
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia onze
de abril 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, Antonio Augusto Nery, Benito Martinez
Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Claudia Mendes Campos, Lígia Negri, Luís
Gonçales  Bueno  de  Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio
Renato  Guimarães,  Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Pedro  Ramos
Dolabela Chagas, Renata Praça de Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira. 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, Maria Cristina Figueiredo Silva e Maximiliano Guimarães
Miranda. ORDEM DO DIA: 1) SOLICITAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO: a professora
Adelaide  informou  que  o  professor  Andrey  Oliveira  (UFRN)  apresentou  um  pedido  de
redistribuição para o Dellin, no qual informa que sua eventual redistribuição se daria sem
contrapartida de código de vagas, já que segundo ele "há um excesso de professores das áreas
de  [sua]  atuação"  no  seu  departamento.  A  professora  Adelaide  colocou  em discussão  o
pedido  feito.  A  plenária  decidiu,  antes  de  dar  prosseguimento  à  discussão,  solicitar  ao
professor  maiores  esclarecimentos  sobre  a  ausência  da  necessidade  da  contrapartida.
APROVADO.  2) REFORMA CURRICULAR: Dando continuidade às discussões para a
reforma curricular,  cada área apresentou suas reflexões a respeito de uma licenciatura em
Português,  com 3200 horas,  de acordo com a resolução 02/15 do CNE. Considerando as
interpretações divergentes acerca do que sejam as licenciaturas “integradas” e de qual será o
número de horas para sua integralização, o Dellin tem optado por pensar a licenciatura em
português antes de negociar com outros cursos eventuais propostas integradas. Havendo a
possibilidade de integração, o departamento negociará com outros departamentos do Curso as
possibilidades  de  integração  com reciprocidade  na  oferta  de  disciplinas.  Considerando  o
significativo aumento do número de horas previstas pela resolução para integralização da
licenciatura única, as áreas apresentaram suas propostas para atender ao necessário aumento
da oferta do número de disciplinas obrigatórias. O número de disciplinas e o seu teor ainda
estão em discussão. Em função das ideias de cada área e buscando algum equilíbrio na oferta
de  disciplinas  obrigatórias  e  optativas  entre  as  três  áreas  do  departamento,  as  áreas
rediscutirão  suas  propostas  internamente  e  as  reapresentarão  numa  próxima  reunião
departamental.  APROVADO. 3)  AFASTAMENTOS: 3.1.  a  professora  Claudia  Mendes
Campos solicitou afastamento nos dias 10 e 11 de maio para participar de reunião de pesquisa
com a professora Maria  Fausta Pereira  de Castro,  na Unicamp,  em Campinas-SP.  3.2. O
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professor Marcelo Sandmann solicitou afastamento dos dias 19 e 20 de abril para participar
do II Colóquio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e contemporânea, que acontece
na  UFMG,  em  Belo  Horizonte.  APROVADOS.  4)  DIVERSOS:  O  professor  Bruno
informou que o programa Licenciar está sem representante titular, e que ele continua como
suplente. 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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