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Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, reuniram-se na sala 1020, no 
Edifício D. Pedro I, no campus Reitoria da Universidade Federal do Paraná os seguintes 
componentes do Colegiado: representando as áreas do Curso de Letras, Walter Torres (Francês), 
Regina Halu (Inglês), Márcia Hitomi Namekata (Japonês), Marcelo Paiva (Polonês), Marcelo 
Sandmann (Literatura Portuguesa), Raquel Illescas Bueno (Literatura Brasileira), Maurício 
Cardoso (Estudos da Tradução), Luiz Arthur Pagani (Estudos Linguísticos) e Altair Pivovar 
(Departamento Teoria e Prática de Ensino); e os representantes do Centro Acadêmico de Letras 
(CAL): Ricardo Peixoto, André Luiz Cavanha e Aion Koloff. A sessão é presidida por João 
Arthur Pugsley Grahl, Coordenador do Curso de Letras, que inicia agradecendo a presença dos 
membros discentes e docentes e informando sobre ao sucesso na preparação para o Enade 2014, 
pois, ainda que os resultados oficiais não tenham sido divulgados pelo INEP, houve uma boa 
mobilização e participação dos estudantes na prova realizada em 23 de novembro, cuja 
obrigatoriedade como componente curricular traz implicações para imagem e manutenção do 
curso. Ricardo Peixoto, do Centro Acadêmico de Letras, fala sobre a Semana do Calouro e a 
programação proposta pela representação estudantil do curso de Letras; João Arthur apresenta as 
propostas da Coordenação e faz um chamamento ao corpo docente de Letras para que participem 
dessas atividades e pede também pela mobilização dos professores para viabilizar o 
Adiantamento de Disciplinas no início do próximo período letivo, a partir de 23 de fevereiro. Um 
membro colegiado pede uma reflexão que viabilize testes de Adiantamento sem prejuízo da 
participação dos alunos nas atividades previstas para a recepção aos calouros. Os representantes 
do Centro Acadêmico aceitam a incumbência de informar os alunos que ficarem impedidos de 
participar de todas as atividades e, desse modo, não são feitas alterações no cronograma 
proposto. Um dos temas que deverá ser abordado nessa apresentação da Universidade aos 
calouros, atendendo a manifestação de um membro colegiado, é quanto à escolha entre as 
ênfases dos cursos (são 54 habilitações possíveis); o presidente lembra que nada foi alterado em 
relação aos anos anteriores e que a informação será trabalhada no início do período letivo. As 
atividades da Semana de Letras serão realizadas entre os dias 11 e 15 de maio, embora o 
calendário oficial contenha as datas de 12 a 16 de maio. O Coordenador do curso lembra que 
uma comissão deverá ser formada para organizar a Semana de Letras de 2015. Com relação à ata 
da reunião de Colegiado de novembro de 2014, atendida solicitação de inclusão do nome de 
Marcelo Sandman, que esteve presente, e com relação ao Regimento do Colegiado, corrigida a 
grafia do mês de “dezembro”, incorreta em trecho do documento, e o nome da “Área de 
Literatura Brasileira e Teoria da Literatura”, que também constava incorreto; devidamente 
corrigidos, os documentos são aprovados pelos presentes. São apresentadas as solicitações dos 
alunos para Mudança de Habilitação – todas aprovadas. O pedido de reconsideração de 
Aproveitamento de Conhecimento feita pelo aluno Eliel é entregue à área e é feito, pelo 
presidente da sessão, um esclarecimento sobre o possível trâmite desse tipo de solicitação. 
Membro colegiado defende a exigência de justificativas mais consistentes para pedidos de 



