
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2017. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
e sete de setembro de dois mil e dezessete, 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,  Caetano  Waldrigues  Galindo,
Fernando Cerisara Gil, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Luiz Arthur Pagani, Maria
Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro Martins, Pedro Ramos Dolabela Chagas, Raquel
Illescas Bueno e Sandra Mara Stroparo e o representante discente Paulo Renato da Rosa
Silvério. Encontram-se afastadas, em estágio pós-doutoral, as professoras Claudia Mendes
Campos, Patrícia de Araújo Rodrigues e Renata Praça de Souza Telles.  Justificaram suas
ausências  os  professores  Luís  Gonçales  Bueno  de  Camargo,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,
Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.  O
professor Luiz Arthur pediu inclusão de um ponto de pauta para tratar do tema optativas
livres e específicas. APROVADO. Informes: 1) A professora Adelaide informou que, numa
reunião de pró-reitores de graduação em São Paulo, a professora Maria Josele Bucco Coelho
(DELEM) apresentou um pedido de adendo ao texto da resolução 02/15 MEC. O adendo visa
a permitir dupla formação aos alunos. O termo "formação dupla" ou "formação integrada"
substitui o termo "licenciatura dupla", já que a resolução acaba com as habilitações. Além de
apresentar esse adendo, a professora Josele relata uma preocupação unânime dos pró-reitores
com os cursos de Letras, pois eles entendem que esses cursos não conseguem se encaixar na
reforma sem que haja prejuízos grandes para as áreas menores. Em razão dessa preocupação
manifesta, o Fórum de pró-reitores deve convocar uma reunião com o CNE para pedir que
seja incluído na resolução um parágrafo que contemple a especificidade dos cursos de Letras.
Essa reunião deverá acontecer  neste mês de setembro.  Porém, caso o CNE não acolha  o
pedido do Fórum, a professora Josele comenta que teremos que seguir a resolução 02/15. Ao
mesmo tempo, ela comenta que o texto da resolução dá autonomia para as IES reformarem o
curso de acordo com as "circunstâncias regionais e institucionais". Assim, por exemplo, na
UFPE há um plano de propor  cursos  com dupla formação,  nos  quais a  carga horária  de
estágio seja dividida entre as línguas. Isto porque, como não se trata de outra habilitação, mas
de uma formação integrada, não seria preciso cumprir carga horária total de estágio para cada
língua. 2) Depois de uma conversa com a servidora Sandra Kuhn a respeito da necessidade de
aquisição do switch (discutida na última reunião plenária), a professora Adelaide informou
que o switch, por si só, não aumenta velocidade de conexão com a internet; porém, o pessoal
da  TI  do  Setor  sugere  que  os  departamentos  adquiram  switches  porque  os  que  temos
disponíveis, nos armários dos vários andares do D.Pedro I, já estão obsoletos e a previsão é
de que num curto prazo nos deixem na mão. Como consequência, ficaríamos sem conexão
com internet. Em vista disso, a professora Adelaide propôs que o Dellin comprasse um switch
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e ligasse a conexão de internet da sala que receberá o equipamento diretamente nele. Esse
procedimento  melhoraria  a  conexão,  já  que  teríamos  um equipamento  novo e  ao  qual  a
conexão  de  internet  da  sala  (sugere-se  a  1013)  estaria  diretamente  ligada.  A  professora
Adelaide  informou os  valores  para aquisição do switch  (R$ 3.000,00)  e da webcam (R$
1.500,00) sugerida pelos técnicos, cuja configuração é: webcam modelo bcc950 hd 1080p -
Logitech. Segundo a servidora Sandra Kuhn, o pessoal da TI avalia que este switch atende às
necessidades dos usuários. A professora Adelaide lembrou que a câmera possibilita gravar
imagens, o que pode ser necessário em razão da exigência de se gravarem aulas de concursos
públicos. A professora Adelaide também propôs a compra de um microcomputador novo para
a sala onde será instalado o equipamento de videoconferência; informou que no pregão temos
um DELL, processador Intel i7, por R$ 4.400,00. Explicou que o computador da sala 1013
está obsoleto, e que a ideia é fazermos uma parceria com o programa de pós, de modo a que
as duas instâncias se beneficiem. A professora Adelaide informou, por fim, que, para essa
compra  no  valor  total  de   R$  8.900,00,  o  Dellin  está  "pegando  carona"  num pregão  da
UFRGS porque, como explicou a servidora Sandra, não haveria tempo hábil para esperarmos
pela abertura de novo pregão aqui na UFPR e, então, empenharmos a verba. 3) A professora
Adelaide  informou  que  a  professora  Maria  José  Foltran  encaminhou  à  Comissão
Organizadora dos Eventos Comemorativos dos 80 Anos do Setor de Ciências Humanas, em
nome  do  Dellin,  o  nome  do  professor  Bruno  Dallari  para  participar  da  mesa-redonda
"Humanidades e desafios contemporâneos", que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2018 e
integra  a  programação  das  comemorações  dos  80  anos  do  Setor  de  Ciências  Humanas.
