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AOS VINTE E UM dias do mês de maio de 2015, na Sala 1005b, 10º andar do Edifício D. Pedro 
I, Câmpus Central desta Universidade, reuniu-se o Colegiado do Curso de Letras da UFPR, sob 
a presidência do Coordenador do Curso, professor João Arthur Pugsley Grahl, e do Vice-
Coordenador, professor Caetano Waldrigues Galindo, com a presença dos professores Alicja 
Ferreira, Altair Pivovar, Antonio Nery, Claudio de Sá Machado Júnior, Luiz Ernani Fritoli, 
Márcio Renato Guimarães, Maria Josele Coelho, Mauricio Mendonça Cardozo, Raquel Illescas 
Bueno, Walter Lima Torres Neto e dos representantes discentes, Aline Schult Ferreira, Paula 
Lorena Silva Melo e Priscila Sima Martins, tendo as demais ausências sido justificadas. O 
Coordenador abriu a sessão dando início aos INFORMES. A aluna Paula Melo informou que a 
Semana de Letras 2015, de cuja Comissão Organizadora participou, se encerrou com sucesso 
e boa receptividade, destacando que a emissão dos certificados já está encaminhada e pedindo 
aos professores cujos orientandos apresentaram comunicações que insistam com seus alunos 
para que eles enviem os trabalhos para publicação, sendo que a data limite para isso é o dia 15 
de junho do corrente. O professor Caetano, na sequência, fez questão de sublinhar o 
envolvimento dos alunos Paula Melo, Priscila Martins, Gabriela Ribeiro, Ana Paula Delavigne e 
Aion Roloffo na concepção, formatação, no encaminhamento e na realização da Semana, que 
segundo avaliação do professor, se destacou em números, relevância, ineditismo e qualidade. 
O professor também não quis deixar de registrar os agradecimentos de toda a Comissão 
Organizadora ao Servidor Rodrigo Bordini, Técnico de Informação do Setor de Ciências 
Humanas, pela presteza, amabilidade e eficiência ao atender todas as solicitações antes, 
durante, e já depois do evento. Com isso, passou-se à PAUTA. Aprovação da Ata. Foi 
apresentada a ata da reunião anterior de abril, para leitura final e aprovação pela plenária. 
Aprovadas. Pedidos dos alunos. O coordenador apresentou a lista dos pedidos de 
mobilidade dos alunos que vai sintetizada na tabela a seguir. 
 
1 - MUDANÇA DE HABILITAÇÃO. 

 
GRR20112206 – FRANCIELE FRANCO DE FARIAS OLIVEIRA 
Mudar de: Para: 
99M – Lic. em Português e Italiano 99A – Licenciatura em Português 

 
GRR20141113 – MARCOS NOGAS  
Mudar de: Para: 
107A – Licenciatura em Polonês 107B – Bacharelado em Polonês  

 



 

 

GRR20143120 – JONATHAN MENDES OLIVEIRA CARIS 
Mudar de: Para: 
107A – Licenciatura em Polonês 107B – Bacharelado em Polonês  

 
GRR20143623 – LUIZ FERNANDO PICOLOTTO     
Mudar de: Para: 
99M – Lic. em Português e Italiano 99MC – Bach. em Port./Italiano – Est. da 

Tradução. 
 
GRR20144336 – PRISCILLA SOUZA GLINSKI 
Mudar de: Para: 
99M – Lic. em Português e Italiano 99I – Lic. em Português e Alemão 
 

 
GRR20134087 – RENATA MOCELIN PENACHIO 
Mudar de: Para: 
99J – Lic. em Português e Espanhol 87A – Licenciatura em Português 

 
GRR20104469 – RAFAEL KLASSEN MARTINS  
Mudar de: Para: 
99I – Licen. em Português e Alemão 99A – Licenciatura em Português 

 
GRR20148531 – RODRIGO DE JESUS QUINTILIANO 
Mudar de: Para: 
87A – Licenciatura em Português 87BA – Bach. em Português – Est. 

Linguísticos 
 

GRR20113083 – JULIANA WEINRICH SHIOHARA 
Mudar de: Para: 
99IB – Bach. em Port. e Alemão – Est. 
Literários 

99QA – Bach. em Português – Est. Literários 

 
GRR20133848 – PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA 
Mudar de: Para: 
99J – Lic. em Português e Espanhol 99JC – Bach. Port e Espanhol – Est. da 

Tradução 
 

GRR20127652 – MARCIO RODOLPHA DE MORAES 
Mudar de: Para: 
99M – Lic. em Português e Italiano 99F – Licenciatura em Italiano 

 
GRR20144105 – NATASCHA EWERT 
Mudar de: Para: 
99IC – Bach. em Port. e Alemão – Est. da 
Tradução 

99I – Licen. em Português e Alemão 

 
GRR20140291 – ANA PAULA SHIGUEMOTO  
Mudar de: Para: 
99LC – Bach. em Port e Inglês – Est. da 
Tradução 

