
Ata da reunião de instalação do Programa de  

Pós-Graduação em Estudos de Linguagens 

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 16 horas, na sala 204, do bloco A, no câmpus 

Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), houve a abertura da reunião de 

instalação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL), do Departamento 

Acadêmico de Linguagem e Comunicação (DALIC), aprovado pela Capes em dezembro de 2014. A 

palavra foi dada à Rossana Aparecida Finau, chefe do DALIC, que pontuou questões importantes aos 

docentes integrantes do PPGEL, a saber: 1) A sala A-204, inicialmente pensada para aulas do PPGEL, 

será mantida para estudos dos alunos dos cursos do DALIC e de outros cursos. Com a saída de alguns 

cursos para outras sedes, como Ecoville e CIC, muito provavelmente haverá outros espaços para as aulas 

do PPGEL. Se até junho isso não se concretizar, pode-se utilizar os laboratórios do DALIC ou ainda 

iniciar as obras para que as aulas do PPGEL sejam na sala A-204, mesmo. 2) É preciso solicitar ao 

responsável pelos laboratórios (atualmente a professora Paula Ávila Nunes) um horário para que os 

alunos do PPGEL possam utilizar. 3) Já foi solicitado um estagiário para o curso de mestrado, a fim de 

que ele ajuda o coordenador e a Chrystiane Dias, técnica-administrativa do DALIC, que contribuirá com 

as questões burocráticas do mestrado, já que o curso é ligado ao Departamento. 4) Já foram iniciadas as 

obras e solicitações para que a sala em frente à secretaria do DALIC seja a sala da coordenação do 

PPGEL. Ali, o ramal será o 4539. 5) É preciso enviar um memorando para a DIRPPG com o nome do 

coordenador e os integrantes do colegiado. 6) É preciso pensar em alguém de renome na área para a aula 

inaugural do Programa, no segundo semestre de 2015. 7) Para o credenciamento de novos professores, é 

preciso pensar no impacto aos outros cursos do DALIC, inclusive aqueles que estão encaminhados para 

abertura, como o de Licenciatura simples em Letras/Português. 8) A carga horária dos professores: 

quando o professor tiver aula e orientação no PPGEL, a carga horária nos outros cursos de graduação do 

DALIC será de até 4h/a por semana. Já quando não tiver ou aula ou orientação, a carga horária será de até 

10h/a por semana. Encerrada a fala da professora Rossana, o grupo de docentes do PPGEL deliberou 

sobre as seguintes questões: 1) Seguindo o regulamento do PPGEL, em seu esboço, e a permissão do 

regulamento dos cursos stricto-sensu da UTFPR, decidiu-se que o Colegiado do PPGEL será composto 

por todos os docentes do programa e será instalado imediatamente, deixando-se vacante a representação 

discente, até que os alunos, depois de matriculados, escolham seu representante. 2) Para a coordenação, 

os professores indicaram o professor Roberlei Alves Bertucci, para o cargo de coordenador, o professor 

Márcio Matiassi Cantarin, como coordenador substituto e a professora Angela Maria Rubel Fanini como 

terceiro membro da coordenação. 3) Decidiu-se que todos os professores do PPGEL serão integrantes da 

comissão de seleção e contribuirão para todo o processo seletivo, que se inicia com a elaboração do edital 

a ser finalizado o mais breve possível. 4) Depois disso, o grupo decidiu trabalhar no fechamento do edital 

para envio à PROPPG, e à finalização do regulamento e do documento de credenciamento e 

descredenciamento de docentes. Às 17h40, demos por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada por 

mim, Roberlei Alves Bertucci, e pelos demais docentes do PPGEL. 
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