4) A  professora  Adelaide  relatou  temas  discutidos  na  reunião  do  Conselho  Setorial  de
26/09/2017: (4.1) Empréstimo das salas de aula do Setor: o Setor elaborou um formulário
para empréstimo de salas de aula; se a solicitação for feita por alunos, será necessário que um
professor também assine o documento; além disso, um colega também sugeriu que apenas
quem tem um endereço de e-mail  da UFPR possa fazer  a reserva no site  do SCH. (4.2)
Elevadores: a despeito do planejamento inicial de implementação do plano de conservação
dos  elevadores  (segundo  o  qual  um  deles  subiria  até  o  sexto  andar  apenas,  e  o  outro
funcionaria entre o sétimo e o décimo primeiro andares), no primeiro dia esse plano não
funcionou  porque  o  técnico  da  empresa  de  manutenção  dos  elevadores  não  fez  a
programação, andar por andar, pelo lado de fora dos elevadores, como deveria ter sido feito.
O prof. Rodrigo Tavares informou que a situação seria regularizada no dia 27 de setembro,
segundo  informação  do  técnico.  (4.3)  Comissão  de  Segurança:  a  Pró-Reitoria  de
Administração  instituiu  uma  Comissão  de  Segurança  na  Universidade,  a  qual  deve  ser
comunicada sempre que algum episódio de violência for detectado na UFPR, para que sejam
tomadas as devidas providências. Em breve, o pró-reitor deve chamar uma audiência pública
para  apresentar  a  comissão  ao  Setor,  em data  ainda  não  definida.  (4.4)  Espaço  Físico:
seguem as tratativas para a ocupação do espaço físico do Setor. O prédio Teixeira Soares está
pronto, mas não há perspectivas para a construção do Anexo B (prédio de salas de aula)
daquele complexo. Por isso, há novos planos de alocação do Setor de Educação e do SCH. A
profa. Lígia deverá se reunir com a comissão de espaço físico nas próximas semanas, quando
então teremos mais notícias sobre a maneira como os técnicos sugerem a ocupação do espaço
no atual cenário da Universidade. (5)  O professor Pedro Ramos Dolabela Chagas informa
que,  no  EVINCI,  haverá  bancas  compostas  ao  mesmo  tempo  por  alunos  de  Literaturas
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(Brasileira, Portuguesa e outras literaturas estrangeiras) e de Filosofia. ORDEM DO DIA: 1)
ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO: a professora Adelaide relatou a existência de
processos  de  adiantamento  de  conhecimento  que  têm  chegado  ao  Dellin  sem  a  devida
documentação, apesar do que estabelece a resolução CEPE 92/13, Art.14: “Os exames de
adiantamento de conhecimento deverão ocorrer por solicitação fundamentada do aluno ao
colegiado de curso.” Ela propôs que o departamento tome uma posição sobre adiantamento
de conhecimento e aproveitamento de conhecimento. A plenária decidiu que a posição do
departamento será a de seguir a resolução 92/13-CEPE, que regulamenta esses instrumentos.
