
  
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e
oito de março de dois mil e dezoito, reuniu-se, na sala 1111 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  estando
presentes os professores Antonio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bruno Bohomoletz
de Abreu Dallari, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Luiz Arthur Pagani, Márcio
Renato Guimarães, Pedro Ramos Dolabela Chagas e Renata Praça de Souza Telles. 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, Maximiliano Guimarães Miranda, Milena Ribeiro Martins
e  Patrícia  da  Silva  Cardoso. ORDEM  DO  DIA:  1)  REFORMA  CURRICULAR:  O
Departamento  de  Literatura  e  Linguística  apreciou  e  discutiu  os  documentos  recebidos  do
Departamento  de  Letras  Estrangeiras  Modernas  (DELEM)  e  do  Departamento  de  Polonês,
Alemão  e  Letras  Clássicas  (DEPAC),  relativos  às  suas  demandas  para  a  reformulação  do
currículo do curso de Letras. Em resposta ao documento do DELEM, o DELLIN deliberou que:
1) reafirma seu compromisso em compor licenciaturas integradas com as áreas de espanhol e
francês; 2) pode ofertar disciplinas optativas para a área de italiano, desde que haja vagas, depois
de garantidas as vagas para nossos próprios alunos, que são nossa prioridade; 3) em relação à
demanda específica das áreas de inglês e japonês, o DELLIN esclarece que: a) não pode ofertar a
disciplina HL308 (Produção de textos em língua portuguesa) porque ela pertence  ao rol das
disciplinas optativas do Departamento e o departamento não tem condições de manter uma oferta
fixa e específica para outro curso; b) as disciplinas HL222 e HL223 não têm caráter introdutório
e  passarão  a  ter  pré-requisito  no  novo  desenho  curricular  do  português.  Por  essa  razão,
permanecemos  dispostos  a  continuar  uma  negociação  sobre  disciplinas  com  nítido  caráter
introdutório que poderiam ser do interesse dos cursos de inglês e japonês. Em resposta à carta
redigida pela chefia do DEPAC à chefia deste departamento, o DELLIN insiste na solicitação ao
DEPAC de uma posição concreta e definitiva concernente à sua disposição ou não em constituir
licenciatura  integrada  com o  português.  Caso  haja  interesse  em integrar  licenciatura  com o
DELLIN, este departamento solicita ao DEPAC uma previsão do número de alunos que serão
atendidos nessas licenciaturas. O DELLIN, ainda, reforça sua posição de reconhecer o Núcleo
Docente Estruturante como a instância per se para se conduzirem as discussões sobre a reforma
curricular. O DELLIN informa, ainda, que neste momento busca consolidar uma posição sobre
uma licenciatura única em português, o que implica o estudo sobre a disponibilidade de mão-de-
obra para atender demandas eventuais futuras. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu,
Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Adelaide Hercília Pescatori Silva
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