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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 1 

 No dia 30 de Março do ano de Dois Mil e Onze, com início às onze horas e trinta minutos 2 
e término às doze horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a reunião supracitada, que 3 
contou com a presença dos seguintes professores: Prof. Guilherme Ignácio da Silva 4 
(Francês/Coordenador), Profa. Terezinha Sprenger (Inglês/Vice-Coordenadora), Profa. Ana Luiza 5 
Ramazzina (Francês), Prof. André Barros (Literatura Brasileira), Prof. Eduíno Orione (Literatura 6 
Portuguesa), Profa. Graciela Foglia (Espanhol), Profa. Iara Farias (Linguística), Prof. Ivan 7 
Rodrigues Martin (Espanhol), Profa. Raquel Madanelo (Literatura Portuguesa), Profa. Ligia 8 
Ferreira (Francês), Prof. Markus Lasch (Teoria Literária), Profa. Maria Lúcia Dias Mendes 9 
(Francês), Profa. Bianca Morganti (Estudos Clássicos), Prof. Carlos Renato Lopes (Inglês), Profa. 10 
Mirhiane Mendes (Literatura Brasileira), Prof. Paulo Ramos (Língua Portuguesa), Profa. Sueli 11 
Fidalgo (Inglês), Profa. Francine Weiss (Literatura Brasileira) e Profa. Joseane Martinez (Estudos 12 
Clássicos). Também participou da reunião, como técnico-administrativo, o servidor Diego Martin 13 
Casado. 14 
 Justificaram ausência os professores Janderson Souza (Língua Portuguesa), Fernanda 15 

Miranda (Linguística), Sílvia Etel (Espanhol), Renata Philippov (Inglês), Márcia Mendonça 16 

(Língua Portuguesa), Paloma Vidal (Teoria Literária), Lúcia Sano (Estudos Clássicos) e Leila de 17 

Aguiar (Francês). Estava também ausente a Profa. Lavinia Silvares  (Inglês). 18 
 19 

A reunião foi pautada pelos seguintes assuntos: 20 
 21 

1) Informes do Conselho de Graduação; 22 
2) Eleições para Congregação do campus e para o Departamento do Curso de Letras. 23 
3) Apresentação do Projeto Pedagógico e das Grades Curriculares; 24 
4) Câmara de Extensão; 25 
5) Contratação de Professores substitutos; 26 
6) Considerações finais. 27 

 28 
1) Informes do Conselho de Graduação: 29 

 30 
O informe sobre o conselho de Graduação tratou principalmente sobre o preenchimento 31 
de vagas remanescentes do vestibular deste ano do curso de Letras. Foi informado pelo 32 
Conselho de Graduação que não há mais candidatos para preenchimento das vagas que 33 
restam em algumas habilitações do curso. O Prof. Guilherme esclareceu que, apesar de 34 
aparentemente se tratar de poucos alunos em números absolutos, os números 35 
percentuais expressam algo bastante significativo quanto ao restante de vagas que não 36 
possuem candidatos aptos à compô-las. Foram feitas considerações sobre a relação 37 
candidato/vaga (comparando o sistema Misto de Vestibular com o Sisu), sobre as 38 
desvantagens e sobre questões políticas que representariam a adesão ao Sisu.  39 
O Prof. Guilherme também informou sobre alguns casos de solicitações de 40 
aproveitamento de estudos por parte dos alunos, que exigem atenção diferenciada pela 41 
especificidade de cada caso. 42 
 43 

