
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2019. Às catorze horas do dia 03 de abril de 2019,
reuniu-se,  no  anfiteatro  1000  do  Edifício  D.  Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a
presidência da professora Adelaide Hercília Pescatori Silva, estando presentes os professores
Antonio  Augusto  Nery,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Fernando  Cerisara  Gil,
Gesualda  de Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçales  Bueno de  Camargo,
Márcio Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro Martins, Patrícia
da Silva Cardoso, Patrícia  de Araújo Rodrigues,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata Praça de
Souza  Telles,  Sandra  Mara  Stroparo,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Waltencir  Alves  de
Oliveira.  Encontra-se  afastado,  em estágio  pós-doutoral,  o  professor  Luiz  Arthur  Pagani.
Encontra-se afastado, em licença para tratar  de interesses particulares,  o professor Benito
Martinez  Rodriguez.  Encontra-se  afastado,  para  participar  de  banca  na  UnB, o  professor
Caetano Waldrigues Galindo. Justificaram ausência os professores Alexandre André Nodari e
Claudia  Mendes  Campos.  INFORMES:  INFORME  N.1:  Em 18  de  março  de  2019,  a
professora  Adelaide  encaminhou  por  e-mail  informações  do  Comitê  Setorial  de  Pesquisa
sobre preenchimento dos campos do Edital de Iniciação Científica de 2019. INFORME N.2:
A professora Adelaide  informa que o professor  Caetano Galindo solicitou  a  remoção do
pedido de afastamento previsto para dia 24 de abril de 2019, que estava registrado na ata
01/2019.  INFORME N.3:  A  professora  Adelaide  informa  a  remoção  do  seu  pedido  de
afastamento previsto para 15 a 21 de junho de 2019, que estava registrado na ata 01/2019.
ORDEM  DO  DIA:  1.  AFASTAMENTOS:  Não  houve  pedidos  de  afastamento.
2.APROVAÇÃO DA ATA 01/2019: A professora Adelaide submeteu à plenária a avaliação
da ata 01/2019, enviada anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão. A ata foi
APROVADA.  3. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO DA ÁREA
DE LINGUÍSTICA: A professora Maria Cristina Figueiredo Silva informou que se encerrou
no dia 29 de março de 2019 o Concurso Público para seleção de professor adjunto da área de
Linguística,  de  que  trata  o  edital  391/18  da  Progepe.  Os professores  que  compuseram a
comissão julgadora do concurso foram Maria Cristina Figueiredo Silva e Caetano Galindo,
como membros  titulares  internos;  Loremi  Loregian-Penkal  (Unicentro),  Edson Domingos
Fagundes (UTFPR) e Luiz Francisco Dias (UFMG), como membros titulares externos. Foram
aprovados os seguintes candidatos, em ordem de classificação: Luisandro Mendes de Souza,
Andrea Knopfle, Lorena Araújo de Oliveira Borges e Renata Regina Passetti. APROVADO.
4.  PPC Curso de Especialização de Formação de Professores  em PLE: A professora
Maria Cristina Figueiredo Silva apresentou as linhas gerais do Projeto Pedagógico do Curso
de Especialização em Formação de Professores  de Português  como Língua Estrangeira  e
Culturas Lusófonas, nos quadros da Universidade Aberta do Brasil. Em seguida, o professor
Márcio  Renato  Guimarães  leu  seu  parecer  que  descreve  e  avalia  o  referido  Projeto:
“Descrição do Projeto. Trata-se da oferta de um curso de especialização em EAD voltado
para a formação de professores de Português como língua estrangeira, pensado primariamente
para professores que trabalham com população migrante (crianças e adultos), mas também
para professores de Português como língua materna e de outras línguas estrangeiras. O Curso
é constituído de dois módulos semestrais de cinco disciplinas cada, num total de 360 horas. O
curso será oferecido em cinco polos (Curitiba, Campo Largo, Colombo, Lapa e Londrina),
com trinta vagas em cada polo, totalizando 150 vagas. O curso terá a coordenação da Profa.



