
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 13/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte
e seis de setembro 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 Benito Martinez Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu
Dallari, Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri, Luiz
Arthur  Pagani,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maximiliano
Guimarães Miranda, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Patrícia de Araújo
Rodrigues, Renata Praça de Souza Telles e Waltencir Alves de Oliveira e os representantes
discentes  Giovani  Luiz  dos  Santos,  Arthur  Piasetta  Xavier  e  Susan  C.  H.  da  Costa.
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  Alexandre  André  Nodary,  Antônio  Augusto  Nery,  Luís  Gonçales  Bueno  de
Camargo,  Pedro  Ramos  Dolabela  Chagas  e  Raquel  Illescas  Bueno.  INFORMES:
INFORME 1:  Em trinta  de agosto de 2018, atendendo a solicitação  feita  pelo professor
Bruno  Dallari,  a  professora  Adelaide  enviou  por  e-mail  cópia  da  carta  lida  na  reunião
departamental de vinte e nove de agosto de 2018. INFORME 2: Em dezessete de setembro
de 2018, a professora Adelaide enviou por e-mail mensagem enviada pela Secretaria do Setor
no dia quatorze de setembro, relativa ao Conselho Setorial, informando que por solicitação do
DELEM  foram  retirados  de  pauta  os  seguintes  processos:  Relatora  Letícia  Bartoszeck
Nitsche  – Processo  23075.032921/2018-09  –  Reforma  Curricular  do  Curso  de  Letras
Espanhol – Licenciatura; Relator Vinícius Nicastro Honesko – Processo 23075.030139/2018-
47 – Reforma Curricular do Curso de Letras Francês – Licenciatura; Relatora Maria Tarcisa
Silva  Bega  –  23075.030142/2018-61  – Reforma  Curricular  do  Curso  de  Letras  Inglês  –
noturno; Relatora Maria Tarcisa Silva Bega – 23075.030146/2018-49 – Reforma Curricular
do  Curso  de  Letras  Inglês  – matutino.  Os  demais  processos  permaneciam  em  pauta.
INFORME 3: Em vinte e seis de setembro de 2018, a professora Adelaide enviou por e-mail
uma nota feita pelo coletivo Outros Outubros Virão, encaminhada por e-mail por Gustavo
Stefanini, representante discente no Conselho Setorial, em que discentes solicitam apoio dos
docentes ao movimento para que os estudantes envolvidos na ocupação de 2015 e acusados
de  quebrar  fechadura  do  D.Pedro  II  não  sejam  processados. ORDEM  DO  DIA:  1.
APROVAÇÃO  DA  ATA  12/2018:  1.1.  A  professora  Adelaide  submeteu  à  plenária  a
avaliação da ata 12/2018, enviada anteriormente por e-mail para conhecimento e discussão. A
ata foi APROVADA. 1.2. Ainda com relação ao tema das atas, por solicitação do CELIN a
professora Adelaide consultou a plenária departamental sobre a alteração do item 6.2 da ata
05/2017,  para  adequação  do  documento  às  novas  datas  previstas  para  a  realização  das
atividades  do professor  Bruno Dallari  junto àquele  centro.  Desta  forma,  onde se lê  "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
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estimado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que lhe serão pagos em doze parcelas.”, leia-se
"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  de  01/01/2019  a  31/12/2019.  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. 2. AFASTAMENTOS: 2.1. O professor Benito Martinez Rodriguez solicitou
afastamento para tratar de assuntos particulares no período de primeiro de março de 2019 a
trinta de novembro de 2019. A área de Literatura Brasileira e Teoria Literária assumirá os
encargos  didáticos  do  professor  no  período.   APROVADO.  2.2. Os  professores  Bruno
Dallari,  Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia  e Lígia  Negri  solicitaram afastamento  no
período de 05 a 07 de novembro de 2018, para participação no CelSul (Círculo de Estudos
Linguísticos do Sul), a ser realizado em Guarapuava - PR. APROVADO. 2.3. A professora
Adelaide apresentou solicitação de afastamento do professor Alexandre Nodari, entre os dias
9 e 12 de outubro, para participar de dois eventos na Universidade de São Paulo: no dia 10
ele integrará a banca de defesa de doutorado de André Barbugiani Goldfeder (tese intitulada
Coisas-mapa para homens cegos: Nuno Ramos, voz e materialidades em atravessamento), no
Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas; e no dia 11 ele dará uma aula na disciplina Poéticas e
Políticas da Voz, ministrada por Roberto Zular, no mesmo programa. APROVADO. 2.4. A
professora Adelaide  apresentou solicitação  de afastamento  do professor  Antônio  Augusto
Nery  para  participar,  com  apresentação  de  trabalho,  no  XII  Seminário  de  Pesquisa  em
Ciências Humanas, na Universidade Estadual de Londrina, no dia 16 de outubro de 2018.
APROVADO.  2.5.  A  professora  Adelaide  apresentou  solicitação  de  afastamento  do
professor  Antônio  Augusto  Nery  para  participar,  com  apresentação  de  trabalho,  do  III
Encontro Internacional do Grupo Eça e de uma banca de defesa de Doutorado, entre 28 de
outubro e 01 de novembro na Universidade Federal de Fortaleza, Ceará. APROVADO. 2.6.
