
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 12/2018. Às catorze horas do dia vinte e nove de agosto
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,  Gesualda  de
Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Maria Cristina
Figueiredo  Silva,  Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  Silva  Cardoso,  Patrícia  de  Araújo
Rodrigues, Pedro Ramos Dolabela Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza
Telles e Waltencir Alves de Oliveira e os representantes discentes Marina Gonçalves Raposa
e  Ana  Silvia  Bortolini.  Encontram-se  afastados,  em estágio  pós-doutoral,  os  professores
Caetano Waldrigues Galindo, Fernando Cerisara Gil e Sandra Mara Stroparo. Encontra-se
afastada  para  tratamento  de  saúde  a  professora  Teresa  Cristina  Wachowicz.  Justificaram
ausência  os  professores  Luiz  Arthur  Pagani  e  Marcelo  Corrêa  Sandmann.  INFORMES:
INFORME 1: Em vinte e dois de junho de 2018, a professora Adelaide enviou, por e-mail,
texto publicado no jornal Folha de S. Paulo naquele dia, intitulado “Governo Temer quer
congelar regra que amplia formação de professores”. Ela informava que os PPCs haviam sido
enviados  no  dia  21  de  junho ao  Setor,  para  que  fossem apreciados  antes  da  reunião  do
Conselho Setorial. E informava por fim que pediria orientações à Prograd acerca dos rumos
da  reforma  curricular.  INFORME  2: Em  vinte  e  oito  de  junho  de  2018,  a  professora
Adelaide enviou, por e-mail, orientações do Financeiro do Setor sobre a abertura de processo
no SEI para solicitação de passagens e diárias. As referidas orientações estavam disponíveis
no  endereço:<http://www.humanas.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2018/06/orienta
%C3%A7%C3%A3o-auxilio-viagem.pdf> INFORME 3: Em vinte e oito de junho de 2018,
a professora Adelaide enviou, por e-mail, o ofício 007-18 da Reitoria sobre as atividades na
UFPR em dias de jogos da seleção brasileira na Copa.  INFORME 4: Em seis de julho de
2018, a professora Adelaide informou, por e-mail,  ter recebido reclamação informal sobre
professores  que  não estariam cumprindo  as  normas  relativas  à  divulgação  das  notas  das
avaliações  do  semestre  e  de  realização  da  prova  final.  Ela  então  reiterou  a  todos  os
professores quais são as regras para divulgação das notas de avaliações, referindo-se para isso
à  resolução  37/97  CEPE,  que  normatiza  os  cursos  de  graduação  da  UFPR,  citando
textualmente seu artigo 97, e a resolução 30/17, que estabelece o calendário deste ano letivo.
Em resumo, lembrava ainda a professora Adelaide, o último dia de provas finais seria 07 de
julho,  sábado,  e  os  professores  deveriam  lançar  notas  no  SEI  até  o  dia  16  de  julho.