O professor Benito Martinez sugeriu que, em reuniões de colegiado, os professores lembrem
que há resoluções a serem seguidas para o bom funcionamento do Curso. Houve discussão
sobre a pertinência de tratar de instruções e normativas na Semana do Calouro. Lembrou-se
também que instruções e normativas são parte do Manual do Aluno. A professora Adelaide
sugeriu, então, que um técnico da PROGRAD seja chamado para participar da Semana do
Calouro. APROVADO.  2) DISCIPLINAS OPTATIVAS: O professor Luiz Arthur Pagani
apresentou e discutiu a concepção de disciplinas optativas. Informou que, segundo o NAA,
ou a optativa é livre ou é específica e que, num curso com 54 habilitações, como o nosso, há
milhares de disciplinas optativas. Informou ainda que a Coordenação oferece duas opções: (i)
bloquear a possibilidade de o aluno cursar disciplinas optativas livres em outros cursos; (ii)
cortar  as  terminologias  ‘livre’  e  ‘específica’,  embora  não o conceito.  O professor  Benito
sugeriu  o  seguinte  encaminhamento:  “Considerando  que  as  resoluções  do  CEPE  que
instituíram o Curso de Graduação em Letras,  nas suas várias modalidades,  habilitações  e
ênfases, bem como seus os anexos e ajustes de tais resoluções, estão presentemente em vigor
e  em  plena  legalidade  administrativa  e  jurídica;  considerando  que  os  obstáculos  ao
cadastramento no SIE das disciplinas, cargas horárias e demais atividades que integralizam
cada um dos seus percursos são uma limitação de natureza técnica, cuja responsabilidade não
é  da  Coordenação,  nem do  Colegiado  do  Curso  de  Letras;  considerando  o  interesse  de
preservar as prerrogativas acadêmicas que são próprias do Colegiado e da Coordenação do
Curso quanto à  concepção e execução do PPC do Curso nas  múltiplas  possibilidades  de
percurso  nele  previstos;  considerando  ainda  que  se  encontra  em andamento  processo  de
discussão com vistas a uma reforma curricular que, tanto reflete avaliações internas das áreas
e departamentos nele engajados, quanto toma em consideração normativas ao nível nacional
que têm sido publicadas nos últimos anos; e tendo em vista por fim o fato de problemas como
os apontados em relação ao cadastramento no sistema de controle acadêmico de elencos de
disciplina optativas para fins de integralização de cargas horárias no Curso de Letras ser um
problema que já existia desde a reforma curricular de 2001, em época anterior à implantação
do atual sistema, recomenda-se que, nos casos descritos na mensagem da coordenação, se
adote  providência de proceder a uma equivalência para as cargas horárias optativas cursadas
que  excedam  o  limite  exigido  para  integralizar  a  carga  de  optativas  específicas,  em
disciplinas que integrem o quadro das disciplinas optativas livres. Note-se que, nesse caso, as
equivalências terão natureza fundamentalmente administrativa, não observando estritamente
aspectos de conteúdo e/ou carga horária, mas sim o propósito de assegurar a integralização
das  cargas  horárias  e  a  diplomação  correspondente.  Esta  foi  a  estratégia  adotada  pela
coordenação, com a devida anuência do Colegiado, quando nos vimos em situação análoga
há quase vinte anos. Nesse caso, como se tratava de providência processada no âmbito da
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secretaria  do  Curso,  isso  não exigia  ajustes  ou  ações  ao  nível  da  PROGRAD ou outras
unidades.  Tal  providência,  decerto,  valeria  apenas  para o período que se estenderá  até  a
realização de uma reforma curricular - ora em discussão -, na qual, entre outras, tal questão
será equacionada de modo definitivo”. APROVADO. 3) PARTICIPAÇÃO EM BANCAS
DURANTE  AFASTAMENTO  PARA  PÓS-DOUTORADO: A  professora  Adelaide
relatou consultas de professores que, quando em afastamento pós-doutoral, são convidados a
participar de bancas na UFPR, mas são instruídos pela Progepe de que não podem participar
por estarem afastados integralmente de suas funções didáticas. Apesar dessa recomendação,
há  professores  que  entendem  ser  o  estágio  pós-doutoral  um  momento  propício  para
participação  em  atividades  dessa  natureza,  sejam  bancas  ou  congressos,  e  solicitam  ao
departamento que peça esclarecimentos à Progepe quanto ao tema. A professora Adelaide
propôs pedir esclarecimentos à Progepe quanto aos impedimentos e possibilidades de atuação
do professor licenciado. APROVADO. 4) PROJETO DE EXTENSÃO: O professor Bruno
Bohomoletz  de Abreu Dallari  submeteu à apreciação da plenária  seu projeto de extensão
intitulado “Mídia, Espaço Público e Educação - Fase 2”. APROVADO. 5) NDE - NÚCLEO
DOCENTE  ESTRUTURANTE:  A  professora  Adelaide  relatou  a  resposta  recebida  da
