
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2018.  Às catorze  horas  e  trinta  minutos  do  dia
dezoito 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,
Fernando Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Luiz Arthur Pagani, Márcio
Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro Martins, 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 Luís Gonçales
Bueno de Camargo, Marcelo Corrêa Sandmann, Maximiliano Guimarães Miranda, Patrícia
da Silva Cardoso e Pedro Ramos Dolabela Chagas. A professora Adelaide solicitou inclusão
de um ponto de pauta: leitura e aprovação da ata da última reunião departamental, 04/2018.
Inclusão  APROVADA. ORDEM  DO  DIA:  1)  AFASTAMENTOS: a) A  professora
Adelaide apresentou a solicitação de afastamento do professor Caetano Waldrigues Galindo,
de 28 de maio a 05 de julho de 2018, para  período de estudos em universidades e bibliotecas
na Itália (Roma) e na França (Paris), com apresentação de palestra na Trieste Joyce School,
em Macerata - Itália. O afastamento é direcionado para estudos referentes ao estágio pós-
doutoral do professor, já afastado da UFPR de 01 de março de 2018 até 28 de fevereiro de
2019, tendo seus encargos didáticos assumidos pela Área de Língua Portuguesa e Linguística.
APROVADO. b) A  professora  Adelaide  apresentou  a  solicitação  de  afastamento  da
professora Sandra Mara Stroparo, de 28 de maio a 05 de julho de 2018, para  período de
estudos em universidades e bibliotecas na Itália (Roma) e na França (Paris). O afastamento é
direcionado  para  estudos referentes  ao estágio  pós-doutoral  da  professora,  já  afastada  da
UFPR de 15 de fevereiro de 2018 até 14 de março de 2019, tendo seus encargos didáticos
assumidos  pela  Área  de  Literatura  e  Teoria  Literária.  APROVADO.  c) A  professora
Adelaide apresentou a solicitação de afastamento do professor Antonio Augusto Nery, para
participar de uma banca para seleção de professor substituto no IFPR/Campo Largo em 23 e
24 de abril. APROVADO. d) A professora Adelaide apresentou a solicitação de afastamento
do professor Antonio Augusto Nery, para participar de uma banca para seleção de alunos
bolsistas  do  PIBIC  na  PUC-PR  em  02  e  03  de  maio.  APROVADO.  2)  REFORMA
CURRICULAR: a) A  professora  Renata  e  o  professor  Luiz  Arthur  fizeram  relatos  da
reunião do NDE ocorrida em treze de abril,  que contou com a presença do Pró-Reitor de
Graduação da UFPR. Nessa reunião do NDE ficou esclarecido que ficou esclarecido que o
termo “licenciatura integrada”, embora tenha circulado na UFPR, não aparece em qualquer
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documento do CNE ou do MEC. Diante disso, para cumprir o que estabelece a resolução
mencionada,  cabe agora ao Dellin apresentar uma grade curricular para a licenciatura em
Letras Português. Dada a ampliação da carga horária da licenciatura simples para três mil e
duzentas horas, o Dellin observa não ter condições de continuar ofertando disciplinas num
núcleo comum aos demais cursos de Letras que vierem a ser criados, dado que sua força de
trabalho estará toda envolvida no atendimento das disciplinas do novo curso. A professora
Adelaide propôs então que enviemos uma carta à comunidade do Curso de Letras da UFPR
fazendo um breve histórico da atual reforma curricular, da extinção arbitrária das habilitações
pela resolução 02/15 do CNE e apresentando a nossa posição atual diante das demandas do
MEC e da Prograd. A carta foi apresentada, discutida e reescrita pela plenária. APROVADO.
b) A professora Adelaide propôs também encaminhar mensagens por e-mail às chefias dos
departamentos  Delem e Depac explicando a falta  de condições  do Dellin  de assumir um
núcleo comum de disciplinas nos novos cursos, mas apresentando a possibilidade de que os
alunos  daqueles  departamentos  cursem disciplinas  ofertadas  pelo  Dellin  como  optativas,
quando  houver  vagas,  com  reciprocidade  nas  disciplinas  ofertadas  pelos  outros
departamentos.  APROVADO.  c)  A  professora  Adelaide  solicitará  também  à  área  de
Clássicas  que  oferte  duas  disciplinas  de  sessenta  horas  cada  para  os  alunos do curso de
Letras-Português.  APROVADO.  d)  Quanto  ao  número  de  vagas  a  serem  abertas  no
vestibular  2018/2019,  a  plenária  decidiu  ofertar  cinquenta  vagas  no  turno  matutino  e
cinquenta vagas no noturno, sendo quarenta vagas para licenciatura e dez para bacharelado
em cada turno.  APROVADO.  3) DIVERSOS: APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ANTERIOR.  Finalizando, a professora Adelaide submeteu à plenária a ata da reunião de
onze de abril de 2018 para leitura e aprovação. APROVADA. 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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