INFORME 5: Em nove de julho de 2018, a professora Adelaide informou, por e-mail, que a
UFPR estava enfrentando problemas nos serviços de armazenamento do datacenter e que, por
isso,  os  sistemas  (como  o  SIE)  estavam  indisponíveis  desde  06  de  julho.  Segundo  ela
informava ainda, a previsão do CCE era de que até dia 11 de julho os sistemas principais
estariam  disponíveis.  Ela  também  deixou  um  link  contendo  maiores  informações:
<http://www.cce.ufpr.br/portal/2018/07/09/aviso-de-indisponibilidade-de-sistemas-09-07-
2018/>.  INFORME 6: Em onze de julho de 2018, a professora Adelaide informou, por e-
mail,  que  recebera  mensagem  do  Coordenador  do  curso  de  Letras,  professor  Roosevelt,
relatando uma conversa que teve no dia 10 de julho com o professor Eduardo Barra, na qual
foi informado de que o CNE decidiu adiar o prazo para implementação da resolução 02/15
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em mais um ano. Ela informou ainda que o prof. Roosevelt consultava, então, o departamento
a respeito das vagas para o próximo vestibular, perguntando se manteríamos o quadro atual
ou adotaríamos o novo quadro, o que demandaria a finalização da reforma curricular o mais
rapidamente possível. O professor Roosevelt pedia que o Departamento se manifestasse até
13 de julho. A professora Adelaide informou que não poderia chamar uma reunião plenária
porque apenas nove docentes do Dellin não estavam em férias; considerava que a instância
mais adequada para essa discussão seria o Colegiado de Curso; e ponderava que não lhe
parecia viável, pertinente ou desejável que se decidisse essa questão por e-mail. Ela finalizou
dizendo  que  o  professor  Roosevelt  recomendava  mantermos  o  quadro  atual  de  vagas  e
finalizarmos com calma a reforma curricular, recomendação com a qual ela manifestou sua
concordância,  considerando  ser  prudente  aguardarmos  para  ver  se,  de  fato,  a  02/15  será
implementada, dado que, segundo sua percepção, a atual situação de instabilidade política
tornava  temerária  qualquer  movimentação  naquele  momento,  às  vésperas  de  eleição.
INFORME 7: Em vinte e cinco de julho de 2018, a professora Adelaide informou, por e-
mail,  que  o  ensalamento  para  o  segundo  semestre  estava  disponível  na  página  do
Departamento. E que o Departamento avisaria os alunos que alguns colegas não dariam aula
na primeira semana, em razão do congresso da Ciência Política, que ocuparia salas de aula do
Dellin. INFORME 8: Em vinte e cinco de julho de 2018, a professora Adelaide encaminhou,
por e-mail,  mensagem recebida  naquele mesmo dia do Coordenador do Curso de Letras,
professor Roosevelt, que avisava que teríamos mais alguns meses para finalizar nossos novos
PPCs;  que  a  oferta  de  vagas  para  o  próximo  vestibular  será  igual  à  oferta  do  último
vestibular; e que a Prograd lhe informara que não haveria tempo suficiente para realizar todos
os procedimentos burocráticos necessários. Nesse sentido, acrescentava ele, seria necessário
que cada área, que deverá se transformar num novo ou novos cursos, se programasse para
fazer uma reunião com a Prograd para esclarecer questões específicas referentes aos Projetos
ao longo do mês de Agosto. Ele finalizava informando que essas questões seriam tema da
próxima reunião do Colegiado de Letras.  INFORME 9:  Em treze  de agosto de 2018, a
professora  Cláudia  Mendes  Campos  fez  um relato,  por  e-mail,  da  reunião  de  colegiado
ocorrida  em 09  de  agosto.  Segundo  o  relato,  na  qual  estiveram  presentes  na  reunião  a
professora  Maria  Tereza  Carneiro  Soares  (coordenadora  da  COPEG  -  Coordenação  de
Políticas de Ensino na Graduação) e as técnicas Vanuza Teixeira (da unidade de currículos,
responsável  por  fazer  o  cadastro  dos  cursos  no  E-mec)  e  Madlaine  Celia  Schreiber
(coordenadora  da COPAC – Coordenação de Políticas  de Acompanhamento  Acadêmico),
com o objetivo de esclarecer as razões do adiamento dos nossos processos de reforma e nos
instar a dar continuidade a eles com urgência. A primeira informação trazida por elas foi a de
que os pareceres que fundamentam o adiamento da implementação da resolução 2/15 foram
