
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 09/2018. Às catorze horas do dia nove de maio
de dois mil e dezoito, reuniu-se, na sala 409 do Edifício D. Pedro II, a plenária departamental,
sob  a  presidência  da  professora  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  estando  presentes  os
professores Alexandre André Nodari,  Antônio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez,
Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari,  Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes dos
Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Marcelo
Corrêa Sandmann, Maria Cristina Figueiredo Silva, 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  Guilherme  Bernardes,  Angélica  de  Oliveira  Neri,
Diamila Medeiros dos Santos e Giovani Luiz dos Santos. 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
Fernando Cerisara Gil e Maximiliano Guimarães Miranda. ORDEM DO DIA. Dando início
à reunião, a professora Adelaide passou a palavra à professora Renata Telles. 1. REFORMA
CURRICULAR: 1.1. Relato da reunião do NDE: A professora Renata fez um relato sobre
a última reunião do NDE, cujo propósito era apresentar o número de vagas a ser aberto por
cada  curso  em  2019.  O  coordenador,  professor  Roosevelt,  disse  que,  contrariamente  à
compreensão  anteriormente  expressa  por  ele  por  e-mail,  a  Prograd  considera  não  haver
problema no aumento do número de vagas por se tratar de cursos novos. Quanto ao espaço
físico, ainda segundo ele, a direção do Setor disse que a questão está resolvida porque haverá
saída de cursos (Educação e Turismo) para o Teixeira Soares. Os departamentos DELEM e
DEPAC, somados, propõem a abertura das seguintes vagas: no Matutino, quinze vagas para o
Alemão, quinze vagas para o Espanhol, vinte vagas para o Inglês, vinte vagas para o Italiano
e vinte vagas para o Bacharelado em tradução; no Noturno, vinte vagas para o Francês, dez
vagas  para  o  Polonês,  vinte  vagas  para  o  Inglês  e  vinte  vagas  para  o  Japonês.  Nesses
números, estão compreendidas as várias formas de ingresso, dentre as quais o vestibular, o
SISU, o Provar e a segunda licenciatura. O DELIN havia proposto a abertura de cinquenta
vagas por turno, para a Licenciatura e o Bacharelado em Português, até então sem identificar
quantas vagas iriam para cada uma dessas modalidades. A partir desse relato, o Dellin toma
ciência acerca da nova compreensão da Coordenação a respeito do número de vagas a serem
abertas nos Cursos e da intenção explicitada por cada área quanto ao seu quantitativo de
vagas.  1.2. Disciplinas ofertadas pela área de Clássicas: A professora Adelaide lembrou
aos professores que o Dellin precisa informar à área de Clássicas quais das disciplinas de
sessenta  horas,  ofertadas  por  eles,  serão  cursadas  pelos  alunos  da  Licenciatura  e  do
Bacharelado  em  Letras-Português.  As  áreas  se  posicionaram  e  indicaram  as  seguintes
disciplinas:  "Narrativa  Antiga",  ofertada  por  eles  nos  semestres  ímpares,  e  "Filologia  e

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l



Poética Clássicas", ofertada por eles nos semestres pares.  APROVADO.  1.3. Número de
vagas de ingresso em Letras-Português: A professora Adelaide colocou em discussão o
número de vagas que o Dellin pretende abrir para 2019, à luz do relato feito pela professora
Renata sobre a reunião do NDE. Em resposta à proposta da Coordenação de reduzir o número
de vagas, o Dellin planejara reduzir em vinte por cento o ingresso de alunos para Letras-
Português. A professora Adelaide lembra esses números e pergunta à plenária se manteremos
essa determinação ou se a alteraremos. Na discussão que se seguiu, professores ponderaram
que não temos segurança sobre o espaço físico disponível a partir de 2019, por não sabermos
quando e  quanto  do  Setor  de  Educação  migrará  para  o  Teixeira  Soares,  além de  outros
remanejamentos (mencionaram-se as Casas Lilás e Amarela dentre os espaços alugados pela
Universidade e que possivelmente virão para o Dom Pedro II e/ou II. Além disso, professores
ponderaram a respeito  do número total  de alunos que serão atendidos  nas Disciplinas  de
Fundamentos: considerando os setenta alunos do DELEM + DEPAC que o DELLIN atenderá
em cada turno, a redução das vagas do DELLIN para quarenta por turno faria com que cada
turma de Fundamentos contasse com cinquenta e cinco ingressantes, número um pouco maior
do  que  os  cinquenta  anteriormente  previstos.  Diante  dessas  contas  e  das  discussões,  a
professora Adelaide colocou em votação a diminuição das vagas de ingresso do Dellin:  das
cinquenta vagas inicialmente previstas em cada turno, o DELLIN ofertaria quarenta vagas
para ingresso em cada turno para Letras-Português.  Por quinze votos favoráveis  e quatro
abstenções,  a  proposta  foi   APROVADA.  1.4.  Vagas  para  Bacharelado  e  para
Licenciatura  em  Letras-Português:  a  professora  Adelaide  colocou  em  discussão  a
distribuição  das  quarenta  vagas  (por  turno)  do  curso  Letras-Português  nas  modalidades
Bacharelado  e  Licenciatura.  A  professora  Renata  lembrou  da  existência  de  um  ofício
assinado por Malvina Tuttman, do CNE, segundo o qual a opção por uma dessas modalidades
deve ser feita no ato da inscrição. Predominou a compreendendo que se trata da inscrição no
vestibular, e não no ato da matrícula. O professor Benito mencionou dados de um estudo --
segundo ele, preliminar e inconcluso -- a respeito do ingresso no Curso de Letras da UFPR na
última década e, a partir deles, propôs a distribuição das quarenta vagas por turno da seguinte
forma: trinta e quatro vagas para a Licenciatura e seis vagas para o Bacharelado em cada
turno.  A  professora  Adelaide  colocou  em votação  essa  proposta,  que  teve  quinze  votos
favoráveis e quatro abstenções. APROVADA. 1.5. Apreciação do número de ingressantes
nas Disciplinas de Fundamentos: Considerando o relato da professora Renata, a professora
Adelaide abriu a discussão acerca da relação entre a qualidade da aprendizagem e o número
de alunos por turma, nas Disciplinas de Fundamentos que o DELLIN ofertará -- quais sejam:
duas  disciplinas  de  Introdução à  Teoria  da  Literatura  e  duas  disciplinas  de Introdução  à
Linguística,  para  alunos  dos  dois  primeiros  períodos  dos  cursos  de  Alemão,  Espanhol,
Francês,  Inglês,  Japonês  e  Polonês,  num total  de  setenta  alunos  dessas  áreas  por  turno.
