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AOS QUINZE dias do mês de maio 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, Antonio Nery, Luci Colin, 
Ludmila Corrêa Sandmann, Maria José Foltran, Marcia Namekata, Maximiliano 
Guimarães Miranda, Pedro Ipiranga Júnior, Rodrigo Machado, Waltencir Oliveira e 
dos representantes discentes Aion Roloff, Rodrigo Braga e Thaís Cons, com as 
demais ausências justificadas. O Vice-Coordenador deu início à Sessão de 
Informes apresentando seu relato da realização da XVII Semana Acadêmica de 
Letras, ocorrida entre os dias 5 e 9 de maio. O Vice-Coordenador agradeceu a todos 
os presentes pela participação e pelo empenho, reservando um agradecimento 
especial à representação discente. Em seguida, o Coordenador mencionou a 
abertura recente de um edital do FDA que contemplará as Coordenações de 
Graduação e sugeriu que pensássemos em apresentar um projeto que previsse a 
aquisição de bibliografia constante das Fichas 1 já atualizadas e enviadas à 
Coordenação, apresentando a ideia de que o professor Pedro entrasse em contato 
com o professor Roosevelt Rocha, que tem maior experiência com os editais de 
aquisição de livros, e acrescentando que os colegas todos podem pensar em listas 
de livros (sempre segundo a planilha-modelo da Biblioteca Central) para  assim 
verificarmos a possibilidade de montar esse projeto. O Coordenador lembrou que 
os Departamentos devem encaminhar as ofertas para o segundo semestre até dia 
20 e o Vice-Coordenador, então, aproveitou para lembrar que a atribuição de 
professores às turmas é responsabilidade dos Departamentos, e que a 
Coordenação não pode aceitar que turmas sejam sistematicamente abertas sem 
professor e, ainda menos, que essa não atribuição se reflita na ausência de 
professores em sala de aula no primeiro dia do Semestre Letivo, como ocorreu em 
2014/I. Da mesma maneira, o Vice-Coordenador pediu que os membros deste 
Colegiado encaminhem a seus colegas e a suas Chefias a solicitação de que haja um 
maior controle das ausências programadas dos docentes nas primeiras semanas 
letivas, lembrando que o controle da presença e da carga horária dos docentes é de 
responsabilidade dos Departamentos e que neste primeiro semestre, por exemplo, 
vários docentes anunciaram ausências programadas que, de saída, impediriam a 
integralização da carga horária letiva. O Coordenador e o Vice-Coordenador então 
relataram o envolvimento da Coordenação em uma situação de atrito entre uma 
professora e duas alunas de graduação, relatando as providências tomadas para 
possibilitar o curso do semestre e, ao mesmo tempo, reiterando a disponibilidade 
da Coordenação como instância de recurso dos alunos. O Coordenador, então, 
lembrou que, apesar da greve dos Servidores Técnico-Administrativos, a 
Coordenação continua aberta em horários especiais, todos os dias da semana. Em 
seguida o coordenador entrou na Pauta, informando as solicitações dos alunos: 



 
1. Solicitações de Mudança de Habilitação 

GRR NOME Quer mudar de Quer mudar para Resultado: 

20100313 ANA KARLA C. CANARINOS 
99A- LICENC. 
PORT. 
DIURNO 

87A- LICENC. 
PORT. 
NOTURNO 

Aprovado 

20127711 
ANA PAULA MORALES D. 
BUENO 

99PA- PORT 
BACH. EST. 
LINGUÍSTICOS  

97TA- FRANCES 
BACH. EST. 
LINGUÍSTICOS 

Aprovado 

20082787 JOSÉ LUIS E. ARANEDA 
99J- LIC. 
PORT/ESP 

99C- LIC. 
ESPANHOL 

Aprovado 

20133816 PATRICIA WARKENTIN 
99A- LICENC. 
PORT. 
DIURNO 

99I- LICENC. 
PORT./ALEMÃO 

Aprovado 

 
2. Solicitações de Permanência: 

GRR NOME Está concluindo: 
Pede Permanência 

para cursar: 
Resultado: 

20100313 
ANA KARLA C. 
CANARINOS 

99A- LICENC. 
PORT. DIURNO 

87CA-PORTUGUÊS 
BACH. EST. LIT. 
NOT. 

Aprovado 

20100637 
BÁRBARA ALINE 
ROZÁRIO 

87A- LICENC. 
PORT. 
NOTURNO 

87BA-PORTUGUÊS 
BACH. EST. LING. 
NOT. 

Aprovado 

20092852 
IAMNI RECHE 
BEZERRA 

99JC- PORT/ESP -
BACH. TRADUÇÃO 

87CA-PORTUGUÊS 
BACH. EST. LIT. 
NOT. 