finalmente  publicados  e,  embora  aceitem  o  adiamento  (em  função  de  interesses  de
universidades particulares), recomendam ("indicam", disse a Maria Tereza) que não se deve
adiar os processos e que as reformas devem ser concluídas o quanto antes. O novo prazo da
resolução é junho de 2019, mas a recomendação interna da UFPR é que tudo esteja aprovado
até março. Além disso, ficou claro que cada comissão de reforma dará andamento ao seu
processo,  de  maneira  independente  das  demais.  A  professora  Cláudia  entende,  como
consequência disso, de fato as negociações entre as áreas estão encerradas; e, considerando o
recesso de fim de ano e as férias dos professores entre dezembro e fevereiro, ela sugere que
deveríamos  estar  com tudo  aprovado  idealmente  até  novembro.  Ainda  de  acordo  com o
relato, os esclarecimentos feitos por elas relativamente à nossa situação, do Dellin, foram os
seguintes: 1) Para o MEC, na plataforma E-mec, onde os diversos cursos de graduação do
país são registrados e recebem um código, não existem habilitações duplas. A técnica Vanusa
não usou essa expressão, ela falou que não existem cursos de uma língua estrangeira com
português. 2) Atualmente, não existe um registro específico para o português matutino. Nosso
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registro  é  em  ABI  junto  com  alemão,  grego  e  latim,  sob  o  nome  de  "Letras-Língua
Estrangeira". Com isso, o curso atual será extinto e o nosso curso do matutino será novo, o
que vai gerar um processo de reconhecimento de curso com visita in loco depois de cerca de
dois anos de início do curso. Isso deve acontecer especialmente com a licenciatura. Para o
bacharelado há outra alternativa, que adiante será explicada. 3) O curso atual de português do
noturno tem 40 vagas em ABI licenciatura e bacharelado. Dessas 40 vagas atuais, 20 estão
registradas na licenciatura e 20 no bacharelado, sendo que os alunos podem se mover entre
essas modalidades sem prejuízo para o curso. Com isso, nossa proposta de curso novo fará
um aumento de 80% nas vagas da licenciatura noturno (não na prática, mas no registro), que
passarão de 20 para 36. Isso também vai gerar uma visita in loco do MEC depois de cerca de
dois  anos  para  nos  avaliar,  embora  não  seja  um  caso  de  curso  novo,  mas  de  reforma
curricular.  4)  Como  resultado  desse  cenário,  parece  que  teremos  mesmo  de  abrir  dois
processos diferentes para a licenciatura (um para cada turno), sendo dois processos quase
idênticos, com a única diferença de que um deles vai ser de criação de curso novo e o outro
de reforma, ambos com o mesmo conteúdo interno. 5) Para o bacharelado, a ideia é fazermos
um único processo para o matutino e o noturno, de maneira que tenhamos um curso com 12
vagas, 6 em cada turno (e uma diminuição das 20 atuais para 12), e não dois cursos com 6
vagas cada um (o que provocaria uma diminuição de 20 para 6 e ainda a criação de um curso
novo no matutino com apenas 6 vagas). Com essa solução, o bacharelado não passaria por
avaliação.  A avaliação  em si  não  é  um problema,  na  avaliação  da professora  Cláudia,  o
problema é o excesso de trabalho que ela provoca quando da visita do MEC. Diante disso, a
professora Cláudia sugere que, se for possível evitar a avaliação, melhor, especialmente se
não  há  nada  na  burocracia  que  configure  de  fato  um  curso  novo.  A  professora  ainda
comentou que,  pelo que lhe foi possível entender,  entraves burocráticos  como esses (que
atingiram as diversas áreas de diferentes maneiras e em graus diferentes) foram a causa do
adiamento dos nossos processos. Ela acrescentou ainda que a recomendação da Coordenação
é que cada comissão se reúna com a Prograd em agosto para esclarecer últimas dúvidas e
corrigir eventuais problemas nos PPCs antes de reencaminhar os processos para aprovação no
Conselho Setorial. Essa reunião será agendada pela Comissão. Os passos seguintes são os
mesmos:  aprovação  no  Setorial,  encaminhamento  à  Prograd  para  avaliação  técnica,
aprovação no CEPE. Um último esclarecimento, feito pela Maria Tereza, sobre as fichas 1.