Seguiu-se alguma discussão, nas quais diferentes professores lembraram que, pela proposta
feita,  o  DELLIN havia  se  comprometido  a  atender  a  uma turma de cinquenta  alunos no
matutino e uma no noturno em cada uma das Disciplinas de Fundamentos ofertadas para
áreas do DEPAC e do DELEM, número calculado em função de três fatores: (1) a solicitação
inicialmente feita por algumas áreas, mas não todas, pelas Disciplinas de Fundamentos; (2) a
capacidade humana do DELLIN, em termos de disponibilidade de mão-de-obra, para ofertar
essas disciplinas para as áreas de estrangeiras, sem comprometer a sua oferta para os alunos
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da Licenciatura e do Bacharelado em Letras-Português; (3) a busca por manter um alto nível
de qualidade de ensino-aprendizagem, o que, em turmas muito grandes, ficaria prejudicado.
Somados  os  alunos  do  DELEM,  DEPAC e  DELLIN,  cada  turma  de  Fundamentos  terá
cinquenta e cinco alunos por turno. Alguns professores se manifestaram contrariamente a
esse número, considerando a interação entre professor e aluno como um elemento que será
prejudicado quanto mais numerosa for a turma, com possível queda na qualidade de ensino; a
hipótese de maior evasão associada a turmas grandes; a consideração de que ao longo dos
anos  esse  número  pode  se  tornar  maior  em  função  da  rematrícula  de  alunos  que
eventualmente venham a reprovar.  Congregando os diferentes  argumentos que emergiram
nessa  discussão,  a  professora  Adelaide  propôs  responder  à  Coordenação  indicando  que,
embora o número de cinquenta e cinco alunos por turma não seja o ideal para a qualidade de
ensino que pretendemos, para a necessária interação em situação didática, o DELLIN o aceita
neste momento visando a uma composição, no interior do curso de Letras, de modo a garantir
o acordo construído nas últimas semanas.  Sumarizando diferentes  argumentos enunciados
pela  plenária,  a  professora  Adelaide  salienta  o  esforço  do  DELLIN  no  processo  de
negociação,  que  ultrapassa  o  limite  até  então  traçado  para  a  garantia  de  boa  qualidade
didática. Por dezenove votos favoráveis e dois contrários, a proposta foi  APROVADA. 1.6.
Nome do curso:  A professora Adelaide colocou em discussão o nome a ser dado ao novo
curso de Letras proposto pelo DELLIN a partir desta reforma curricular. Depois de alguma
discussão,  o nome escolhido foi Letras-Português.  APROVADO.  2. AFASTAMENTOS:
2.1 O professor Waltencir Alves de Oliveira solicitou afastamento no dia vinte e um de maio
de 2018 para participar de uma banca de mestrado e proferir uma palestra na UNIFESP, em
São Paulo. APROVADO. 2.2 O professor Márcio Renato Guimarães solicitou afastamento,
de 31 de julho a 03 de agosto de 2018, para participar, com apresentação de trabalho, do
“XXV Simpósio Nacional de Estudos Clássicos - I Congresso Internacional sobre o Mundo
Clássico”,  a ser realizado em Buenos Aires - Argentina.  A Área de Língua Portuguesa e
Lingüística assumirá os encargos didáticos do professor no período. APROVADO.  2.3 A
professora Patrícia de Araújo Rodrigues solicitou afastamento entre os dias sete e onze de
agosto  de  2018  para  participar  do  evento  “Encuentro  de  Gramática  Generativa”,  na
Universidade de Buenos Aires, em Buenos Aires, Argentina. A Área de Língua Portuguesa e
Lingüística assumirá os encargos didáticos da professora durante o período.  APROVADO.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Milena  Ribeiro  Martins,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai
assinada por mim.
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