Aproveitamento de Conhecimentos – além dos apresentados pelo requerente – mas levará a 
solicitação para discussão no setor. Ao referir-se à seleção de novos estudantes feita a partir da 
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, através do Sistema de Seleção 
Unificada (SISU), João Arthur destaca os critérios escolhidos pela Coordenação para atribuir 
pesos diferenciados para as habilidades avaliadas. Ele enfatiza que a decisão do momento, 
devido à impossibilidade de submetê-la ao Colegiado antes da expiração de prazos, foi 
monocrática e que foram atribuídos os seguintes pesos às habilidades avaliadas: 5 (cinco) para a 
prova de Redação, 3 (três) para Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 2 para Ciências 
Humanas e suas Tecnologias e 1 para Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e 
suas Tecnologias. O presidente pede manifestação dos presentes quanto aos critérios 
apresentados e que valerão para 2015 e, para 2016, salvo futura manifestação contrária, valerá a 
sugestão apresentada e aprovada pelos membros colegiados nesta reunião ordinária, que prevê a 
seguinte configuração de pesos: 5 (cinco) para a prova de Redação, 4 (quatro) para Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, 3 (três) para Ciências Humanas e suas Tecnologias e 1 para as 
demais, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Como parte 
do planejamento para 2015, o presidente cita projeto de Mediação de Leitura, que deverá ser 
conduzido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, descreve sumariamente a 
proposta e elenca as vantagens da parceria para a prática dos alunos, acenando, inclusive, com 
planos para que a atividade venha a valer como Atividade Formativa após a reforma curricular, 
compondo parte da carga horária prevista para o curso. João fala sobre projeto político que 
profissionaliza a mediação de leitura e destaca que pode se tratar de nova opção de atividade para 
alunos da área; ele diz que a intenção é fazer um projeto-piloto para testar a alternativa. Com 
relação ao tema mais discutido durante o presente Colegiado, o debate em torno das alterações 
de rubrica para as disciplinas do curso, são citadas a criação das Práticas Específicas para atender 
a formação de turmas pequenas e o enquadramento das disciplinas de línguas como Laboratório 
– duas das formas estudadas para responder às peculiaridades do curso de Letras. Os membros 
colegiados aludem a possíveis problemas ao ponderar sobre as mudanças de rubricas, como no 
caso da redução do número de alunos nas turmas do curso; João esclarece que a ideia é bem 
aceita administrativamente. Os membros docentes ponderam sobre a atualidade de antigos 
problemas vinculados à variabilidade do curso de Letras e sobre a problemática de adequação 
dos sistemas da Universidade às particularidades do curso como um todo e ainda das habilitações 
em particular. O presidente lembra que os esforços devem visar a busca de um termo aceitável 
para todos os envolvidos, ainda que distante do ideal e ouve, como sugestão, que se reforcem os 
argumentos em torno da existência de 54 habilitações no curso de modo a favorecer mudanças. 
Os membros presentes desejam que os nomes das disciplinas não destoem das ementas (que 
disciplinas teóricas não virem Práticas Específicas, por exemplo) para que não ocorram 
incoerências de ocasião, que podem resultar em confusão. Sugere-se que seja criada rubrica 
própria para o enquadramento de algumas disciplinas de letras, que as adapte ao número 
adequado de vagas sem que haja prejuízo para o curso por causa da fórmula utilizada no 
estabelecimento da correlação entre o número de professores e as vagas ofertadas; membros 
lembram que simulações sugerem enorme impacto negativo. A despeito desse risco, os membros 
sugerem agir para corrigir a irrelevância que as disciplinas-padrão usadas pela UFPR adquiriram 
para o curso de Letras e propõem a criação de uma disciplina-padrão 2, que deverá ter menos de 
20 vagas ofertadas, ainda que não resolva completamente as incoerências. Melhor, ponderam os 
presentes, que sejam previstas 15 vagas como padrão e, ao fim da discussão, e ainda sem 
unanimidade, os presentes concordam e aprovam a definição de 10 vagas para as disciplinas-
padrão 2 a serem pleiteadas. João lembra que o Núcleo Docente Estruturante receberá essa 
solicitação para que delibere sobre ela e pede por uma construção coletiva do “rascunho” para 
essa proposta, que deverá ter a formalidade e fundamentação necessárias para esclarecer a 
questão e, de modo convincente, gerar entendimento inequívoco sobre a necessária adaptação 



histórica do planejamento e das características estruturais do curso de Letras na UFPR, evitando 
prejuízos à imagem ou ao funcionamento do curso. João defende que o risco de dano à imagem 
do curso é reduzido e ainda que o grande número de projetos desenvolvidos em parcerias com o 
curso enfraqueceriam um possível estigma de “professor vagabundo” que algumas interpretações 
poderiam gerar, conforme mencionaram alguns presentes. Encaminhando o final da presente 
reunião, a presidência do Colegiado submete aos presentes os termos da resolução nº 13/14 – 
CEPE, que delibera sobre o acolhimento de estudantes “migrantes regularmente admitidos no 
Brasil e portadores de estado de refugiado de seu país de origem ou de visto humanitário e que 
tenham iniciado cursos superiores em instituições de ensino superior no seu país”, que se 
beneficiariam das vagas remanescentes ainda não disponibilizadas para o PROVAR, citando 
Kenel Joseph, estudante nesta condição, processo nº 23075.048832/2014-42; informa que o 
professor Rodrigo Machado ofertará Simpósio de Literatura Negra Ibero-Americana em março 
de 2015; e esclarece a quanto a disciplinas sugeridas em reunião anterior e que atendem à 
demanda do português ensinado também como língua estrangeira – a pedido do vice 
Coordenador de Letras, Caetano Waldrigues Galindo. Finalmente, destaque para o caso 
particular da professora Lucy e sobre a inconsistência quanto a cargas horárias das disciplinas de 
orientação, prática de docência e estágio. João lembra que está em planejamento a reformulação 
do PPC para o curso. O presidente encerra a Reunião Ordinária do Colegiado agradecendo a 
participação de todos. 
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1. MUDANÇA DE HABILITAÇÃO 

 
 

2. APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO - RECONSIDERAÇÃO DE 
DECISÃO 

 
 

GRR Nome Quer mudar de Quer mudar para Resultado: 

20135986 José Adauto e Silva Netto Bach. – Inglês – Estudos Literários (N) Licenciatura – Inglês (N) aprovado 
20133367 Marianna Imaregna Pedri Bach. – Port/Inglês – Estudos da Tradução (D) Bach. – Port/Inglês – Estudos Literários (D) aprovado 
20104018 Michele de O. C. Muller Licenciatura – Português (N) Bach. – Port. – Estudos Linguísticos (N) aprovado 
20104906 Sara Duim Dias Licenciatura – Português/Espanhol (D) Licenciatura – Português (N) aprovado 
20132736 Leandro Alves da Silva Licenciatura – Espanhol (D) Bach. – Espanhol – Estudos Linguísticos (D) aprovado 
20127650 Camila Pelegrin dos Santos Licenciatura – Português/Inglês (D) Licenciatura – Inglês (N) aprovado 
20092151 Everson Rogério da Silva Licenciatura – Português – (D) Licenciatura – Português – (N) aprovado 
20111358 Carolina Bontorin Ceccon Bach. – Português – Estudos Linguísticos (N) Bach. – Português – Estudos Linguísticos (D) ad referendum j    
20105250 Thiago Rodrigues da Silva Licenciatura – Japonês (N) Bacharelado – Japonês (N) ad referendum j    

GRR Nome Disciplina Resultado: 

20110503 Eliel de Souza Sant´Anna HL222 – Linguística I indeferido 


