
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2012. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia três de outubro 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,
Fernando Cerisara Gil, Guilherme Gontijo Flores, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de
Camargo, Luiz Arthur Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann, Márcio Renato Guimarães,
Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maria  José  G.  Dalcuche  Foltran,  Maximiliano
Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Patrícia de Araújo
Rodrigues, Pedro  Ipiranga  Júnior,  Renata Praça de Souza Telles,  Rodrigo  Tadeu
Gonçalves, Roosevelt A. da Rocha Junior, Sandra Mara Stroparo e o servidor técnico
administrativo  Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro.  Encontram-se em afastamento os
professores Marilene Weinhardt  e Raquel Illescas Bueno.  Justificaram a ausência os
professores Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Gesualda  de  L.  Rasia,  Paulo  César
Venturelli e Teresa Cristina Wachowicz. ORDEM DO DIA: 1. Informes. a) Férias. A
professora  Claudia  informou  que  a  secretaria  do  Departamento,  assim  como
provavelmente as demais unidades administrativas do SCHLA, estará fechada entre 22
de dezembro de 2012 e 20 de janeiro de 2013. Ela recomendou que os professores
marcassem suas férias para esse período.  b) Eleições para a Reitoria. A professora
Claudia informou que as eleições para a reitoria da Universidade acontecerão nos dias 9
e 10 de outubro. c) Eleições municipais. A professora Claudia informou que o edifício
D. Pedro I estará fechado no dia 6 de outubro, em função das eleições municipais. Ela
informou  ainda  que  os  professores  que  tivessem  aula  nesse  dia  poderiam  solicitar
reserva  de  sala  em  outros  prédios.  d)  Regimento  do  Celin. A  professora  Claudia
informou que o regimento do Celin não é apreciado pelas Plenárias Departamentais,
mas apenas pelo Conselho Setorial.  e) Órgãos suplementares do Departamento.  A
professora Claudia informou que os órgãos suplementares do Departamento que tenham
interesse em oficializar sua existência junto ao Departamento e ao Setor devem informar
a chefia. A plenária informou a existência de quatro órgãos desse tipo: o Centro Virtual
de Letras Clássicas, o Centro de Estudos Portugueses, o Laboratório de Estudos Fônicos
e  o  Laboratório  de  Aquisição  de  Linguagem.  f)  Quadro  de  representações  do
Departamento. A professora Claudia informou que a suplência  da representação do
Departamento no Comitê  Setorial  de Ética  está vaga e solicitou que as atualizações
necessárias fossem realizadas. g) Vagas docentes. A professora Claudia informou que o
Conselho Setorial renovou o contrato setorial de manutenção, nas respectivas unidades,
das vagas docentes havidas por aposentadoria, exoneração ou morte, até 28 de fevereiro
de 2013. h) Professores substitutos. A professora Claudia salientou a necessidade de
definição,  o  quanto antes,  dos afastamentos  que geram direito  de solicitar  professor
substituto.  i)  Professores  substitutos  e  a  greve  docente. A  professora  Claudia
informou a situação dos professores substitutos cujo contrato estava vigente durante a
greve docente:  I.  Marina Legroski: seu contrato terminou em 31 de julho,  mas ela
solicitou fazer a reposição mesmo assim; a chefia acatou a solicitação; a posição da
professora está registrada em uma declaração arquivada na sua pasta de documentos; II.
Ewerton Kaviski: seu contrato foi renovado e ele pôde fazer a reposição normalmente,
dentro  do  prazo  do  seu  contrato;  III. Théo  de  Borba  Moosburger:  seu  contrato
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terminou em 30 de junho, mas o professor não aderiu a greve e não teve, portanto, de
fazer reposição.  j) Material permanente. A professora Claudia informou que foram
entregues,  em setembro  último,  quatro  desktops,  adquiridos  com recursos  de  2012,
destinados aos seguintes gabinetes: Bruno, Rodrigo e Patrícia; Marilene, Luís e Milena;
Marcelo,  Patrícia  e  Antônio;  Luiz  Arthur  e  Waltencir.  Ela  informou  que  foram
entregues também dois laptops, adquiridos com recursos de 2011, com destinação ainda
não efetivada: um para o gabinete de clássicas e outro para o gabinete da Marilene, do
Luís  e  da  Milena.  m) Escaninhos  externos. A professora  Claudia  informou  que a