Coordenação do Curso de Letras relativa à consulta sobre a configuração do Núcleo Docente
Estruturante (NDE). A Coordenação informou que o NDE é composto por pelo menos cinco
membros e  recomendou que houvesse dois representantes  do DELLIN. O professor Luiz
Arthur Pagani se candidatou a integrar o NDE. O professor Caetano Galindo, que já ocupa
essa função, informou que permanecerá nela até fevereiro.  APROVADO.  6) DIVERSOS:
6.1: Afastamentos: a) A professora Adelaide apresentou à plenária o pedido de afastamento
do professor Luís Bueno, entre os dias 14 e 26 de novembro de 2017, para participar, de 16 a
18 de  novembro,  do  Simpósio  “Guimarães  Rosa e  Meyer-Clason:  literatura,  democracia,
saber-conviver”, que acontecerá na Universidade de Potsdam - Alemanha, e, entre os dias 20
e 24 de novembro, para período de trabalho relativo ao projeto “Arqui(v)pélago Literatura:
Estudos  Literários  entre  Alemanha  e  Brasil”  no  Instituto  Ibero-Americano  de  Berlim  -
Alemanha.  A  Área  de  Literatura  Brasileira  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor
durante  sua  ausência.  APROVADO.  b) A  professora  Adelaide  apresentou  à  plenária  o
pedido de afastamento da professora Patrícia Cardoso, entre os dias 09 de novembro e 02 de
dezembro de 2017, para participar, no dia 11 de novembro, de visita de trabalho ao King’s
College, em Londres - Inglaterra; nos dias 13 e 14 de novembro, da Conferência “Do Texto à
Tela e de volta ao Texto - Cinema e Literatura: O Contexto Português”, também em Londres;
e,  entre  os  dias  16  e  30  de  novembro,  de  reuniões  de  trabalho  na  Université  Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, em Paris - França. A Área de Literatura Portuguesa assumirá os encargos
didáticos da professora durante sua ausência.  APROVADO. c) o professor Antonio Nery
solicitou afastamento para os dias 07 a 11 de novembro para participar do Congresso dos 150
anos do Gabinete Português de Leitura, que acontecerá em Belém-PA. O professor Antônio
Nery também solicitou afastamento entre os dias 09 e 16 de dezembro para, nos dias 11 e 12
de dezembro, participar do Congresso Internacional "António José Saraiva Centenário (1917-
2017)", em Lisboa - Portugal, e, entre os dias 13 e 15 de dezembro, participar de grupos de
trabalho  no Centro  de  Literaturas  e  Culturas  Lusófonas  e  Europeias  da  Universidade  de
Lisboa  (CLEPUL),  também  em  Lisboa.  A  Área  de  Literatura  Portuguesa  assumirá  os
encargos didáticos do professor durante sua ausência. APROVADO. d) A professora Milena
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Ribeiro Martins solicitou afastamento entre os dias 23 e 24 de novembro para participar do
Encontro Literário "O Ensino de Literatura: A Literatura feita para Crianças e Adolescentes e
o Cânone", na Universidade de Brasília (UnB), no qual apresentará a palestra de abertura.
APROVADO. e) O professor Caetano Galindo solicitou afastamento entre os dias 07 e 11 de
novembro para participar  na UFMG, em Belo Horizonte-MG, do Colóquio "O Romance:
Teoria,  História  e  Crítica",  com apresentação  de  trabalho;  no  dia  22  de  novembro,  para
participar de uma banca de defesa de Mestrado na UFRGS, em Porto Alegre-RS; e nos dias
15 e 16 de dezembro para participar, em Cordisburgo-MG, do Encontro sobre tradução de
Guimarães  Rosa,  com  apresentação  de  trabalho.  APROVADO.  f)  A  professora  Maria
Cristina Figueiredo Silva solicitou afastamento para participar de um encontro do grupo de
pesquisa coordenado pela professora Charlotte Galves na Unicamp, em Campinas-SP, no dia
16 de novembro.  APROVADO.  g)  A professora Gesualda  de Lourdes  dos  Santos  Rasia
solicitou  afastamento  para  participar  do  II  Congresso  Internacional  de  Estudos  em
Linguagem, na UEPG, em Ponta Grossa-PR, nos dias 24 a 26 de outubro de 2017, e solicitou
afastamento para participar de uma banca de defesa de Doutorado na Unioeste, em Cascavel-
PR, nos dias 21 e 22 de novembro de 2017. APROVADOS.  6.2: Projeto CELIN: a) O
professor Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari solicitou à plenária autorização para atuar no
Programa  "Espaço  Integrado  para  Ensino,  Aprendizagem,  Pesquisa  e  Formação  de
Professores de Línguas e Culturas Diversas" (processo 23075.141590/2016-27). Ele informou
que desenvolverá atividades de coordenação dos cursos da Área de Leitura e Produção de
Textos, no período previsto de 01/12/2017 a 31/12/2018. Para estas atividades, o professor
disponibilizará 04 (quatro) horas semanais de trabalho e receberá um valor estimado de R$
12.000,00 (doze mil reais), que lhe serão pagos em doze parcelas. APROVADO. 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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