Os títulos da bibliografia  não precisam já estar disponíveis na biblioteca: precisarão estar
quando da visita de avaliação – e os cursos novos entram em uma lista de prioridades de
compra da universidade. Por outro lado, é preciso evitar títulos estrangeiros e, caso sejam
imprescindíveis,  fica  o  registro  de  que  sua  necessidade  precisará  ser  muito  bem
fundamentada em um relatório a ser apresentado quando da avaliação do curso. Por fim, se os
títulos  indicados estiverem disponíveis na internet,  é recomendável  indicar  o endereço de
acesso na ficha.  INFORME 10: Em vinte  e dois de agosto de 2018, o professor Benito
Martinez Rodriguez informou por e-mail que a Comissão havia se reunido com a equipe da
COPEG/PROGRAD  na  tarde  do  dia  16.  Exceto  o  professor  Waltencir,  que  já  tinha
compromissos acadêmicos previamente agendados, todos os demais integrantes da comissão
estiveram com Vanuza, a servidora responsável pelo acompanhamento das propostas e pela
mediação  com  a  interface  do  sistema  E-MEC.  Foi  uma  reunião  produtiva,  com
esclarecimentos de parte a parte – dela, sobre a situação dos cursos de Letras no E-MEC, cujo
cadastro tem diversas inconsistências com a realidade dos nossos atuais percursos de Letras;
e nossa, que a ajudamos a compreender o atual funcionamento dos blocos de ingresso no
vestibular,  assim como a direção na qual se movem os PPCs recentemente aprovados no
DELLIN e no Colegiado.  Segundo o professor Benito,  todo o esforço foi o de encontrar
modos de fazer com que o cadastramento no E-MEC das novas Licenciatura e Bacharelado
em Português se realize de modo adequado, corrigindo as inconsistências hoje existentes e
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aproveitando ao máximo os códigos de cadastramento já existentes para ao Português. Com
isso, além de facilitar as eventuais providências administrativas quando da implementação
destes  novos PPCs,  também evitaríamos  tratá-los como "cursos novos".  Segundo Vanuza
esclareceu,  será  possível  aproveitar  o  cadastro  atualmente  existente  do  bacharelado  e  da
licenciatura do noturno. Apenas no caso da licenciatura no matutino será necessário um novo
cadastro.  Além  da  economia  operacional  local,  evitar  novos  "cadastros"  significa  evitar
igualmente visitas de autorização e credenciamento de um "curso novo". Para tanto, Vanuza
recomendou que nós desdobremos os PPCs do Noturno e do Matutino das licenciaturas, o
que  pode  ser  feito  por  simples  inclusão  de  informação  suplementar  nos  processos  já
apreciados e aprovados no DELLIN e no Colegiado no fim do semestre passado. Nenhuma
alteração quanto à natureza e fundamentação da proposta, estruturação de cargas horárias,
periodização etc. será feita. Apenas as informações relativas às Licenciaturas do Noturno e do
Matutino  serão  desdobradas  de  modo  a  permitir  a  providência  acima  mencionada.  O
professor Benito terminou por informar que desde a semana anterior, a Comissão dedicou-se
a esta tarefa, que no momento está finalizada, e uma vez que a própria PROGRAD, através
da COPEG (na palavra de sua coordenadora, profa. Maria Tereza, expressa na reunião do
Colegiado de 09/08) e de sua equipe técnica estão em sintonia com esse encaminhamento,
entendemos  ser  o  momento  de  demandar  que  o  Setor  de  Ciências  Humanas  retome  a
tramitação do processo, suplementado como descrito aqui, de modo a apreciá-lo e, sendo ele
aprovado, possa seguir  para as instâncias subsequentes.  Em anexo, o professor enviou os
arquivos que suplementam o processo, e a em nome da comissão colocou-se à disposição
para  quaisquer  esclarecimentos.  INFORME 11: Em vinte  e  nove  de  agosto  de  2018,  a
professora Adelaide fez um relato,  por e-mail,  do que havia sido discutido na reunião do
Conselho Setorial no dia 28 de agosto. “1) Espaço físico: a profa. Lígia comunicou que o
CEPA (Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas), que atualmente ocupa o 12o. andar do
Edifício D. Pedro I, está se mudando para sua nova sede, no Juvevê. A sede está pronta e a
previsão é de que a mudança seja concluída em outubro. A partir de então, haverá reforma no
12o. andar para adequar o espaço, de modo que ele possa ser ocupado definitivamente pelos
colegas de Letras/Libras, que ocupam, provisoriamente, algumas salas do 1o. andar do D.