solução para o problema das portas dos escaninhos externos continua sendo buscada.
Ela explicou que tem sido difícil conseguir resposta para os pedidos de orçamento, mas
salientou que  estabeleceu  outubro  de  2012 como prazo interno para  se  definir  qual
solução  será  adotada.  2)  Orçamento  do  departamento. a) A  professora  Claudia
apresentou uma planilha com a descrição do orçamento destinado ao DLLCV neste ano
de 2012 e  dos  gastos  nas  diversas  rubricas  (a  planilha  será  anexada a  esta  ata).  A
plenária  solicitou  que  fosse  encaminhado  à  direção  do  Setor  um  pedido  de
esclarecimento acerca dos valores empenhados no item “sinalização da biblioteca”. Em
seguida, a professora Claudia solicitou à plenária que decidisse onde empenhar o saldo
com custeio, no valor de R$ 9.155,21 (nove mil, cento e cinqüenta e cinco reais, vinte e
um centavos). Após discussão, a plenária decidiu fazer o empenho em: i) coffee breaks
para o VI Simpósio de Antigos e Modernos e para o Colóquio Tempo de Camilo;  ii)
impressão da Revista Letras; iii) almoxarifado. APROVADO. b) A professora Claudia
informou que a PROPLAN fez uma alteração no modo de realizar o cálculo do limite de
gastos do Setor na rubrica diárias e passagens, tendo passado a abater desse limite os
gastos realizados com recursos de fonte externa (como cursos de especialização, por
exemplo). Ela explicou ainda que essa alteração gerou uma redução no limite de gastos
nessa  rubrica  pelo  DLLCV,  impedindo  que  os  compromissos  assumidos  com  os
professores no início do ano pudessem ser todos efetivados.  A professora destacou que
oito  professores  puderam  ter  seus  pedidos  atendidos:  Fernando,  Patrícia  R.,
Maximiliano, Rodrigo, Claudia, Guilherme, Bruno, Cristina, Antonio e Luiz Arthur. Ela
salientou que,  além desses, outros três haviam solicitado:  Waltencir,  que desistiu da
viagem por coincidir com a reposição de aulas; Pedro, que teve a viagem custeada pela
organização  do  evento;  Marcelo,  que  não  fez  a  solicitação  formal.  A  professora
informou que havia ainda um outro pedido de auxílio, para o professor Jacyntho Lins
Brandão,  convidado  para  o  Simpósio  Antigos  e  Modernos,  cuja  vinda  teve  de  ser
custeada pela organização do evento com recursos da Capes.  Após discussão, a plenária
decidiu solicitar à direção do Setor um pedido de esclarecimento sobre a mudança nos
procedimentos  de  cálculo  do  limite  em  diárias  e  passagens.  APROVADO.  c)  A
professora Claudia informou que,  em 2013, será possível  usar os recursos  do Celin
depositados  na  conta  da  União,  no  valor  de  R$  12.868,94  (doze  mil,  oitocentos  e
sessenta e oito reais, noventa e quatro centavos). Ela esclareceu que, para tanto, será
preciso  informar  em  que  rubrica  o  Departamento  irá  alocá-los.  Após  discussão,  a
plenária  decidiu  fazer  o  empenho  na  rubrica  diárias  e  passagens.  APROVADO. 3.
Estágio  probatório.  a)  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva. A  professora  Claudia
apresentou  o  resultado  da  2ª  avaliação  de  estágio  probatório  da  professora  Maria
Cristina Figueiredo Silva, que obteve pontuação máxima. APROVADO. b) Patrícia de
Araújo Rodrigues. A professora Claudia apresentou o resultado da 2ª  avaliação de
estágio probatório da professora Patrícia de Araújo Rodrigues, que obteve pontuação
máxima. APROVADO. 4. Evento de extensão. a) VI Simpósio Antigos e Modernos.
O Professor Pedro apresentou a proposta do evento de extensão VI Simpósio Antigos e
Modernos – UFPR: “Do amor e da guerra: narrativas, conceitos e encruzilhadas”, a ser
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realizado no período de 04 a 07 de dezembro de 2012, pelo DLLCV e pelos programas
de Pós-Graduação em Letras  e em História  da UFPR.  APROVADO.  b) Colóquio
Tempo de Camilo.  A professora Patrícia Cardoso apresentou a proposta do evento de
extensão  “Colóquio  Tempo  de  Camilo”,  a  ser  realizado  no período  de  11  a  13  de
dezembro de 2012 pelo Centro de Estudos Portugueses, pelo DLLCV e pelo Programa
de Pós-Graduação em Letras.  APROVADO. 5. Projeto FDA: Área de Clássicas.  O
Professor Roosevelt informou que desenvolveu projeto para aquisição de livros com o
objetivo de submetê-lo ao edital do FDA 2012.  Necessita, para tanto, da anuência do