2) Eleições para a Congregação do Campus e para o Departamento do curso de 44 
Letras: 45 
 46 
A reunião passou a tratar sobre a eleição para representação discente dentro do 47 
Departamento de Letras. Foi informado que havia um candidato inscrito para concorrer a 48 
representação discente, e que este desistiu de concorrer à vaga antes do início das 49 
votações. Desta forma, foi tomada a decisão de prorrogar as inscrições para 50 
representação discente no Departamento de Letras para até o dia Um de Abril, e o 51 
processo de votação, desta forma, ocorrerá entre os dias Quatro e Seis de Abril de Dois 52 
Mil e Onze. Foi solicitado aos Professores que ministram disciplinas no segundo ano do 53 
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curso, que ressaltem junto aos alunos a importância da participação discente no processo 54 
eleitoral. 55 
Após, foi colocada em pauta a criação de uma mini-comissão Eleitoral, que ficaria 56 
encarregada da contagem de votos nas eleições do Departamento. Ficou decidido que 57 
esta Comissão será composta por três membros. O Prof. Markus sugeriu que um destes 58 
membros que comporia a Comissão fosse um servidor técnico-administrativo. Os 59 
Professores Eduíno José e Iara Farias colocaram-se a disposição para participarem da 60 
mini-Comissão Eleitoral. Assim, ficou deliberado que esta Comissão Eleitoral será 61 
formada pelos dois professores citados anteriormente e mais um servidor técnico-62 
administrativo. As apurações de votos das eleições do Departamento de Letras devem 63 
ser realizadas, pela Comissão Eleitoral, nos dias Sete de Abril (para representação 64 
discente) e Onze de Abril (para os cargos de Chefe de Departamento, Coordenador de 65 
Curso e seus vices).   66 
Também foi discutida a eleição para a Congregação do campus. O Departamento de 67 
Letras contará com a participação do Chefe de Departamento e Coordenador de Curso, 68 
que possuem assento garantido na Congregação. Além disso, concorrem às eleições 69 
para a representação de professores adjuntos duas professoras do Departamento de 70 
Letras (Professoras Lígia Ferreira e Graciela Foglia). A Professora Lígia comentou sobre 71 
o espaço que foi disponibilizado na intranet para que os candidatos a Congregação 72 
divulgassem suas propostas. Foi citada a boa votação obtida por professores de Letras 73 
em eleições anteriores. Após debate sobre o interesse estratégico em indicar nesta 74 
reunião o voto apenas nas candidatas do Departamento de Letras ou em votar em 75 
candidatos de outros Departamentos (que poderiam apoiar o curso de Letras em algumas 76 
circunstâncias dentro da Congregação), ficou decidido que cada professor decidirá como 77 
compor seu voto, sem que haja uma indicação coletiva do Departamento de Letras, uma 78 
vez que o debate supracitado contribuiu para elucidar a questão. 79 
 80 

3) Apresentação do Projeto Pedagógico e Grades Curriculares 81 
 82 

Retomando o assunto da reunião anterior, o Prof. Guilherme informou que foi adiada a 83 
data de apresentação da grade curricular em quinze dias. Desta forma, haverá tempo 84 
hábil para que a Comissão de Curso se reúna, a fim de elaborar um texto a este respeito 85 
para publicação no site do campus, e também para o planejamento da forma como 86 
ocorrerá a apresentação. A nova data para a apresentação fica sendo dia Dezenove de 87 
Abril, às Dezoito Horas e Trinta Minutos, no Anfiteatro do campus. 88 
 89 

4) Câmara de Extensão 90 
 91 

Fez parte da pauta desta reunião a formação da Câmara de Extensão no campus. 92 
Retomando uma indicação feita em reunião anterior, cogitando o nome da Profa. Francine 93 
Weiss (que não estava presente na ocasião) para ser a Professora indicada pelo 94 
Departamento de Letras para constituir a Câmara de Extensão, já que cada um dos 95 
Departamentos do campus deve indicar um docente. Além desta indicação, foi ressaltado 96 
que existem duas vagas na Câmara de Extensão para professores, de todos os cursos, 97 
disputarem em eleições. Para concorrer a esta vaga, apresentaram-se as Professoras 98 
Iara e Sueli. Ficou decidido entre as duas Professoras que a Profa. Iara concorreria à 99 
vaga em eleição. Também foi decidido que a Professora indicada pelo Departamento de 100 
Letras, para compor diretamente a Câmara de Extensão, é a Profa. Francine. Foi citado 101 
ainda o interesse em atividades de extensão por parte da Profa. Silvia Etel, que não 102 
esteve presente à reunião.  103 
Ainda no que tange o tema, deliberou-se a criação de uma Comissão de Extensão dentro 104 
do Departamento de Letras. Houve debate sobre a participação obrigatória ou não de, 105 
pelo menos, um professor de cada área do curso para compor a Comissão de Extensão. 106 
Neste momento, o Prof. Paulo Ramos chamou a atenção para que não fosse perdido o 107 
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foco dos objetivos das Comissões Internas que haviam sido criadas. Contribuindo no 108 
mesmo sentido, o Prof. Ivan sugeriu que cada Comissão elaborasse uma minuta, 109 
expondo objetivos, trabalhos a serem realizados etc. Foi debatida a importância da 110 
Câmara de Extensão como contribuição e contrapartida da universidade à comunidade 111 
local. A Profa. Sueli ressaltou a ligação existente entre Extensão e Licenciatura.  112 
Após, ficou decidido que participariam da Comissão de Extensão do Departamento de 113 
Letras, a princípio, as Professoras que manifestaram interesse neste tipo de atividade 114 
(Professoras Sueli, Silvia, Iara e Francine), mas constará, em regimento específico, a 115 
participação futura de um professor de cada uma das áreas do curso de Letras 116 
(Espanhol, Francês, Inglês, Est. Clássicos, Literaturas e Língua Portuguesa). 117 
 118 

