
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 07/2018. Às quinze horas do dia três de maio
de  dois  mil  e  dezoito,  reuniu-se,  no  anfiteatro  1100  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária
departamental,  sob a presidência  da professora Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  estando
presentes  os  professores  Alexandre  André  Nodari,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de
Lourdes dos Santos Rasia, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Marcelo
Corrêa Sandmann, Maria Cristina Figueiredo Silva, Maximiliano Guimarães Miranda, Milena
Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Ramos Dolabela Chagas, Renata Praça de
Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira, e os representantes discentes Alana Regina de
Oliveira, Giovani Luiz dos Santos, Wagner José Negrelo Biscaia, Angélica de Oliveira Neri e
Guilherme  Bernardes.  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.  Justificaram  ausência  os  professores  Antônio  Augusto  Nery,  Lígia  Negri  e
Márcio  Renato  Guimarães. ORDEM  DO  DIA:  Dando  início  à  reunião,  a  professora
Adelaide  solicitou  inclusão  de  um  ponto  de  pauta:  "Constituição  de  Comissão  para
elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Licenciatura em Português", que havia
sido retirado da pauta da última reunião. APROVADO. 1. REFORMA CURRICULAR: A
professora Adelaide leu para a plenária um e-mail enviado no sábado, dia vinte e oito de abril
de dois mil e dezoito,  pelo Coordenador do Curso, professor Roosevelt  Araújo da Rocha
Júnior,  aos  chefes  dos  três  departamentos  do  Curso  de  Letras,  no  qual  a  Coordenação
apresenta  uma  proposta  para  as  licenciaturas  simples  do  atual  Curso  de  Letras.  Nessa
proposta, o coordenador solicita que o Dellin ofereça quatro disciplinas de fundamentos a
áreas interessadas do Delem e do Depac, retomando a ideia do Núcleo Comum que estava
sendo discutida no ano de dois mil e dezessete. Da mesma forma, a área de Clássicas ofertará,
como já foi acordado, duzentas e quarenta horas, em duas disciplinas. Além dessa proposta,
na mesma mensagem o professor Roosevelt menciona preocupação com o número de alunos
ingressantes a partir do ano de dois mil e dezenove e considera ser imprudente o aumento do
total  de  vagas  atuais,  dadas  as  limitações  de  espaço  físico  e  também  limitações
administrativas.  Na  mensagem,  o  Coordenador  pede  que  os  departamentos  avaliem  sua
proposta  na  próxima  reunião.  Lida  a  mensagem do  Coordenador,  a  professora  Adelaide
propôs que o Dellin enviasse uma nova proposta à Coordenação, nos seguintes termos, que
ela  então  apresentou  para  a  plenária:  1)  para  atender  à proposta  da  Coordenação,  que
consideramos a instancia legítima para a discussão da reforma curricular, o DELLIN reviu
sua  grade  curricular  para  acomodar  as  240  horas  divididas  entre  as  áreas  de  Literatura
Brasileira e Língua Portuguesa e Linguística; 2) as 240 horas serão divididas entre as áreas de
Literatura Brasileira e Linguística de modo que 120 horas fiquem sob o encargo de cada uma
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das  áreas;  3)  a  área  de  Literatura  Brasileira  oferecerá duas  disciplinas  de  fundamentos
(“Introdução  aos  Estudos  Literários  I”  e  “Introdução  aos  Estudos  Literários  II”)  para  os
alunos  das  licenciaturas  em língua estrangeira.  Uma disciplina  será ofertada  no  primeiro
período e, outra, no segundo período do curso. Cada turma poderá atender a 50 alunos no
máximo;  4)  a  área  de  Língua  Portuguesa  e  Linguística  oferecerá duas  disciplinas  de
fundamentos (“Introdução à Linguística I” e “Introdução à Linguística II”) para os alunos das
licenciaturas  em língua  estrangeira.  Uma disciplina  será ofertada  no  primeiro  período  e,
outra, no segundo período do curso. Cada turma poderá atender a 50 alunos no máximo; 5)
não  queremos  contrapartida  das  línguas  estrangeiras;  6)  para  viabilizar  nossa  oferta,  é
essencial  que  a  disciplina  de  literatura  e  a  disciplina  de  linguística  sejam  ofertadas  nos
mesmos dias da semana, em horário complementar - o chamado horário cruzado - tanto no
turno matutino como no turno noturno; 7) manteremos a licenciatura simples em português;
8) incluiremos no plano pedagógio do curso uma segunda licenciatura em português, a ser
implementada após a formatura da primeira turma do novo currículo; 9) frisamos que esta é a
modificação que o Departamento de Literatura e Linguística consegue fazer em sua grade
horária e que tal modificação resulta de um esforço para atender à solicitação do Coordenador
de  Graduação.  Lida  sua  proposta,  a  professora  Adelaide  colocou-se  à  disposição  para
eventuais esclarecimentos e, depois disso, solicitou à plenária que votasse essa proposta. Com
dezesseis  votos  favoráveis  e  cinco  abstenções,  a  proposta  foi  APROVADA.  2.
CONSTITUIÇÃO  DE  COMISSÃO  PARA  ELABORAÇÃO  DO  PROJETO
PEDAGÓGICO  DO  CURSO  (PPC)  DA  LICENCIATURA  EM  PORTUGUÊS: A
professora Adelaide solicitou à plenária  que indicasse membros para a referida comissão.
Foram indicados os professores Claudia Mendes Campos e Luiz Arthur Pagani, pela área de
Linguística, os professores Benito Martinez Rodriguez e Waltencir Oliveira, pela Literatura
Brasileira,  e  a  professora  Patrícia  Cardoso,  pela  área  da  Literatura  Portuguesa.
APROVADOS.  3. INFORMES:  3.1. No dia vinte e seis de abril,  a professora Adelaide
informou por e-mail  que havia  sido convocada,  pela  coordenação do curso,  uma reunião
extraordinária aberta do Colegiado do Curso de Letras, para a tarde de vinte e sete de abril, na
qual os coordenadores de área deveriam apresentar aos alunos a proposta de grade horária
elaborada. Na mesma mensagem, a professora Adelaide enviou como anexo a ata da reunião
de estudantes de Letras com a Prograd e a mensagem escrita pelo pró-reitor Eduardo Barra
como resposta às demandas dos estudantes. 3.2. O professor Luiz Arthur informa que voltará
a compor o NDE a partir da data desta reunião, três de maio de dois mil e dezoito.  3.3. A
professora Adelaide informou que na data de hoje,  três de maio de dois mil e dezoito,  o
professor Maurício Cardozo enviou por e-mail uma carta, que será objeto de discussão na
próxima reunião departamental.  Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Milena Ribeiro Martins,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins
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