Dra. Maria Cristina Figueiredo Silva (DELLIN), com o Prof. Dr. Francisco Javier Calvo del
Olmo (DELEM) como vice-coordenador. Será organizado em nove módulos, totalizando 360
horas, distribuídos em dois semestres: os módulos de 1-5 no primeiro semestre do curso (1º
semestre de 2020), e os módulos de 6-9 no segundo semestre (2º Semestre de 2020). Cada
disciplina terá 40 horas, menos a que corresponde ao Módulo 1, que é do CIPEAD e terá 15
horas. O cronograma prevê quatro encontros presenciais de integração (abril, junho, setembro
e novembro), com entrega de TCC em dezembro. O corpo docente do curso é formado por
docentes dos departamentos de Letras Estrangeiras  Modernas (DELEM) e de Literatura e
Linguística (DELLIN), boa parte dos quais ligados ao Programa de Pós-graduação em Letras
da UFPR. O curso prevê um sistema de tutoria, com um tutor para cada 25 alunos. Os tutores
serão selecionados dentre os alunos do Programa de Pós-Graduação em Letras por Edital
próprio. O curso, a exemplo do que vem ocorrendo com cursos da mesma natureza no resto
do país, não prevê aporte próprio de recursos. Discussão do Mérito. O atual projeto de curso
de  especialização  visa  atender  uma  necessidade  nova,  porém crescente,  na  formação  de
professores da rede pública, que é o número crescente de alunos que não têm o português
como língua materna,  por  causa do aumento de número de imigrantes  na região-alvo.  A
proposta  do  projeto  encontra-se  solidamente  embasada  no Plano de  Desenvolvimento  da
Educação e nos princípios da CAPES. O projeto baseia-se nos princípios de uma formação
continuada,  democrática,  inclusiva,  que  valoriza  os  saberes  acadêmico  e  da  docência,
encarando-os de maneira crítica, a fim de promover o surgimento de novos saberes e práticas
docentes e discentes.  Parecer. Considerando a relevância da proposta, na prestação de um
serviço fundamental para a comunidade que sustenta a Universidade e a quem ela serve, e
considerando  que  o  processo  encontra-se  adequadamente  fundamentado  com relação  aos
princípios vigentes e aos trâmites necessários, sou de parecer pela sua APROVAÇÃO, sem
ressalvas.” O parecer foi APROVADO. 5. DIVERSOS: A professora Sandra Mara Stroparo
trouxe notícias de reuniões recentes do NDE. Informou que o Núcleo foi renovado, sendo
atualmente composto pelos professores Mina Isotani e Viviane Pereira (DELEM), Bernardo
Guadalupe Lins Brandão e Rodrigo Tadeu Gonçalves (DEPAC), Márcio Renato Guimarães e
Sandra  Stroparo  (DELLIN),  Fernanda  Veloso  e  Flávio  Medina  de  Oliveira  (DTPEN  -
Faculdade de Educação). Houve pedidos de informação a respeito do estágio atual da reforma
curricular e dúvidas acerca da sua situação processual. Esclareceu-se então que o processo
estava com a professora Anna Beatriz da Silveira Paula (DELEM), que havia pedido vistas e
deveria  apresentar  seu  parecer  na  próxima  reunião  setorial.  A  Comissão  do  DELLIN
responsável pelos PPCs se comprometeu a responder às demandas do parecerista, fazendo os
pequenos ajustes solicitados. Na próxima reunião departamental, prevista para 24 de abril, a
reforma curricular  entrará na pauta.  Para essa reunião,  o departamento demandará que as
áreas de Espanhol, Francês e Polonês explicitem quais seus objetivos concretos com o pedido
de abertura de diálogo apresentado pelas cartas enviadas em novembro de 2018 e aceito em
13 de  março de  2019.  A reunião  foi  encerrada.  Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Milena
Ribeiro Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 

Milena Ribeiro Martins


