
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 001/2013. Às quatorze horas do dia vinte
e nove de maio de dois mil e treze, reuniu-se, no anfiteatro 1100 do Edifício D. Pedro I,
a  plenária  departamental,  sob a  presidência  da professora Claudia  Mendes Campos,
estando  presentes  os  professores:  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Alessandro
Henrique P. R. de Moura, Benito Martinez Rodriguez, Bernardo G. dos S. L. Brandão,
Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues Galindo, Gesualda de L. S.
Rasia, Luis Gonçales B. de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann,
Márcio Renato Guimarães, Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia
de Araújo Rodrigues, Raquel Illescas Bueno, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Sandra Mara
Stroparo,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.  Justificaram a
ausência os professores Antonio Augusto Nery, Maria Cristina Figueiredo Silva, Maria
José G. Foltran, Marilene Weinhardt, Pedro Ipiranga Júnior e Renata Praça de Souza
Telles.  Encontram-se de licença  os  professores  Guilherme Gontijo  Flores,  Fernando
Cerisara Gil e Lígia Negri. Informes. a) Mudança de título de evento de extensão. O
professor Benito informou que foi  necessário alterar  o  título  do evento  de extensão
coordenado  por  ele  de  “Poiesis  –  Aventuras  Literárias”  para  “Poiesis  –  Andanças
Literárias”.  b) Revista da Abralin. O professor Luiz Arthur informou que assumiu a
editoria executiva da Revista da Abralin, em apoio ao trabalho do professor Rodolfo
Ilari,  editor acadêmico da revista.  c) Crapufpr. O professor Benito informou que as
eleições  de  representantes  do  DLLCV  para  o  Conselho  de  Representantes  da
Associação de Professores da UFPR (CRAPUFPR) serão realizadas no dia 4 de junho,
na secretaria do Departamento.  ORDEM DO DIA. PAUTA ÚNICA: Reformulação
curricular.   A  professora  Claudia  fez  uma  síntese  do  documento  formulado  pela
Comissão de Reformulação Curricular do Curso de Letras, intitulado “Consolidação das
propostas das áreas para alteração curricular”. A professora apresentou os pontos um a
um e eles foram debatidos na ordem que segue:  i) Redução do núcleo comum. As
áreas apresentaram suas propostas, todas elas reduzindo sua carga horária no núcleo
comum. Após discussão, a plenária decidiu reduzir o núcleo comum de acordo com a
proposta de cada uma das áreas do Departamento. ii) Inclusão do polonês e do japonês
no  núcleo  comum.  Após  discussão,  a  plenária  concordou  que  as  habilitações  em
polonês  e  japonês  façam parte  do núcleo  comum do Curso  de Letras  e  destacou  a
necessidade de que, como contrapartida, o DELEM oferte optativas para a habilitação
em  português.  iii) Incorporação  de  uma  disciplina  de  Introdução  às  Letras.  O
professor Márcio, autor da proposta de inclusão dessa disciplina, retirou sua proposta,
tendo sido apoiado por toda a plenária. iv) Manutenção das ênfases dos bacharelados
tal  como estão no currículo  de 2007.  Após discussão,  a  plenária  decidiu  apoiar  a
manutenção de duas ênfases para habilitações simples (Estudos Linguísticos e Estudos
Literários)  e  três  ênfases  para  habilitações  duplas  (Estudos  Linguísticos,  Estudos
Literários  e  Estudos  da  Tradução).  v) Exclusão  das  Práticas  de  Pesquisa  em
Educação (TCCs). vi) Manutenção do regulamento das Orientações Monográficas.
vii) Manutenção do regulamento  e  da  carga  horária  das  atividades  formativas.
viii) Fim da  obrigatoriedade  da  IPC  para  todas  as  habilitações.  ix) Escolha  de
modalidade  e  ênfase  no  3º  período. Após  discussão,  a  plenária  aprovou  por
unanimidade a exclusão do currículo do curso da disciplina  Prática  de Pesquisa em
Educação, a manutenção do regulamento das orientações monográficas, a manutenção
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do regulamento e da carga horária das atividades formativas, o fim da obrigatoriedade
da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica para todas as habilitações  do curso e a
escolha da modalidade e da ênfase apenas no 3º período do curso. x) Manutenção da
carga  horária  de  optativas  específicas  dos  bacharelados  (210  horas). Após
discussão, a plenária entendeu que a discussão sobre essa questão deve ser feita em cada
ênfase e depois trazida para apreciação dos departamentos. A plenária sugeriu também
que  os  seguintes  temas  sejam  discutidos  posteriormente,  quando  pautados  pela
Comissão de Reformulação: Língua Complementar, carga horária total de optativas e
definição  do  conjunto  de  disciplinas  a  compor  o  quadro  de  optativas  específicas.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Milena Ribeiro Martins, secretária  ad
hoc, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela senhora presidente.

Milena Ribeiro Martins        Claudia Mendes Campos
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