A  professora Milena  Ribeiro  Martins  solicitou  afastamento  para  participar  do  evento
comemorativo dos dez anos da Casa de Leitura Augusto Stresser, promovido pela Fundação
Cultural de Curitiba, em 24 de outubro de 2018. APROVADO. 2.7.  A professora Milena
Ribeiro  Martins  solicitou  afastamento  para  participar  como conferencista  do evento  Cem
Anos de Urupês, promovido pela Fundação Editora da Unesp, em São Paulo – SP, nos dias
05 e 06 de novembro de 2018. APROVADO. 2.8. A professora Patrícia da Silva Cardoso
solicitou  afastamento  para  participar  do  III  Encontro  Internacional  do  Grupo  Eça,  que
acontecerá  entre  29  e  31  de  outubro  na  Universidade  Federal  de  Fortaleza,  Ceará.
APROVADO. 2.9. A professora Patrícia da Silva Cardoso solicitou afastamento entre 26 de
novembro e  12  de dezembro  para  participar do  “II  Congresso  Internacional  O Romance
Histórico em Língua Portuguesa”, na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, a ocorrer entre
os dias 28 de novembro e 01 de dezembro, e do colóquio “Stéréotypes de Genre et Identités
Sexuelles dans le Monde Lusophone: de l’acceptation à la contestation”, bem como de outras
atividades acadêmicas relativas ao Mestrado Bilateral na Université Lyon 2 – Lumière, em
Lyon - França, entre os dias 03 e 10 de dezembro. A área de Literatura Portuguesa assumirá
os encargos didáticos da professora no período. APROVADO. 2.10. A professora Adelaide
apresentou solicitação de afastamento do professor Pedro Ramos Dolabela Chagas entre os
dias 17 e 30 de novembro para realizar um estágio de pesquisa em Potsdam, Alemanha, no
âmbito  do  projeto  “Guimarães  Rosa  e  MeyerClason:  Literatura,  Democracia  e  Saber-
conviver”, parceria da UFPR com a Universidade de Potsdam e o Instituto Ibero-Americano
de Berlim, com financiamento da Universidade de Potsdam e da Fundação Alexander von
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Humboldt.  A área de Literatura Brasileira e Teoria Literária assumirá os encargos didáticos
do professor no período. APROVADO. 2.11. O professor Luís Gonçales Bueno de Camargo
solicitou  afastamento  entre  26  de  novembro  e  12  de  dezembro  para  participar do  “II
Congresso Internacional O Romance Histórico em Língua Portuguesa”, na Université Paris 3
–  Sorbonne Nouvelle,  a  ocorrer  entre  os  dias  28  de  novembro e  01  de  dezembro,  e  do
colóquio  “Stéréotypes  de  Genre  et  Identités  Sexuelles  dans  le  Monde  Lusophone:  de
l’acceptation  à  la  contestation”,  bem como  de  outras  atividades  acadêmicas  relativas  ao
Mestrado Bilateral na Université Lyon 2 – Lumière, em Lyon - França, entre os dias 03 e 10
de  dezembro.  A  área  de  Literatura  Brasileira  e  Teoria  Literária  assumirá  os  encargos
didáticos do professor no período. APROVADO. 3. AD REFERENDUM: 3.1. A professora
Adelaide submeteu à plenária departamental apreciação do ad referendum que encaminhou à
Comissão Permanente de Pessoal Docente os nomes dos membros que constituirão a banca
examinadora  do  processo  de  progressão  para  Professor  Titular  da  Profa.  Dra.  Adelaide
Hercília Pescatori Silva. A banca será composta por: Prof. Dr. José Luís da Veiga Mercer
(UFPR) (presidente); Profa. Dra. Carmen Matzenauer (UCPel) (titular); Profa. Dra. Valéria
Neto  de Oliveira  Monaretto  (UFRGS) (titular);  Prof.  Dr.  Waldemar  Ferreira  Neto  (USP)
(titular); Profa. Dra. Maria José Foltran (UFPR) (suplente). APROVADO. 4. REFORMA
CURRICULAR:  Divisão  da  Coordenação:  A  professora  Adelaide  informou  que,  na
reunião Setorial ocorrida em vinte e cinco de setembro de 2018, que tinha por pauta única a
apreciação da reforma curricular, o Coordenador do Curso, professor Roosevelt, solicitou a
retirada  de  pauta  dos  processos  de  reforma  curricular.  O  motivo  dessa  retirada  foi  uma
questão técnica: trata-se de criação de cursos novos ou da mudança curricular de cursos já
existentes? A PROGRAD, quando consultada em diferentes momentos, ora informou que se
tratava de reforma, por serem cursos já existentes, ora informou que se tratava de criação de
cursos novos. Ainda segundo informa a professora Adelaide,  o professor Rafael Benthien
(DEHIS) ponderou que, se novos cursos estão sendo criados, o Setor não é a instância que
deve apreciar os novos cursos. Feitos esses informes, a professora Milena perguntou se a
coordenação  apresentou  uma  previsão  de  prazos  para  buscar  dirimir  as  dúvidas  e  dar
prosseguimento à reforma. A professora Adelaide respondeu que não. A professora Claudia