5) Contratação de Professores Substitutos  119 
 120 
Na esteira da reunião anterior, levando em conta a suspensão de nomeações de 121 
professores e de servidores públicos em geral por parte do governo federal, retomou-se a 122 
questão da contratação prevista de dez professores substitutos para os cursos do 123 
campus, sendo que destas duas vagas já estariam destinadas a disciplina de LIBRAS.  124 
Feito o debate sobre os fatores prejudiciais na contratação de professores substitutos, foi 125 
colocada, por sua vez, a importância destes professores substitutos serem direcionados 126 
ao curso de Letras devido o caráter emergencial configurado dentro do curso, uma vez 127 
que, junto com História da Arte, são os cursos que ainda não estruturaram seu quadro 128 
docente e, em comparação com o próprio curso de História da Arte, o curso de Letras tem 129 
necessidade de um número de professores maior. 130 
 Prosseguiu a reunião com a questão da titulação necessária para contratação de 131 
professores substitutos, uma vez que pode ser mais oportuno para algumas áreas 132 
carentes de doutores já formados (como são os casos de Espanhol e Est. Clássicos, por 133 
exemplo) iniciarem o processo de contratação já com a exigência mínima como titulação 134 
de Mestrado, diferente dos concursos regulares, que se iniciam com a exigência mínima 135 
de titulação de Doutorado para professores. O Prof. Ivan mostrou a necessidade da 136 
contratação de um Professor para este ano e outro para o próximo ano, na área de 137 
Espanhol. O Prof. Guilherme colocou como ponto estratégico a contratação através de 138 
um concurso misto para as áreas de Língua Estrangeira (um professor que atuasse na 139 
área de Língua Estrangeira e também na Formação de Professores) e esclareceu que 140 
para as disciplinas de Laboratório, serão designados professores do quadro já existente, 141 
não sendo previsto concurso específico para atender a esta demanda.    142 
 Também foi retomada da reunião anterior uma questão levantada aos candidatos à 143 
Direção do campus, que tratava sobre a intenção do curso de História em iniciar novas 144 
habilitações. A questão torna-se pertinente uma vez que, caso outros cursos do campus 145 
necessitem de um número maior de docentes, o curso de Letras sofreria o impacto da 146 
concorrência com estes cursos por novos professores, levando em consideração a 147 
grande necessidade de contratação de novos docentes por parte do Departamento de 148 
Letras. A Profa. Terezinha informou que necessitariam de professores as áreas de Inglês, 149 
Espanhol, Francês, Teoria Literária e Língua Portuguesa. 150 
Deste modo, ficou decidido que o curso de Letras necessita de, e pleiteará junto ao 151 
Conselho de Graduação, cinco professores substitutos. Também ficou a ser verificado, 152 
junto à Secretaria da Direção, um modelo de documento para a requisição de professores 153 
substitutos. 154 
 155 

7) Considerações finais 156 
 157 
Quando do encaminhamento para o término da reunião o Prof. Paulo Ramos pediu para 158 
que ficasse registrado nesta Ata a sua manifestação a respeito do elevado número de 159 
alunos em sua disciplina (cento e treze alunos, conforme consta em lista de presença), ao 160 
ponto de alunos necessitarem buscar carteiras em outras salas. Colocou ainda o Prof. 161 
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Paulo que, apesar da construção do novo prédio (que comportará um elevado número de 162 
alunos por sala), o maior problema reside no número de alunos por disciplinas, e não na 163 
estrutura para comportá-los. O Prof. Paulo declarou que não pode aceitar esta situação 164 
sem demonstrar o quanto pensa ser grave este problema. Foi levado em consideração 165 
durante a fala do Prof. Paulo que o conceito nota 5 (máxima) do MEC para avaliação de 166 
cursos neste quesito seria de cinquenta alunos para um professor em disciplinas teóricas. 167 
O Professor André observou que o aumento de alunos por turma é progressivo, por conta 168 
das reprovações que se acumulam. O Prof. Markus comentou sobre medida que cortou 169 
parte das inscrições de alunos reprovados em disciplinas do primeiro ano. Caso não 170 
fosse tomada esta medida, colocou o Prof. Markus, o problema do exacerbado número de 171 
alunos por sala seria ainda mais grave. A Professora Iara contribuiu com o debate, 172 
lembrando os problemas de ordem pedagógica gerados pelo excesso de alunos por 173 
disciplina, deixando como exemplo a dificuldade de dividir os alunos em grupos de 174 
trabalho. 175 
 176 
Eu, Diego M. Casado, na qualidade de Técnico em Assuntos Estudantis vinculado ao 177 
departamento de Letras, lavrei a presente ata no dia 30 de Março de 2011. 178 


