
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental,  sob a presidência da professora Adelaide Hercília Pescatori  Silva,  estando
presentes os professores Alexandre André Nodary, Antônio Augusto Nery, 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, Márcio Renato Guimarães, Maria
Cristina Figueiredo Silva, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso e Pedro Ramos
Dolabela  Chagas,  e  os  representantes  discentes  Daniel  Falkembach  Ribeiro,  Diamila
Medeiros da Silva, Hugo Simões e Susan Costa. 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  Maximiliano
Guimarães  Miranda,  Renata  Praça  de  Souza  Telles  e  Waltencir  Alves  de  Oliveira.
INFORME: A professora Adelaide informou por e-mail, enviado em 15 de junho de 2018,
que os serviços de portaria funcionarão normalmente durante a Copa e, por isso, os edifícios
Dom Pedro I e Dom Pedro II estarão abertos em tempo integral nesse período. ORDEM DO
DIA:  1. APROVAÇÃO DA ATA 10/2018:  A professora Adelaide submeteu à plenária a
avaliação da ata 10/2018, enviada anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão.
Foi constatada a necessidade de alteração no ponto 6 da pauta,  cuja nova redação é:  “6.
FICHAS  1  DAS  DISCIPLINAS  DOS  CURSOS  DE  LETRAS  PORTUGUÊS
LICENCIATURA E BACHARELADO.  Representando a Comissão que elabora o Plano
Pedagógico do Curso de Letras Português – Licenciatura e o Plano Pedagógico do Curso de
Letras  Português  –  Bacharelado,  a  professora  Claudia  Mendes  Campos  apresentou  à
plenária departamental as fichas 1 das disciplinas obrigatórias e das disciplinas optativas a
serem ofertadas pelas  áreas  de Língua Portuguesa e  Linguística,  Literatura Brasileira e
Literatura Portuguesa na grade curricular elaborada para cada um dos cursos, no período
matutino e no período noturno. Do rol das disciplinas obrigatórias fazem parte as quatro
disciplinas de fundamentos – HL905 - Introdução à Linguística I; HL906 - Introdução à
Linguística  II;  HL917  -  Introdução  aos  Estudos  Literários  I;  HL918  -  Introdução  aos
Estudos Literários II. Estas disciplinas de fundamentos, conforme acordado com as áreas de
Espanhol,  Francês,  Japonês,  Polonês  e  Alemão,  serão  ofertadas  às  licenciaturas  e
bacharelados  oferecidos  pelo  Departamento  de  Letras  Estrangeiras  Modernas  e  pelo
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas.  APROVADO.”  A ata foi  APROVADA.  2.
AFASTAMENTOS:  2.1. O professor  Antonio  Nery  solicitou  afastamento,  de  2  a  10  de
outubro, para reuniões de trabalho no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias
da  Universidade  de  Lisboa  (CLEPUL)  -  Portugal,  e  participação,  com  apresentação  de
trabalho, no Congresso Internacional "José Saramago: 20 anos com o prémio nobel", a ser
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realizado na Universidade de Coimbra - Portugal. A Área de Literatura Portuguesa assumirá
os encargos didáticos do docente durante o período de afastamento.  APROVADO.  2.2. O
professor Antonio Nery solicitou afastamento, de 2 a 6 de setembro, para participar, com
apresentação de trabalho, do 9o Colóquio do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras - PPLB, que
acontecerá  no  Real  Gabinete  Português  de  Leitura,  no  Rio  de  Janeiro  -  RJ.  A Área  de
Literatura  Portuguesa  assumirá  os  encargos  didáticos  do  docente  durante  o  período  de
afastamento.  APROVADO. 2.3.  O  professor  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas  solicitou
afastamento de 22 a 27 de julho para dar um minicurso na Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, em Vitória da Conquista (BA).  APROVADO.  2.4. A professora Maria Cristina
Figueiredo Silva solicitou afastamento para participar da banca de defesa da dissertação de
mestrado "O Constituinte  QU- in  situ  no português  brasileiro  infantil",  de  Clariana  Lara
Vieira,  em  28  de  junho  de  2018  na  Universidade  de  São  Paulo,  em  São  Paulo-SP.