DLLCV.  APROVADO.  6.  Uso  de  código  de  disciplina  do  Delin.  A professora
Claudia relatou  o caso recente  de uso,  pelo professor Walter  Lima Torres Neto,  do
DELEM, de um código de disciplina do DLLCV, após solicitação e negociação com a
coordenação da área envolvida, Literatura Brasileira, que anuiu, tanto em função de esta
ser uma prática corrente no curso de graduação em Letras da UFPR, quanto em função
de a solicitação pretender atender pedido de disciplina optativa feito pelos alunos. A
professora informou que o professor Walter aderiu à greve docente e, no momento da
reposição das aulas, estava afastado para pós-doutorado, deixando a reposição para ser
pensada,  decidida  e  implementada  pelo  DLLCV.  Em  razão  dos  fatos  relatados,  a
professora Claudia propôs que o Departamento somente autorize esse tipo de uso, seja
de professores de outros departamentos usando códigos do DLLCV, seja de professores
do DLLCV usando códigos  de  outros  departamentos,  mediante  negociação  entre  as
chefias dos departamentos envolvidos e assinatura de documento que celebre o acordo
por  ambos  os  chefes  e  pelas  coordenações  das  áreas  envolvidas,  indicando  qual  o
departamento  que  se  responsabilizará  pela  disciplina  em  caso  de  necessidade.  A
professora  informou  que  o  entendimento  geral  na  Universidade  parece  ser  o  que  a
responsabilidade é do departamento que detém a disciplina, embora o professor seja de
outro departamento. O professor Marcelo lembrou que, quando um professor se afasta
de  suas  funções  para  qualificação,  o  seu  departamento  assume  oficialmente  seus
encargos, declarando essa assunção em ata departamental. O professor Benito destacou,
por  outro  lado,  que,  se  há  um  claro  em  uma  disciplina  de  um  departamento,  o
departamento em questão deve assumir a turma. A professora Claudia modificou sua
proposta,  sugerindo fazer-se apenas uma recomendação,  em lugar  de autorização.  O
professor Márcio destacou ainda que o documento celebrado entre os departamentos
deve informar qual departamento fica responsável pelo ensalamento da disciplina. Após
discussão, a plenária decidiu recomendar que, sempre que seja necessário emprestar
códigos de disciplinas de ou para outros departamentos, seja feita negociação entre as
chefias,  envolvendo  a  coordenação  das  áreas  pertinentes,  e  que  seja  firmado  um
acordo entre as partes indicando qual departamento se responsabilizará pela disciplina
em caso de necessidade e qual se responsabilizará pelo ensalamento. APROVADO. 7.
Pedido  de  redistribuição:  Prof.  Pedro  Albeirice  da  Rocha  (UFT). A  professora
Claudia relatou o processo, recebido durante a greve docente, em vinte de maio último,
em que o professor Pedro Albeirice da Rocha, da Universidade Federal do Tocantins
(UFT),  solicita  transferência  para esta Universidade,  preferencialmente para atuar no
curso de Letras,  em função de sua formação nas áreas de Literatura Brasileira  e de
Teoria  Literária.  Após  discussão,  a  plenária  decidiu  que  o  departamento  não  pode
atender à solicitação do professor, tendo em vista que a) o departamento não tem vagas
docentes  para  oferecer  como  contrapartida  necessária  à  transferência;  b)  há
relativamente pouco tempo, houve concurso para as áreas de literatura portuguesa e
brasileira, áreas deste departamento pertinentes à formação do professor, o que reduz as
perspectivas de se abrirem novas vagas nessas áreas; c) o departamento adota a prática
de  só  aceitar  novos  ingressos  de  docentes  via  concurso  público.  APROVADO.  8.
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Doação de livros para a biblioteca. A professora Claudia lembrou que há uma série de
livros  e  revistas  que  foram  recebidos  pelo  Departamento  ao  longo  dos  anos,  que
recentemente foram catalogados e arquivados com o auxílio da bolsista Sara Duim Dias.
A  professora  submeteu  à  plenária  a  possibilidade  de  doação,  para  a  biblioteca  da
Universidade,  do  conjunto  de  livros  ou  de  alguns  exemplares  a  escolher.  Após
discussão, a plenária decidiu doar os livros e revistas.  APROVADO. 9. Diversos. I)
Afastamento para fora do país. a) Luis Gonçales Bueno de Camargo. O professor
Luis  apresentou  à  plenária  departamental  seu  pedido  de  afastamento,  entre  11  de
novembro  e  09  de  dezembro  de  2012,  para  participação  em  dois  congressos