explicou os motivos burocráticos pelos quais a reforma da atual habilitação Letras-Português
Noturno  é  considerada  “reforma”,  e  a  de  Letras-Português  diurno  é  considerada  "curso
novo”: segundo ela, não havia códigos no E-Mec para a Licenciatura simples em Português
diurno, por isso ela é compreendida como uma licenciatura nova. Diferentemente, dado que
há hoje um curso noturno em Letras-Português (licenciatura simples), o noturno já tem seu
código no E-Mec. Ela lembrou que, embora os dois projetos de curso estejam sendo tratados
pela burocracia como dois cursos diferentes, um como curso novo e outro como reforma, os
projetos  pedagógicos  (PPCs)  são  exatamente  iguais,  a  diferença  é  portanto  apenas
burocrática.  E  por  fim informou  que  as  áreas  que  retiraram da  pauta  seus  processos  de
reforma  fizeram-no  por  não  terem  clareza  dessas  questões  burocráticas,  isto  é,  da
classificação em reforma ou curso novo. O professor Benito alertou que, até o momento, não
foi publicada em Diário Oficial a resolução determinando o adiamento do prazo da reforma
curricular,  já  que  a  deliberação  do  CNE  neste  sentido  ainda  não  foi  homologada  pelo
Ministro  da  Educação.  Sendo  assim,  a  interrupção  da  tramitação  da  Reforma  pode  ter
consequências  negativas  para  o  Curso,  em  especial  para  os  alunos  que  ingressarão  nas
licenciaturas a partir do ano letivo de 2019. Além disso, na proposição aprovada no CNE em
quatro de julho passado, e que ainda não foi homologada pelo Ministro da Educação, nenhum
aspecto da Resolução 02/15-CP-CNE foi alterado, exceto a prorrogação do prazo de ajuste
das licenciaturas até 30 de junho 2019, e desta vez de modo explicitamente improrrogável.
Ainda segundo o professor  Benito,  foi  em face  dessas  normativas  e  com base na ampla
avaliação construída no DELLIN, e negociada com as demais áreas e unidades dos Setores de
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Humanas e de Educação, que a Comissão de Reformulação Curricular do Curso de Letras -
Licenciatura  e  Bacharelado  em Português  conduziu  a  construção  da  proposta  curricular,
apreciada e aprovada por este departamento e pelo Colegiado de Letras no final do semestre
passado. Por fim, ele reiterou,  em nome dos colegas da referida comissão,  que quaisquer
decisões  que  venham a  alterar  esses  encaminhamentos  devem ter  em conta  as  eventuais
consequências que delas possam advir. Dado o adiamento da reforma, o tema da Divisão da
Coordenação  não  chegou  a  ser  discutido.  5.  DIVERSOS.  5.1.  A  professora  Adelaide
solicitou  à  plenária  apoio  para  realização  da  palestra  “O  conhecimento  fonológico  na
aquisição  da  linguagem:  algumas  observações”,  a  ser  proferida  pela  Profa.  Dra.  Carmen
Matzenauer,  da  Universidade  Católica  de  Pelotas,  no  dia  24  de  outubro,  às  10h00,  em
conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Letras  da UFPR.  APROVADO. 5.2.  A
professora Adelaide solicitou à plenária apoio para realização da palestra “Análise automática
da entoação: proposta de aplicação de alguns resultados preliminares”, a ser proferida pelo
Prof. Dr. Waldemar Ferreira Netto, da Universidade de São Paulo, no dia 25 de outubro, às
10h00, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR. APROVADO.
5.3. A professora Adelaide lembra que, de acordo com o calendário acadêmico, nos dias dois
a quatro de outubro próximos acontecem os eventos da SIEPE e, de acordo com a resolução
30/17  CEPE,  nesses  dias  "será  vedada  qualquer  atividade  acadêmica  em  sala  de  aula,
laboratório  ou campo".  5.4. O professor  Bruno Dallari  apresentou informes  do fórum de
extensão  federal  a  respeito  da  futura  curricularização  da  Extensão:  em  dois  anos,  será
compulsória as atividades de extensão deverão ocupar dez por cento dos currículos, e isso
tem que aparecer no PPC, com identificação da comunidade externa a ser abrangida pelos
projetos. Haverá necessidade de alocar atividades no turno dos cursos, o que segundo ele é
uma dificuldade ou um impeditivo para a participação dos alunos. A extensão computará
como hora-aula para os professores. Algumas atividades que os professores já realizam são
passíveis  de  serem  reconhecidas  como  Extensão.  O  professor  apresentou  a  minuta  da
normatização, que ainda não foi homologada. Nada mais havendo a tratar, eu, Milena Ribeiro
Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

Milena Ribeiro Martins

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l