APROVADO. 2.5. A professora Raquel Illescas Bueno solicitou afastamento para participar
do Congresso da Abralic, que acontecerá na Universidade Federal de Uberlândia-MG, entre
os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2018. A área de Literatura Brasileira e Teoria Literária
assumirá os encargos didáticos da professora no período.  APROVADO. 2.6.  A professora
Renata Praça de Souza Telles solicitou afastamento nos dias 09 e 10 de agosto para participar
de  banca  de  defesa  de  doutorado  na  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  em
Florianópolis. APROVADO.  2.7  O  professor  Waltencir  Alves  de  Oliveira  solicitou
afastamento entre os dias 10 e 15 de agosto para participar de banca de defesa de doutorado
na USP. APROVADO. 3. CATRACAS NA PORTARIA DO D. PEDRO I: A professora
Milena informou que na reunião setorial ocorrida em 22 de junho de 2018 a direção do Setor
demandou que os departamentos se posicionassem a respeito da colocação de catracas com a
identificação da entrada das pessoas que circulam nos campi da UFPR. Da discussão do tema
pela  plenária,  destacam-se  dois  pontos:  a  demanda  para  que  os  funcionários  da  Portaria
assumam  uma  atitude  mais  atenta  com  relação  à  circulação  de  pessoas,  chamando  os
seguranças quando necessário; e a lembrança de que as escadas de incêndio ainda não foram
instaladas, motivo pelo qual a evacuação do prédio, num caso de necessidade, ficaria ainda
mais prejudicada no caso de uma eventual colocação de catracas. O tema da colocação de
catracas  foi  posto  em  votação:  com  quatro  votos  favoráveis,  doze  contrários  e  duas
abstenções,  o  Dellin  posicionou-se  contrariamente  à  colocação  de  catracas  na  portaria.
Portanto,  o  ponto  da  colocação  de  catracas  NÃO  foi  APROVADO  pela  plenária.  4.
REFORMA  CURRICULAR:  DISCIPLINAS  PARA  TRADUÇÃO: O  professor
Alexandre Nodari  solicitou,  em nome da área de Tradução, o espelhamento de dezessete
disciplinas da Tradução (nove obrigatórias e oito optativas) para que professores do Dellin
possam ministrá-las, respeitando acordos referentes à carga horária junto de suas áreas e sem
prejuízo ao departamento. O tema foi discutido pela plenária. A professora Claudia formulou
uma contraproposta, segundo a qual o Dellin criaria disciplinas com os mesmos códigos e
mesmos nomes que as dezessete disciplinas escolhidas da Tradução e que essas disciplinas
com os  nossos  códigos  não constassem do rol  de  obrigatórias  do PPC da tradução,  mas
apenas  do  quadro  de  equivalências.  A  professora  Claudia  informou  que  esse  tipo  de
equivalência  é  automática.  Segundo  essa  contraproposta,  que  foi  endossada  por  outros
professores, a oferta serviria de optativa para os alunos do Português; as referidas disciplinas
poderiam  ser  oferecidas  por  qualquer  professor  do  Dellin,  com  a  carga  horária  sendo
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computada para o Dellin,  mas evitaria  que o departamento ficasse obrigados a  ofertá-las
quando, por ventura, os professores do Depac ficassem impossibilitados de ofertá-las. O tema
foi posto em votação: a proposta do espelhamento de disciplinas (formulada pelo professor
Alexandre) recebeu sete votos favoráveis, e a contraproposta da equivalência de disciplinas
(apresentada pela professora Claudia) recebeu onze votos favoráveis; houve duas abstenções.
Portanto, por onze votos, foi APROVADA a criação de um rol de equivalências ao PPC do
curso de Letras - Português, e foi RECUSADO o espelhamento das referidas disciplinas. 5.
DISCIPLINAS OPTATIVAS PARA BACHARELADO EM LETRAS PORTUGUÊS: A
Comissão  do  PPC de  Letras  Português  solicitou  que  a  plenária  discutisse  a  respeito  da
distribuição das disciplinas optativas para o Bacharelado em Letras - Português, e ofereceu
algumas  alternativas  para  reflexão:  (a)  o  aluno  de  Bacharelado  cursará  as  600  horas
preferencialmente na área de sua ênfase; (b) o aluno de Bacharelado cursará toda a carga
horária de optativas (600h) em disciplinas da área correspondente à sua ênfase, considerando
apenas as disciplinas do DELLIN; (c) o aluno de Bacharelado cursará setenta por cento da
carga horária (420h) em disciplinas da ênfase; trinta por cento (180h) em outras disciplinas de
Letras, de qualquer dos três departamentos; (d) o aluno de Bacharelado cursará sessenta por
cento da carga horária (360h) em disciplinas da ênfase; 40% (240h) em outras disciplinas de
Letras, de qualquer dos três departamentos. Discutidas as alternativas e questões relativas à
qualidade da formação do bacharelando, a plenária decidiu pela primeira alternativa: assim,
para a integralização das 600 horas de disciplinas optativas, o bacharelando escolherá entre as
ofertas realizadas pelas três áreas do DELLIN, bem como entre as ofertas realizadas pelos
demais  departamento de Letras (DELEM e DEPAC) privilegiando aquelas relacionadas à
ênfase de seu bacharelado.  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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