma banca de doutorado na USP, em São Paulo-SP. APROVADO. e) 60º Seminário
do GEL. As professoras Patrícia R., Adelaide e Claudia solicitaram afastamento para 3
a 7 de julho, para participarem e apresentarem trabalho no 60º Seminário do GEL –
Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, a realizar-se na USP, em São
Paulo-SP.  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 pela senhora Presidente. 

Lúcia Maria Neidert                         Claudia Mendes Campos

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l


	Departamento de Linguística, Letras Clássicas e Vernáculas
	Vern[açulas Vernáculas