99L – Licenciatura em Português e Inglês 

 



 

 

GRR20145332 – MILENA CARVALHO WANDEMBRUCK 
Mudar de: Para: 
99IC – Bach. em Port. e Alemão – Est. da 
Tradução 

99I – Licen. em Português e Alemão 

 
2 - PERMANÊNCIA  

 
GRR20102534 – IVAN EIDT COLLING 
Está concluindo: 
107B – Bacharelado em Polonês 

Permanência para cursar: 
107A – Licenciatura em Polonês 
 

 
GRR20127661 – JULIANA MEDIANEIRA VON MÜHLEN 
Está concluindo: 
99MC – Bach. em Port. e Italiano – Est. da 
Tradução 

Permanência para cursar: 
99NC -Bach. em Port. Latim – Est. da 
Tradução 

 
3 - ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO 
 
GRR20116806 – VINÍCIUS LIMA FIGUEIREDO 
DISCIPLINA: 
HL852 – INICIAÇÃO A PESQUISA 
CIENTÍFICA 

 

 
4 - EXERCÍCIOS DOMICILIARES  
 
GRR20124400 – LETÍCIA SILVIA DE SOUZA ARAUJO 
DISCIPLINAS: 
HL157 – Tópicos de pesquisa em literatura 

PROFESSOR: 
Sandra Stroparo 

HL231 – Literatura Brasileira l Benito 
HE245 – Literatura Hispano-Americana l Josele 
HL820 - Literatura Latina ll: Comédia Rodrigo 
HE243 – Literatura Espanhola l Isabel Jasinski 

 
 
Aprovados. Aprovação de disciplina. O Coordenador informou que a professora Karine 
Rocha solicitara a aprovação em plenária do Colegiado da criação da nova disciplina 
“Lexicologia, Lexicografia e Terminologia”, que entrará para o ementário do Departamento de 
Letras Estrangeiras Modernas. Aprovada. Os professores Raquel e Ernâni sugeriram a 
inclusão de um membro da representação discente e de um colega do Departamento de 
Polonês, Alemão e Clássicas na constituição da Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
de seleção dos novos Coordenador e Vice, informando também que o primeiro Edital do 
processo seria encaminhado imediatamente. Aceita a sugestão, os nomes da representante 
Aline Schult Ferreira e da professora Alicja Ferreira foram incluídos. Aprovados. Tendo-se 
encerrado os pontos de pauta, passou-se à sessão de INFORMES. O Coordenador informou 
que durante a próxima semana se dirigirá aos coordenadores das diversas áreas para decidir 
a distribuição das Vagas do PROVAR, cujo total já foi comunicado à Coordenação. O 
Coordenador comunicou também que os professores Renata Telles e Waltencir Oliveira 
participaram de uma primeira rodada de negociações com representantes da Fundação 
Cultural de Curitiba para a elaboração do Plano de Leitura do Município, cujo objetivo é 
instituir políticas de incentivo à leitura que não fiquem unicamente à mercê das mudanças no 



 

 

Executivo local, mandato a mandato, ao que a professora Josele manifestou também seu 
interesse por participar dessas conversas. O Coordenador informou à plenária o estado atual 
das discussões no Fórum de Coordenadores a respeito da possibilidade de se converterem 
os cursos da UFPR para um padrão de 18 semanas letivas por semestre, de se ampliar 
nacionalmente a carga horária mínima dos cursos de Licenciatura e de se solicitar a separação 
das Licenciaturas e Bacharelados em Cursos diferentes. Depois de discussão, que contou com 
novas informações dos professores Marcio e Altair, e com opiniões de todos os presentes, a 
plenária pediu que o Coordenador levasse ao Fórum a opinião deste Colegiado, que não 
acredita que o acréscimo de horas-aula (medida que vai na contramão de várias tendências 
internacionais) resolva por si só qualquer problema referente à qualidade da formação 
fornecida aos alunos e, muito menos ainda, a problemas prementes ligados às taxas de 
retenção e de evasão. Muito pelo contrário, é a opinião destes professores que, ao negar a 
professores e alunos, igualmente, o tempo necessário para pesquisa, estudo e produção, essa 
medida tenderia a ter efeitos negativos em todos os quesitos mencionados. O Colegiado de 
Letras, portanto, se manifesta coletiva e unanimemente contrário a qualquer medida que 
apenas aumente cargas horárias totais ou semestrais. Além disso, por historicamente 
prezarmos a mobilidade e o direito de escolha dos alunos das nossas cinquenta e quatro 
habilitações, não podemos apoiar qualquer proposta de separação de Bacharelados e 
Licenciaturas que, mais uma vez, acreditamos que tendem a aumentar a evasão e, 
eventualmente, diminuir o interesse dos alunos pela licenciatura. Neste ponto, nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a sessão, após o que eu, João Arthur Pugsley Grahl, lavrei a 
presente ATA, que vai por mim e pelos demais membros assinada. 
 
Curitiba, 21 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


