
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Coordenação do Curso de Graduação em Letras 

 
ATA DA  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 
DE  NOVEMBRO DE 2014 

 
AOS SEIS dias do mês de novembro de 2014, na Sala 1020, no 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 do Curso, professor Caetano Waldrigues Galindo, com a presença dos 
professores Altair Pivovar, Luci Colin, Ludmila Corrêa Sandmann, Marcelo Sandmann, Luiz 
Arthur Pagani, Luiz Ernani Fritoli, Marcia Namekata, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Illescas 
Bueno, e dos representantes discentes Aion Roloff, Ana Paula Ocampos, Haluana Koepsel, 
Mariana Buchmann, Pamela Cristine de Oliveira e Ricardo Pinto com as demais ausências 
justificadas. O Vice-Coordenador deu início à sessão de Informes solicitando a inclusão de um 
ponto de pauta, referente à Gestão Acadêmica, e sua solicitação foi atendida. Ele seguiu então 
comunicando que, como aprovado anteriormente por este Colegiado, a partir deste semestre a 
presença dos alunos da graduação em bancas de defesa de Monografias, Dissertações e Teses 
passará a valer Horas de Atividades Formativas. Para isso, a Coordenação vai disponibilizar, 
nos Departamentos e também no site do curso, um modelo de declaração, a ser preenchido 
pelo aluno, que o presidente de cada banca deverá assinar, para legitimar a atividade. Diante 
do modelo apresentado na reunião, o professor Luiz Arthur sugeriu que as possibilidades 
(Monografia, Dissertação, Tese) fossem apresentadas como itens dispostos em forma de lista, 
com um campo a ser marcado com X. A professora Luci comentou também que seria bom 
estabelecermos previamente, e registrarmos no modelo da declaração, que essas atividades 
contabilizariam, respectivamente, duas, três e quatro Horas/Atividade. Ainda no que se refere 
a essas atividades, o Coordenador comunicou que já conversou com a Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação para tentar garantir a divulgação das defesas em tempo hábil, e 
pediu que os professores informem também à Coordenação as defesas de Monografias. O 
próximo informe foi a apresentação da nova gestão do Centro Acadêmico de Letras, recém-
eleita, representada pelo presidente Ricardo Pinto. A Coordenação perguntou como ficavam 
as Representações Discentes, e o representante Aion Roloff informou que houve poucas 
mudanças, e que todas seriam comunicadas à coordenação. O Coordenador lembrou então 
que a própria participação dos alunos na gestão do Centro Acadêmico e nos cargos de 
Representação Discente pode valer Horas/Atividade, e pediu que o CA se agilize para fornecer 
essas declarações. O Presidente do Centro Acadêmico aproveitou para transmitir à plenária a 
insatisfação de vários alunos do período noturno, que não conseguem encaixar as disciplinas 
optativas na sua grade de horários. A professora Luci lembrou então que se trata de uma 
dificuldade que aflige também aos professores dos dois departamentos, e que tudo que se 
pode fazer para minorar o problema tem sido feito. O Coordenador então informou que, junto 
dos representantes do Setor de Educação, compareceu à reunião do Pacto pelas 
Licenciaturas… Em seguida o coordenador entrou na Pauta, passando a tratar da Aprovação 
das Atas. Depois de apresentadas aos presentes, com a observação de que uma delas era a ata 
de agosto que voltava agora depois de comentários feitos pelos membros do Colegiado, as 
atas foram APROVADAS. O Coordenador aproveitou também para informar que as atas a 
partir de agora ficarão disponíveis para consulta de todos na página do curso. O ponto 
seguinte era a Criação de duas Disciplinas, uma de Descrição do Português Brasileiro como 
Língua Adicional e outra de Leitura Crítica de Materiais Didáticos do Português Brasileiro 



 

 

como Língua Adicional, cujas ementas foram aprovadas nos dois departamentos de Letras, e 
que serão criadas inicialmente com códigos HL, em processo tramitado pelo DELLIN, com a 
possibilidade de que os conteúdos programáticos sejam depois contemplados por disciplinas 
espelho que seriam abertas com códigos HE. APROVADO. Entrou-se então nas Solicitações 
dos Alunos. 

 
1. MUDANÇA DE HABILITAÇÃO. 

 

GRR Nome Quer mudar de Quer mudar para 
Resultado: 

20090677 
Aguinaldo Roberto 
Moreira 

87A -  Lic. em Português (N) 99A -  Lic. em Português (D) 
aprovado 

20135000 Helius Cipriano Nunes 99A -  Lic. em Português (D) 99I – Lic. em Alemão/Português aprovado 

 
 

2. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE CURSO. 
 