internancionais,  o  “Le  déplacement  réel  ou  imaginaire  dans  le  monde  lusophone:
migrations, exils et terres d’utopie” e “Congresso Internacional Comemorativo dos 25
anos da Associação Portuguesa de Literatura Comparada”, respectivamente em Lyon II,
na França, e Aveiro, em Portugal. A área de Literatura Brasileira assumirá os encargos
didáticos  do  professor  durante  sua  ausência.  APROVADO.  b) Patrícia  da  Silva
Cardoso. A professora Patrícia C. apresentou à plenária departamental seu pedido de
afastamento, entre 11 de novembro e 09 de dezembro de 2012, para participação em
dois congressos internancionais, o “Le déplacement réel ou imaginaire dans le monde
lusophone:  migrations,  exils  et  terres  d’utopie”  e  “Congresso  Internacional
Comemorativo  dos  25  anos  da  Associação  Portuguesa  de  Literatura  Comparada”,
respectivamente em Lyon II, na França, e Aveiro, em Portugal. A área de Literatura
Portuguesa  assumirá  os  encargos  didáticos  da  professora  durante  sua  ausência.
APROVADO.  c) Marcelo  Corrêa  Sandmann. O  professor  Marcelo  apresentou  à
plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 11 e 17 de novembro de 2012,
para participação no congresso internacional “Le déplacement réel ou imaginaire dans
le monde lusophone: migrations, exils et terres d’utopie” em Lyon II, na França. A área
de  Literatura  Portuguesa  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  sua
ausência.  APROVADO.  d) Rodrigo  Tadeu  Gonçalves. O  professor  Rodrigo
apresentou à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 02 e 08 de janeiro
de 2013, para participação no “144º APA Joint Annual Meeting” (144º Encontro da
Associação Americana de Filologia), que será realizado em Seattle, nos Estados Unidos.
A área de Letras  Clássicas  assumirá os encargos didáticos  do professor durante sua
ausência.  APROVADO.  e) Guilherme  Gontijo  Flores. O  professor  Guilherme
apresentou à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 02 e 10 de janeiro
de 2013, para participação no “144º APA Joint Annual Meeting” (144º Encontro da
Associação Americana de Filologia), que será realizado em Seattle, nos Estados Unidos.
A área de Letras  Clássicas  assumirá os encargos didáticos  do professor durante sua
ausência.  APROVADO. II) Afastamentos no país. a)  Adelaide Hercília Pescatori
Silva.  A  professora  Claudia  apresentou  os  seguintes  pedidos  de  afastamento  da
professora Adelaide:  i. 5 de outubro, para participar de reunião com funcionários do
Iphan  para  orientações  sobre  a  reformulação  da  prestação  de  contas  do  convênio
Abralin/Iphan, em Brasília-DF; ii. 9 e 10 de novembro, para participar de uma banca de
qualificação de mestrado na UFSC, em Florianópolis-SC.  APROVADO. b) Antonio
Augusto Nery. O professor Antonio apresentou à plenária departamental seu pedido de
afastamento para 19 de outubro, para participar de uma banca de defesa de mestrado na
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE.  APROVADO. c)  Claudia Mendes
Campos. A professora Claudia apresentou à plenária seu pedido de afastamento para 24
a  26  de  outubro para  participar  e  apresentar  trabalho  no  X Encontro  do  CELSUL,
Círculo de Estudos Linguísticos  do Sul,  a  realizar-se na Unioeste,  em Cascavel-PR.
APROVADO. d) Fernando Cerisara Gil. O professor Fernando apresentou à plenária
departamental seu pedido de afastamento para 23 e 24 de outubro, para participar como
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palestrante  do I  Seminário de Arte,  Filosofia  e  Processos Culturais,  a  realizar-se na
Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó-SC.  APROVADO. e) Gesualda
Rasia.  A  professora  Claudia  apresentou  o  pedido  de  afastamento  da  professora
Gesualda para 12 a 14 de novembro, para participar e apresentar trabalho no VI ELFE,
Encontro  Nacional  de  Língua  Falada  e  Escrita,  a  realizar-se  em  Maceió/AL
APROVADO. f) Lígia Negri. A professora Lígia apresentou à plenária departamental
seu pedido de afastamento para  14 a 16 de outubro, para participar de banca e mesa
redonda na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Salvador-BA. APROVADO.
g) Luiz Arthur Pagani. O professor Luiz Arthur apresentou à plenária seu pedido de
afastamento para 24 a 26 de outubro para participar e apresentar trabalho no X Encontro