Pedro I. As obras no 12º. andar produzirão barulho, obviamente. Por isso, a ideia é realocar as
disciplinas ministradas no 11º. andar para um espaço menos barulhento. A previsão é de que
a reforma do 12º. andar dure 45 dias, aproximadamente; 2) Verba do DELLIN: a técnica
Sandra Andrade, do Orçamentário do Setor, levou ao conselho um balancete atualizado em
23/08 último. Nossa situação é a seguinte: recebemos, neste ano, R$35.627,58. Desse total,
foram gastos  R$11.691,45 nas  seguintes  rubricas:  R$5720,71 para  pagamento  de  diárias;
R$3157,12 para pagamento  de passagens;  R$1034,87 com almoxarifado;  R$1500,00 para
pagamento  de  anuidade  (este  montante  se  refere  a  um  auxílio  que  o  DELLIN  deu  ao
programa  de  pós-graduação  em  Letras  para  o  pagamento  das  anuidades  da  ANPOLL.
DELEM auxiliou também o programa, com o mesmo valor); R$ 28,45 para compra de água
mineral. Sandra informou, ainda, que nesse balancete não constam ainda alguns pagamentos,
como coffee break para eventos. (Isto implica que nosso saldo atual é um pouco menor do
que informado, uma vez que o Departamento deverá auxiliar os colegas da área de Literatura
Portuguesa em seu Colóquio, como faz anualmente,  e esse auxílio consiste justamente no
pagamento de coffee break durante os três dias do evento.); 3) Deadline para empenho de
gastos: a técnica Sandra Andrade informou que todas as previsões de gastos deste ano devem
ser encaminhadas ao Orçamentário do Setor até o dia 05 de outubro próximo; 4) Reforma
curricular:  a  profa.  Lígia  informou  que  deve  distribuir  os  processos  relativos  à  reforma
curricular aos conselheiros do Setor para que sejam apreciados; 5) Disciplinas da Filosofia: o
prof. Paulo Vieira Neto, coordenador do curso de Filosofia, informou que, embora a reforma
curricular desse curso esteja parada, por orientação da PROGRAD, o curso se disponibiliza a
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ofertar  todas  as  disciplinas  de  seu rol  como optativas  para  outros  cursos.  Os  colegas  da
Filosofia  aceitam  contrapartida;  6)  EVINCI:  a  profa.  Alessandra  Bianchi  (DEPSI),  que
preside o Comitê Setorial de Pesquisa, informou que recebeu ontem a notícia de que é preciso
providenciar  a  composição  das  bancas  para  o  próximo  Evinci.  Ela  reencaminhará  essa
solicitação aos representantes de cada departamento no comitê. Portanto, nosso representante
nesse comitê,  o prof.  Pedro Dolabela,  deverá procurar  os colegas para a composição das
bancas. A profa. Alessandra comentou que as bancas do SCH devem acontecer em 02 ou 03
de  outubro.  Delas  podem  participar  os  docentes  que  não  orientam  Iniciação  Científica.