GRR Nome Período 

Resultado:

20136328 Lorena Isabelle do Rosário2º semestre de 2014 – ad referendum 
aprovado 

 
 

3. SOLICITAÇÃO DE PERMANÊNCIA. 
 

GRR Nome Está concluindo: Permanência para cursar: 
Resultado:

20104821 Romi Rosane Fischer 
87CA – Bach. Port. Est. Literários 
(N) 

99A -  Lic. em Português (D) 

aprovado 

20103293 Lina Saheki 106A – Lic. em Japonês 106B – Bach. em Japonês 
aprovado 

20105004 Sueelem Witsmiszyn 87A -  Lic. em Português (N) 
87CA – Bach. Port. Est. Literários 
(N) 

aprovado 

20094833 Renan Silva Oliveira 
88BA – Bach. em Inglês – Est. 
Ling. (N) 

99L – Lic. em Inglês (D) 
Aprovado 

20103745 
Maria do Socorro Gonçalves 
Gabriel 

99PA – Bach. Port. Est. Ling. (D) 99A -  Lic. em Português (D) 
aprovado 

20091272 Bruna Fialla Alves 87A -  Lic. em Português (N) 
87CA – Bach. Port. Est. Literários 
(N) 

aprovado 

 
4. ADIANTAMENTO DE CONHECIMENTO. 

 

GRR Nome  Adiantamento de conhecimento: 
Resultado: 

20104821 Romi Rosane Fischer HE890 - HE891 - Inglês Complementar III e IV
Aprovado 



 

 

20130894 Carolini de Oliveira ArcariHL226 – Teoria da Literatura I Indeferido 

 
 

5. SOLICITAÇÃO DE DISCIPLINA. 
 

GRR Nome  

20105742 Francis Mara Vieira Schuster PintoRequer oferta de disciplinas optativas do Inglês no período noturno. 

 
O Vice-Coordenador abordou então a questão da Gestão Acadêmica, explicando inicialmente que 
preferiu fazer essa intervenção como um novo ponto de pauta para garantir seu registro e a aprovação 
do Colegiado quanto à adequação de se transmitir a todos os professores do Curso, através das Chefias 
Departamentais e das Representações de Área, bem como a todos os alunos, através da Representação 
Discente, a informação de que tem havido recorrentes reclamações na Coordenação quanto à 
condução das disciplinas e das avaliações. O Vice-Coordenador lembrou a necessidade de que todos os 
Docentes e Discentes conheçam a Resolução 37/97 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão desta 
Universidade, que regulamenta deveres e direitos de alunos e professores no que se refere à relação 
profissional e acadêmica entre as partes. Lembrou também, sucintamente, que é necessário avisar aos 
colegas que porventura ainda não tenham conhecimento disso que é dever do professor fornecer a 
ementa e o programa da disciplina no começo do semestre; informar também no começo do semestre 
os mecanismos e os tipos de avaliação e seus eventuais pesos relativos; realizar, nas disciplinas de 
sessenta horas, ao menos uma avaliação escrita; entregar as avaliações para conferência pelos alunos 
em tempo hábil, ao que a professora Luci lembrou que a recomendação oficial é que os professores 
guardem as avaliações consigo por cinco anos, depois dessa conferência; montar banca em caso de 
avaliação oral; realizar exame final, que não é opcional, e realizá-lo no período estabelecido para esse 
fim no calendário, no dia e no horário em que se deram as aulas da disciplina naquele semestre. 
APROVADO. O professor Walter, lembrou também aos Representantes Discentes a necessidade de se 
solicitar que os alunos registrem formalmente junto aos Departamentos as ausências não previamente 
informadas dos professores. O Coordenador passou então à apresentação da primeira versão do 
documento que constituiu a Comissão de Orientação de Estágios do Curso de Letras, lembrando que 
se trata não apenas de algo necessário e relevante para a reformulação curricular, mas também de algo 
que pode e deve ser implementado o quanto antes, para ampliar a definição atual dos Campos de 
Estágio válidos, possibilitando que os acadêmicos formalizem como estágio atividades até aqui não 
contempladas. Depois de um exame do documento, esta versão preliminar foi APROVADA. Passou-se 
então a tratar dos Diversos. O Coordenador chamou a atenção de todos para a realização neste mês do 
evento LiterCultura, que a partir desta edição passa a contar com uma aproximação maior entre a 
Coordenação e sua Organização, que se reflete já inicialmente numa maior participação dos Docentes 
de Letras na programação e que, no futuro, prevê maiores possibilidades de colaboração. O professor 
instou todos a participar do evento, lembrando inclusive que a Organização oferece reserva de vagas 
para eventuais grupos de alunos de Letras da UFPR, e que essa participação, excepcionalmente, será 
contabilizada integralmente como Atividade Formativa. A professora Raquel pergunta sobre o 
Regimento do Colegiado, que deveria ter sido apresentado para deliberação nesta reunião. O 
Coordenador pede desculpas por não ter aprontado a versão final do documento, e registra que ela 
será apresentada na próxima plenária. 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, 6 de novembro de 2014.  
 