do CELSUL, Círculo de Estudos Linguísticos  do Sul,  a realizar-se na Unioeste,  em
Cascavel-PR.  APROVADO.  III)  Afastamentos  aprovados  ad  referendum.  A
professora Claudia  informou que aprovou  ad referendum os seguintes  afastamentos,
ocorridos durante a greve docente e logo após o seu término: a) Adelaide Hercília
Pescatori  Silva.  i. 14  a  17  de  agosto,  para  participar  e  apresentar  trabalho  no  V
Encontro do Grupo de Pesquisa Dinafon, realizado na UNESP, em Marília-SP; ii. 24 e
25 de setembro, para participar como debatedora do V SETED – Seminário de Teses e
Dissertações da UFMG, em Belo Horizonte-MG. APROVADO. b) Bruno Bohomoletz
de  Abreu  Dallari. 19  de  setembro,  para  participar  da  mesa-redonda  "Bakhtin  e
Dialogismo", no VI SELLF – Seminário de Estudos Linguísticos e Literários da Fafipar,
realizado  na  Unespar  (Fafipar),  em  Paranaguá-PR.  APROVADO.  c)  Fernando
Cerisara Gil. 24 a 28 de setembro, para participar como debatedor do VIII Seminário
de Estudos de Cultura e Literatura do Grupo de Pesquisa Formação do Brasil Moderno,
realizado na UFRJ, no Rio de Janeiro-RJ. APROVADO. d) Gesualda Rasia. 23 a 24
de agosto, participar da Mesa-Redonda “História das Idéias: olhares em torno da relação
língua-identidade”,  na  1ª  JORNADA  HISTÓRIA  DAS  IDÉIAS:  diálogos  entre
linguagem, cultura e história, realizada na UFRGS, em Porto Alegre-RS. APROVADO.
e) Lígia Negri.  4 a 8 de setembro, para participar com apresentação de trabalho, do
GELNE – Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, realizado na UFRN, em Natal-
RN.  APROVADO.  f)  Marcelo  Corrêa  Sandmann.  19  a  25  de  setembro,  para
participar  com apresentação  de trabalho do Congresso Internacional  Camilo  Castelo
Branco  -  150  Anos  de  Amor  de  Perdição,  realizado  na USP,  em  São  Paulo-SP.
APROVADO. g) Maria Cristina Figueiredo Silva. 20 e 21 de agosto, para participar
do evento (In)Definites and Weak Referentiality Conference, realizado na UFSC, em
Florianópolis-SC.  APROVADO.  h)  Marilene  Weinhardt. 30  e  31  de  maio,  para
proferir a palestra de encerramento do III Encontro de Estudos Literários e Literatura
Brasileira  Contemporânea  do  Norte  do  Paraná,  realizado  na  UENP  (Universidade
Estadual  do  Norte  do  Paraná,  em Cornélio  Procópio-PR.  APROVADO.  i)  Milena
Ribeiro Martins. 13 e 14 de setembro, para participar de banca de defesa de Mestrado,
na UFSC, em Florianópolis-SC. APROVADO. j) Patrícia de Araújo Rodrigues. i. 20
e  21  de  agosto,  para  participar  do  evento  (In)Definites  and  Weak  Referentiality
Conference,  realizado  na  UFSC,  em Florianópolis-SC;  ii.  27  a  29  de  agosto,  para
participar  nos  minicursos  "Topics  in  the  Semantic  of  Degree"  e  "The  semantics  of
generic and habituals", realizados na UFRJ, no Rio de Janeiro-RJ; iii. 30 e 31 de agosto,
para participar com apresentação de trabalho do IX Workshop on Formal Linguistics,
realizado  na  UFRJ,  no  Rio  de  Janeiro-RJ.  APROVADO.  k)  Rodrigo  Tadeu
Gonçalves. i. 13 a 17 de agosto, para proferir conferência no IV Colóquio do Grupo de
Pesquisa Estudos sobre o Teatro Antigo: as relações de poder no teatro greco-romano,
realizado na USP, em São Paulo-SP;  ii.  3 a 8 de setembro, para ministrar o curso de
pós-graduação “Aspectos Performativos e Sofísticos da Comédia de Plauto”, no Junio
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Clasico – V Ciclo Junio Clasico da Universidad Nacional del Litoral, em Santa Fé, na
Argentina.  APROVADO. l) Roosevelt A da Rocha Júnior. 17 a 23 de agosto, para
ministrar o minicurso “Uma Introdução à Música na Antiguidade Clássica”, na XXVI
Semana de Estudos Clássicos: Identidade e Alteridade no Mundo Antigo, realizada na
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE. APROVADO. m) Teresa Cristina
Wachowicz.  i. 11  a  13  de  julho,  para  participar  e  apresentar  trabalho  no  XXVII
Encontro da Anpoll, realizado na UFF, em Niterói-RJ; ii. 22 de agosto, para participar
de uma banca de defesa de doutorado na USP, em São Paulo-SP; iii. 4 a 8 de setembro,
para participar e apresentar trabalho no GELNE – Grupo de Estudos Linguísticos do
Nordeste,  realizado  na  UFRN,  em Natal-RN. APROVADO. Nada  mais  havendo  a
tratar,  eu,  Rodrigo  Otávio  Lunardon  Carneiro,  secretário  do  Departamento,  lavrei  a
presente ata, que, depois de lida, será assinada por mim e pela senhora presidente. 

Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro                               Claudia Mendes Campos
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ORÇAMENTO DO DELIN setembro/2012

ORÇAMENTO 

Unidade Percentual 
Custeio

Material permanente TOTAL
Diárias e passagens Outros

SCHLA 100,00% 132.099,89 299.858,11 107.989,00 539.947,00

Delin 7,48% 9.881,07 22.429,39 8.077,58 40.388,04

  

Orçamento 
Gastos com DIÁRIAS E PASSAGENS

SALDO
Diárias Passagens TOTAL

9.881,07 -4.718,11 -4.891,63 -9.609,74 271,33

 

Orçamento 
Gastos com CUSTEIO (outros)

Hotel Chaveiro Almoxarifado Correios
Sinalização
biblioteca*

TOTAL SALDO

22.429,39 -1.408,00 -225,20 -196,93 -224,05 -11.220,00 -13.274,18 9.155,21

 
* 7,48% de R$ 150.000,00 (investimento total do SCHLA no projeto de sinalização da biblioteca). Investimento

aprovado no Conselho Setorial de 25 de setembro de 2012.

 

Orçamento 
Gastos com MATERIAL PERMANENTE SALDO

negativoComputadores

8.077,58 -8.759,96 -682,38

Obs: A rubrica do SCHLA para diárias e passagens era, no início do ano, R$ 169.199,89 (e não R$ 132.099,89, como informado acima). No
entanto, a PROPLAN abateu desse limite um gasto com diárias e passagens feito com recursos vindos do curso de especialização em
Ciências Sociais, embora esses recursos oriundos de fonte externa não fossem tradicionalmente computados como parte do limite para gastos
com recursos da União. Esses gastos totalizaram R$ 37.100,00. Abatidos do total inicial  (R$ 169.199,89), resultaram no total exposto na
planilha (R$ 132.099,89). O limite do Delin foi proporcionalmente reduzido: de R$ 12.656,15 (valor informado no início do ano) passou a R$
9.881,07, conforme consta na planilha.
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