Orientadores  estão  automaticamente  excluídos;  7)  CEPE:  o  SCH,  atualmente,  não  tem
representantes no CEPE, porque findou o prazo da representação anterior. Devem acontecer
eleições  em  breve  e,  ontem,  constitui-se  uma  chapa  com  os  professores  Paulo  Guérios
(DEAN)  e  Bruno  Gomes  (DETUR).” ORDEM DO DIA:  1.  APROVAÇÃO DA ATA
11/2018:  A professora Adelaide submeteu à plenária  a avaliação da ata 11/2018, enviada
anteriormente  por  e-mail  para  conhecimento  e  discussão.  A  ata  foi  APROVADA.  2.
AFASTAMENTOS:  2.1. O professor Luís Bueno solicitou afastamento para participar de
uma banca de defesa de Mestrado que ocorrerá na Universidade de Campinas (Unicamp), em
Campinas - SP, em 03 de setembro de 2018.  APROVADO.  2.2. O professor Luís Bueno
solicitou afastamento entre os dias 17 e 19 de setembro para participar do Congresso Entre
Mares  -  Literatura,  Leitura  do  Mundo,  na  Universidade  de  Pernambuco  (UPE),  em
Garanhuns  -  PE. APROVADO.  2.3. A  professora  Patrícia  da  Silva  Cardoso  solicitou
afastamento de 03 a 05 de setembro para participar do 9º Colóquio Internacional do Pólo de
Pesquisas Luso-Brasileiras: "Relações Luso-brasileiras, Imagens e Imaginários", ocorrido no
Real  Gabinete  Português de Leitura,  no Rio de Janeiro-RJ.  2.4. O professor Luiz Arthur
solicitou afastamento, de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, para estágio pós-
doutoral na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. A Área de Língua Portuguesa
e  Linguística  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  no  período.  APROVADO.  3.
PROJETO DE PESQUISA: A professora Lígia apresentou um parecer relativo ao projeto
de  pós  doutoramento  do  professor  Luiz  Arthur  Pagani,  intitulado  “A  suposta  natureza
pressuposicional  dos  performativos”,  a  ser  desenvolvido  no  Centro  de  Lógica  e
Epistemologia (CLE) da UNICAMP, em colaboração com o grupo coordenado por Marco
Ruffino  e  Giorgio  Venturi.  A  professora  Lígia  recomenda  a  aprovação  do  projeto.
APROVADO.  4.  VERBA  DO  DELLIN:  A  professora  Adelaide  informou  que  a  PRA
solicita às unidades que elaborem um plano de gestão de gastos para o ano de 2020, o qual
deve ser entregue até o último dia letivo, ou seja, 3 de dezembro. Para elaborá-lo, o Setor
deve  passar  aos  departamentos  as  planilhas  de  gastos  dos  últimos  três  anos.  O  técnico
Rodrigo está averiguando as despesas costumeiras do DELLIN a fim de fazer uma projeção
para 2020, uma média, considerados os gastos do triênio 2016-2018. A professora Adelaide
solicitou  que,  caso  algum  professor  tenha  problemas  nas  salas  de  aula  onde  atua,  deve
informar o problema e enviar as demandas até 06 de setembro. Ela informou que pequenas
reformas (vidros faltando ou quebrados, lâmpadas, etc.) não estão incluídas na rubrica.  5)
INCLUSÃO DE ALUNOS NO PVA: 5.1. A professora Adelaide submeteu à apreciação da
plenária  departamental  solicitação  para  incluir  no  Programa  de  Voluntariado  Acadêmico
(PVA) o aluno Mateus Carlos Inácio - GRR 20181484. As atividades a serem desenvolvidas
pelo  aluno consistem na  releitura  do  livro  "Língua  Portuguesa  I:  Fonética  e  Fonologia",
visando a revisar o texto e apontar eventuais problemas, bem como a propor a incorporação
de informações  que possam ser relevantes  para uma melhor  compreensão dos tópicos ali
abordados.  APROVADO. 5.2. A professora Adelaide  submeteu  à  apreciação da  plenária
departamental  solicitação  para incluir  no Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA) a
aluna Chiara Francesca Corsatto - GRR 20181526. As atividades a serem desenvolvidas pelo
aluno consistem na releitura do livro "Língua Portuguesa I: Fonética e Fonologia", visando a