Aprovado 

 
3. Solicitações de Dispensa de Frequência: (em consonância com o Artigo 81 

da Resolução 37/97) 
GRR NOME pede  

20130031 
AGNAN SIQUEIRA DE 
OLIVEIRA 

DE 04/04 A 18/04 – PARA PARTICIPAÇÃO DE 
INTERCAMBIO CULTURAL EM PORTUGAL  

 
4. Solicitações de 2ª ou 3º Trancamento de Curso: 

 
5. Solicitação de segundo Cancelamento de Matrícula em disciplina 

obrigatória: 

 

 

GRR NOME SOLICITA RESULTADO 

20081917 
EVERALDO 
FERREIRA DE LIMA 

3º TRANCAMENTO – EM 
VIRTUDE DA PROFISSÃO DE 
MILITAR E CUMPRIR MISSÕES 
NO PERÍODO. 

Aprovado 

GRR NOME SOLICITA RESULTADO 

20093186 
JOSÉ OLIVIR DE 
FREITAS JR. 

2º CANCELAMENTO DE 
MATRÍCULA EM ET054 - ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM PROCESSOS 
INTERATIVOS NA EDUCAÇÃO 

Aprovado 



APROVADOS. Diante da solicitação do aluno José Olivir, o Colegiado julgou que, 
além de aprovar o pedido do aluno, apoiado pela representação discente, caberia enviar 
um ofício ao DTFE informando a situação e solicitando esclarecimentos. APROVADO. 
Encerrada a pauta, o Coordenador abriu a sessão de diversos. Aqui, o próprio 
Coordenador apresentou ao Colegiado o resultado da primeira reunião da 
Comissão de Atividades Formativas, que compôs um manual de procedimentos 
que especifica o que valerá para a contagem das horas dos formandos, quanto 
valerá cada atividade e qual será seu teto. Algumas sugestões do Colegiado foram 
apresentadas e o Coordenador vai apresentá-las à Comissão para referendo, 
incluindo então o manual como anexo desta ata. O professor Rodrigo mencionou o 
processo de constituição de uma Empresa Júnior de Letras, manifestando seu 
apoio, e a Representação Discente informou que ainda naquela tarde haveria mais 
uma reunião para tratar, agora, das eventuais atribuições dessa Empresa. A 
Representação Discente informou também que o referendo instituído para 
estabelecer uma mudança no Estatuto do Centro Acadêmico que possibilitasse a 
criação e gestão de Grupos de Estudo coordenados e controlados pelo CA teve 
resultado positivo, e que essas atividades, a partir de agora, como anteriormente 
acordado com o Colegiado, poderão ser realizadas e contabilizadas como 
Atividades Formativas: 
 
Atividades em 
Letras ou áreas 
afins (Humanas, 
Artes, 
Comunicação e 
Design): 
 
- Em instituições 
superiores: peso 1 

 
- Em outras 
instituições: peso 
0,75 

Tipo de atividade Quantidade/período Máximo da atividade 
Cursos presenciais 
e oficinas 

- 100h 

Cursos à distancia - 30h 
Participação em 
Eventos (P. Ex.: 
Palestras, 
congressos...): 
-Ouvinte 
-Monitor 
-Apresentador 

 
 
 
 
- 
- 
20h por trabalho 

 
 
 
 
100h 
60h 
100h 

Publicação de 
trabalho 

20h por publicação 100h 

Bolsas: 
-Iniciação científica 
-Extensão 
-Licenciar 
-Pibid 

30h por semestre 90h 

Participação em 
projetos voluntários 
(P. Ex.: Tandem, 
Português para 
Haitianos, 
Versalete...) 

30h por semestre 90h 
 
 
 
 
 

Optativas 
excedentes 

- 90h 

Participações em 
defesas: 
-Graduação 
-Mestrado 

 
 
1h       por defesa 
2h        assistida 

40h 



-Doutorado 4h 

Monitoria de 
disciplina 

30h por semestre  60h 
 

Grupo de estudos - 60h 

Prêmios na área de 
Letras 

20h por prêmio   

Estágios não-
obrigatórios 

Com certificado de 
curso de formação 
(P. Ex.: Celin, 
Escolas, Editoras) 

- 120h 

Sem certificado de 
curso de formação 

- 60h 

Atividades 
voluntárias junto à 
Coordenação ou 
Centro Acadêmico 

Participação como 
mesário de eleições, 
comissões variadas 
(organização de 
eventos) 

- 60h 

Representação 
discente (com 
comprovação de 
frequência e 
assentamento) 

Participação do 
CAL, Representação 
discente 

40h por gestão 60h 

Observações: 
 
1º - Nos itens com quantidade por evento não especificada (-), as horas computadas 
serão as contidas no certificado. Caso a participação no certificado esteja especificada 
em dias, serão computadas 3h por dia.  
 
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, 16 de maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 


