
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 08/2018. Às catorze horas e trinta minutos do
dia sete de maio de dois mil e dezoito, reuniu-se, na sala 404 do Edifício D. Pedro II, a
plenária departamental,  sob a presidência da professora Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,
estando presentes os professores Antônio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari,  Claudia Mendes Campos, 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 e Renata Praça de Souza Telles, e os representantes discentes Maria
Antônia  Alves Meyer,  Suzan Costa,  Amarílis  Virgínia  Ferreira  e Maxinie  Sinio Cretella.
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 Alexandre André Nodari, Fernando Cerisara Gil e Lígia
Negri. Dando início à reunião, a professora Adelaide solicitou a inclusão de um ponto de
pauta:  o  número de  vagas  de  ingresso  nos  cursos  de  Letras  em 2019.  APROVADO.  1.
REFORMA CURRICULAR:  a  professora  Adelaide  informou  que,  em três  de  maio,  o
professor  Maurício  Mendonça  Cardozo  enviou  por  e-mail  uma  carta  assinada  pelos
professores  Guilherme  Gontijo  Flores  (como  representante  da  ênfase  nos  Estudos  da
Tradução),  Bernardo Brandão (como representante da área de Clássicas - DEPAC), Paulo
Astor  Soethe  (como  representante  da  área  de  Alemão  -  DEPAC),  Mauricio  Mendonça
Cardozo (como representante da área de Teoria da Tradução - DEPAC) e Nylcéa Thereza de
Siqueira Pedra (como representante da área de Espanhol - DELEM). Como a carta não fora
enviada a todos os membros da plenária, a professora Adelaide leu-a, dando conhecimento da
retirada, pelos signatários, da proposta de Bacharelado em Letras encaminhada em vinte e
três de abril e votada em vinte e cinco de abril. O DELLIN declara ciência da retirada da
proposta. Como consequência, a professora Adelaide propõe que retomemos a ideia de um
Bacharelado  em  Letras,  com  ênfases  em  Estudos  Linguísticos  e  em  Estudos  Literários.
APROVADO.  2. AFASTAMENTOS:  2.1. O professor Maximiliano Guimarães Miranda
solicita afastamento para participar do evento "Linguística Formal I", que será realizado entre
os  dias  16  a  18  de  maio  de  2018  na  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  em
Florianópolis-SC.  APROVADO. 2.2. A professora Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia
solicita afastamento entre os dias 28 e 29 de maio para participação no evento História das
Ideias,  na UFRGS.  APROVADO. 2.3. O professor Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari
solicita  afastamento  para  participar,  com apresentação  de  trabalho,  do 66o Seminário  do
Grupo de Estudos Linguísticos (GEL) na Unesp, em São José do Rio Preto-SP, de 10 a 13 de
julho.  APROVADO. 2.4. A professora Claudia Mendes Campos solicita afastamento para
participar do 66o Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos (GEL) na Unesp, em São José
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do Rio Preto-SP, de 10 a 13 de julho. APROVADO. 2.5. O professor Antônio Nery solicita
afastamento nos dias 06 a  08 de junho, para participar  do V Congresso Internacional  do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras  “Escritas  literárias:  reflexão  estética,  política  e
tradução” e XIX Seminário de Estudos Literários na Unesp de São José do Rio Preto.  O
professor  integra  a  comissão  científica  do evento,  no  qual  debaterá  projetos  de  alunos  e
apresentará  a  comunicação  intitulada  “A freira  no  subterraneo,  uma tradução  de  Camilo
Castelo Branco". APROVADO. 2.6. A professora Adelaide Hercília Pescatori Silva solicita
afastamento  entre os dias 21 e 25 de maio, para participar de dois eventos na Universidade
Federal  do Rio Grande do Sul,  em Porto Alegre:  nos dias  21,  22 e 23 de maio a profa.
Adelaide ministrará o curso "Fundamentos de Fonética Acústica", nos turnos da manhã e da
tarde; nos dias 24 e 25 a profa. Adelaide participará do III Encontro do NUPFFALE – Núcleo
de Pesquisa em Fonética  e  Fonologia  Aplicada  à  Língua Estrangeira,  quando proferirá  a
palestra  "Aquisição  do  PB  como  língua  de  acolhimento  à  luz  da  teoria  dos  Sistemas
Adaptativos  Complexos".  APROVADO.  3.  VAGAS  DE  INGRESSO  EM  2019:  A
professora Adelaide  leu para todos mensagem enviada aos  Chefes  de Departamento  pelo
Coordenador do Curso, professor Roosevelt, solicitando que todos diminuam em pelo menos
dez por  cento  o número de vagas  inicialmente  propostas  para o vestibular  2018/2019.  O
professor Benito informa ter compilado dados de inscritos no vestibular e de efetivo ingresso
nas várias  habilitações  do Curso de Letras  desta  Universidade  desde 2001 e se propôs a
apresentá-los  para  a  coordenação.  Desses  dados,  conclui-se  ter  havido  diminuição  de
demanda pelo nosso curso, ao longo dos anos. Seguiu-se alguma discussão para compreensão
dos números. Por fim, em face da solicitação da Coordenação, o Dellin concorda em baixar o
número de vagas de ingressantes do próximo ano para quarenta em cada turno (matutino e
noturno),  uma redução  de  vinte  por  cento.  APROVADO.  Resta  discutir,  numa próxima
reunião, quantas dessas vagas serão destinadas ao Bacharelado e à Licenciatura, e investigar a
possibilidade de uma eventual entrada única, com escolha por Licenciatura ou Bacharelado
depois de um ano de curso. Esse tema será retomado em futuras reuniões, juntamente com a
discussão sobre o novo nome que o curso de Letras-Português assumirá. 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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