
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2018. Às catorze horas do dia vinte e cinco de abril
de  dois  mil  e  dezoito,  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  Alexandre  André  Nodari,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de
Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçales  Bueno  de  Camargo,  Luiz  Arthur
Pagani, Marcelo Corrêa Sandmann, Maria Cristina Figueiredo Silva, Maximiliano Guimarães
Miranda, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Ramos Dolabela Chagas,
Renata Praça de Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira, e os representantes discentes
Mariana  Bourscheid  Cezimbra,  Victor  Hugo  Turezo,  Amarílis  Virgínia  Ferreira,  Daniel
Falkemback Ribeiro e Angélica de Oliveira Neri. 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.  Justificou  ausência  o  professor  Antonio  Augusto
Nery. Dando início à reunião, a professora Adelaide solicitou alteração da pauta, motivada
pela reunião extraordinária conjunta do DELLIN e do DELEM, agendada para as dezesseis
horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, na sala 1000, para a qual também
foram convidados os professores do DEPAC e do DTPEN. Solicitou, então, a retirada do
ponto de pauta "Constituição de Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) da Licenciatura em Português" e a inclusão do ponto de pauta "Apreciação e Votação
de  solicitação  do  Delem".  APROVADO.  INFORMES:  1.  Em  vinte  e  três  de  abril,  a
professora  Adelaide  encaminhou  para  conhecimento  dos  professores  uma  carta-resposta
enviada por e-mail pelo professor Bernardo Brandão, assinada pelos seis professores da área
de  Clássicas,  acerca  da  consulta  do  Dellin  sobre  o  interesse/disponibilidade  da  área  de
Clássicas em ofertarem disciplinas no currículo da Licenciatura de Letras-Português.  2. Em
vinte e três de abril, a professora Adelaide enviou para conhecimento dos professores uma
"Carta aos Professores do Dellin a propósito do curso de Bacharelado em Letras da UFPR",
assinada  pelos  professores  Guilherme  Flores,  Bernardo Brandão,  Paulo  Soethe,  Maurício
Cardozo  e  Nylcéa  Pedra,  enviada  por  e-mail  na  tarde  desse  mesmo  dia  pelo  professor
Maurício  Cardozo (Depac)  ao Dellin.  3.  Em vinte  e  três  de  abril,  a  professora Adelaide
enviou para conhecimento dos professores uma carta, assinada por "Professoras e professores
do Depac", enviada por e-mail na tarde desse mesmo dia pelo professor Paulo Soethe ao
Dellin.  4.  Em vinte  e  três  de  abril,  a  professora  Adelaide  divulgou  uma  mensagem  da
Comissão Organizadora da Semana de Letras convidando professores para lançarem livros de
sua  autoria  no  evento.  5.  Em vinte  e  três  de  abril,  a  professora  Adelaide  divulgou  uma
mensagem  da  Comissão  Organizadora  da  Semana  de  Letras  a  respeito  do  ensalamento
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provisório das sessões de comunicação individual e coordenada do evento.  ORDEM DO
DIA:  1)  AFASTAMENTOS: Não  houve  pedidos  de  afastamento.  2)  REFORMA
CURRICULAR: Clássicas:  2.1. O professor  Guilherme Gontijo  Flores,  representando a
área de Clássicas, apresentou à plenária a proposta de sua área para a reforma curricular do
curso de Letras-Português, enviada anteriormente por e-mail:  de oferecer  ao curso quatro
disciplinas de sessenta horas-aula, sendo turmas únicas, nos dois turnos (matutino e noturno),
assim  descritas:  (i)  Narrativa;  (ii)  Teatro  Antigo;  (iii)  Lírica;  (iv)  Filologia  e  Poética
Clássicas. Depois de discutir a proposta, o Dellin anunciou seu interesse por duas disciplinas
de sessenta horas, totalizando cento e vinte horas, sendo uma da área de Literatura e uma
mais  próxima  de  questões  Linguísticas  (a  última  disciplina  das  quatro  mencionadas).  O
professor  Guilherme  aceitou  o  interesse  do  Dellin  e  informou  que,  além  das  duas
obrigatórias, todas as outras disciplinas das Clássicas estarão abertas sob a forma de optativas
para os alunos do curso. A plenária do Dellin votou: por vinte votos a favor e um voto contra,
esta  proposta  foi  APROVADA.  2.2. REFORMA  CURRICULAR:  Bacharelado:  O
professor  Guilherme  e  o  professor  Caetano  Galindo  se  apresentaram  à  plenária  com  a
intenção de esclarecer eventuais dúvidas a respeito da "Carta aos Professores do Dellin a
propósito do Curso de Bacharelado em Letras da UFPR" enviada por e-mail na tarde de vinte
e  três  de  abril.  Adicionalmente,  o  professor  Guilherme  apresentou  uma  planilha  com
conjuntos de disciplinas, divididas em oito períodos, com cinco disciplinas em cada período.