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revisar  o  texto  e  apontar  eventuais  problemas,  bem  como  a  propor  a  incorporação  de
informações  que  possam  ser  relevantes  para  uma  melhor  compreensão  dos  tópicos  ali
abordados.  APROVADO.  6.  DIVERSOS: DIVERSOS  6.1. O  professor  Pedro  Ramos
Dolabela Chagas lembra que o EVINCI acontecerá entre 2 e 4 de outubro. Para montar as
bancas do evento, o professor Pedro solicita que os orientadores de iniciação científica lhe
enviem um e-mail informando que o são, porque esses não poderão participar das bancas de
avaliação. Alguns dos que não são orientadores serão convidados a participar das avaliações
de relatórios e apresentações do evento. DIVERSOS 6.2. O professor Bruno Dallari informa
ter participado do Seminário de Avaliação e Creditação da Extensão, ocorrido no campus do
Jardim Botânico, nos dias 16 e 17 de agosto. A partir das discussões realizadas no evento, o
professor considerou problemática a obrigação legal, colocada pelo MEC, de que, até o ano
de 2024, 10% da carga horária dos cursos de graduação devam ser cumpridas em atividades
de extensão. Para ele, essa obrigação poderá ter o efeito de (a) criar projetos de extensão
artificiais  e  inócuos,  constituídos  apenas  para  atender  à  imposição  legal,  e  (b)  inflar  a
participação de estudantes desinteressados e descomprometidos nos projetos de extensão, em
detrimento do trabalho de formação específica  dos poucos alunos realmente  interessados,
análogo ao que se faz em projetos de iniciação científica. Para ele, esses efeitos esvaziam e
banalizam  as  atividades  de  extensão,  ao  invés  de  valorizá-las,  conforme  o  propósito  da
obrigação legal. O professor trouxe essas considerações indicando que o departamento deverá
se posicionar sobre o tema nos próximos anos, já que a imposição legal obrigará os cursos a
se reconfigurarem de acordo.  DIVERSOS 6.3.  A professora Adelaide leu para a plenária a
seguinte carta: “Os professores do Departamento de Literatura e Linguística abaixo-assinados
vêm, por meio desta, expressar a sua posição quanto à reforma curricular do curso de Letras,
à luz dos fatos, dados e informações novos e relevantes que vieram à tona após o início do
processo: 1. Tendo em vista que o Conselho Nacional de Educação adiou pela segunda vez a
implementação da resolução 02/2015 ao mesmo tempo em que se posterga a homologação da
Base Nacional Comum Curricular, que inspira o movimento de adequação descrito pela dita
resolução,  ao  que  se  soma  ainda  o  cenário  de  instabilidade  política,  com  a  concreta
possibilidade de troca de todo o comando do ministério nos próximos meses, acreditamos ser
difícil  negar  que  fica  patente  a  possibilidade  de  a  resolução  não  chegar  a  ser,  de  fato,
implementada, possibilidade que, diga-se, foi sempre um dos motivos por trás da reticência,
em  nosso  curso  (e  em  nosso  departamento),  de  se  iniciar  o  debate  sobre  uma  reforma
curricular; 2. Para nós, os professores abaixo-assinados, a impositividade e a irreversibilidade
da resolução eram o único motivo incontornável para que se levasse a cabo a reforma, nos
termos em que acabou sendo aprovada, pois sempre acreditamos no valor insubstituível da
diversidade e multiplicidade de línguas e literaturas na constituição dos cursos de Letras. Tal
valor diz respeito à formação discente e ultrapassa dados quantitativos, relativos aos números
de  egressos  em  cada  habilitação,  não  sendo  contabilizável  por  eles.  Esse  valor  da
multiplicidade de línguas na formação discente traz embutida em si a clara necessidade de
efetiva colaboração interdepartamental para sua plena realização. Além disso, acreditamos
que não é necessário um aumento de carga horária para que se ofereça aos discentes uma
formação  múltipla  de  qualidade.  Logo,  consideramos  desmedido,  desnecessário  e
contraproducente o aumento da carga horária e da duração das licenciaturas que a reforma
acarretará;  3.  Acrescente-se,  ademais,  que,  durante  o  processo  de  reforma,  não  foi  feita
nenhuma consulta formal ao MEC ou ao CNE sobre o conteúdo da resolução (omissão pela
qual, é escusado dizer, os signatários também são responsáveis), em especial no que se refere
à definição das licenciaturas integradas. Dessa falta de informação, aliada à ausência de uma
articulação  com  outros  cursos  de  Letras  país  afora  (muitos  dos  quais  nem  iniciaram  o
processo de reforma, sendo que alguns se opõem a ela), é índice a descoberta tardia de que há
ao  menos  um curso  de  Letras  (da  UEPG) reconhecido  pelo  MEC que já  opera  tendo  a
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licenciatura  integrada  considerada  como reconfiguração  da  dupla  habilitação;  4.  Por  fim,
queremos frisar que não questionamos, em absoluto, a legitimidade e a legalidade da reforma
curricular como foi aprovada no âmbito dos departamentos e do colegiado. Pelo contrário:
nossa intenção aqui  é apenas  explicitar  nossa posição quanto à  sua pertinência diante  do
quadro que expusemos; nossa intenção aqui é apenas registrar os eventuais ônus decorrentes
da implementação de toda uma nova matriz curricular, geradora de profundas alterações no
modelo  de curso que  conhecemos,  com a possibilidade  nada fantasiosa  de que a  mesma
legislação que embasa e motiva essa alteração não tenha sido plenamente arguida e possa vir
a  ser  substituída.  Sem mais,  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Alexandre  André Nodari,
Caetano Waldrigues Galindo, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Márcio
Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo Silva,  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues,  Pedro
Ramos Dolabela Chagas, Sandra Mara Stroparo.” Lida a carta, seguiu-se intensa discussão.
Alguns professores se manifestaram surpresos com a carta:  com seus argumentos,  com o
modo como ela foi construída, com o momento em que foi apresentada e com o fato de entre
seus signatários haver um número significativo de professores que estão afastados ou que, por
encargos administrativos, não participaram de todas as discussões. Reiteraram que o processo
de  debates  para  a  construção  da  reforma  curricular  até  o  momento  tinha  sido  claro  e
democrático, aberto e com a participação de todos. Alguns foram ainda mais enfáticos e se
declararam imensamente satisfeitos  com a reforma, por acreditarem que com ela estamos
construindo um curso melhor do que o que tínhamos; consideraram que a reforma permitiu
resistirmos a um processo de precarização do ensino, propondo uma melhor formação dos
alunos, por termos usado a exigência da resolução 02/15 para identificarmos e propormos
correções  de problemas nos currículos  dos cursos que oferecemos.  Lembraram ainda que
havia  discussões  internas,  anteriores  à  resolução,  e  que  as  áreas  do  Dellin  já  haviam
diagnosticado  aspectos  do  curso  que  precisavam de  melhorias,  algumas  das  quais  foram
propostas no bojo desta reforma curricular.  Membros da comissão de elaboração do PPC
verbalizaram  que  sentiram seu  trabalho  desprestigiado,  insistiram  em dizer  que  os  itens
mencionados  na carta  não foram negligenciados;  reiteraram que o adiamento  da reforma
atendia a demandas de universidades particulares, e que a Prograd recomenda que façamos a
reforma até março para que ela seja implementada em tempo hábil. 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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