O professor Guilherme esclareceu que se trata de "um estudo, não de uma proposta", para
embasar as discussões a respeito de um eventual Bacharelado em Letras, com ênfases em
Tradução, Estudos Linguísticos e Estudos Literários. No cabeçalho dessa planilha, indica-se:
"ABI Bacharelado em Letras/português,  Latim,  Grego ou duplas".  Houve discussão,  com
vários pronunciamentos, dentre os quais destaco: a qualificação da carta como tardia, sem
que  houvesse  tempo  hábil  para  sua  discussão,  considerando-se  a  data  de  seu  envio  ao
departamento;  a  ponderação de  que o Bacharelado não foi  regulamentado pela  resolução
02/2015 do CNE/MEC, motivo pelo qual sua definição não precisa ser feita neste momento; a
incompreensão da reserva de vagas para Bacharelado no turno matutino, considerando-se que
o Bacharelado terá menor carga horária que a Licenciatura, e o turno com menor número de
horas-aula  é  justamente  o  noturno.  A  essa  última  ponderação,  o  professor  Guilherme
respondeu dizendo que ele teria que consultar as outras áreas cossignatárias da carta para
verificar  a disponibilidade de oferecer  o Bacharelado no noturno. O professor Guilherme
também explicitou que a negociação está sendo feita com áreas, não com departamentos, que
não se trata de proposta do Delem nem do Depac, mas de algumas áreas que hoje compõem
aqueles  departamentos.  Colocada  para  votação  a  proposta  apresentada  pela  carta,  com
destinação  de  20  vagas  do  Bacharelado  em  Letras  para  o  Matutino,  nenhuma  vaga  no
noturno, houve dez votos contrários à proposta, dez votos favoráveis e uma abstenção. A
professora Adelaide votou para desempatar, exercendo a prerrogativa do voto de minerva da
Chefe de Departamento. Com isso, a proposta foi APROVADA. Com a aprovação das vinte
vagas para o Bacharelado em Letras no período matutino, o Dellin decidiu realocar as vagas
da Licenciatura  em Letras-Português,  ficando cinquenta  no noturno e  trinta  no matutino.
APROVADO.  3) REFORMA CURRICULAR: Carta do Delem: A professora Adelaide
informou que o Delem enviou uma carta no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito,
pouco depois do meio-dia, com uma proposta para apreciação do Dellin, na qual as áreas de
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Espanhol  e  Francês  se  propõem a ofertar  quatro disciplinas  de sessenta horas  por  turno,
semelhantes  às  Línguas  Complementares  existentes  no  currículo  vigente,  em troca  de  o
Dellin ofertar quatro disciplinas de fundamentos, nos moldes das atuais Teorias da Literatura
e  Introdução  à  Linguística.  Houve  significativa  discussão,  com  vários  pronunciamentos,
dentre  os  quais  destaco:  a chegada da proposta  no próprio dia  da reunião,  sem que haja
condições  mínimas  para  seu  estudo  e  compreensão  com  a  atenção  necessária;  o
reconhecimento  do  interesse  histórico  do  Dellin  por  uma formação  linguística  e  cultural
plural, mas a incompreensão da oferta de apenas duas línguas, sendo uma em cada turno, o
que obrigaria o aluno do noturno a estudar Francês, e o do diurno a estudar Espanhol, sem
que haja justificativa acadêmica que subsidie tal proposta. Depois de intensa discussão, foi
posta  em  votação  a  referida  proposta  do  Delem:  por  sete  votos  favoráveis,  doze  votos
contrários e duas abstenções, a proposta foi  REJEITADA.  4) Diversos:  O professor Luiz
Arthur Pagani comunicou ao final da reunião que, a partir  desta data, não integra mais o
Núcleo Docente Estruturante. Em momento oportuno, o Departamento deverá indicar outro
membro para  o  NDE. 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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