
Ata da reunião do colegiado do PPGEL 

 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e quinze, na sala 101, do bloco V2, na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, reuniu-se o colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos de Linguagens, a fim de discutir sobre a distribuição de disciplinas, o aceite de alunos especiais e 

o uso de recursos do Programa para eventos. Em primeiro lugar, o professor Roberlei Alves Bertucci 

acrescentou alguns pontos à pauta, tais como, os informes gerais da reunião com os coordenadores de todos 

os programas de pós-graduação da UTFPR-CT, ocorrida no último dia 13; uma visita técnica ao Programa 

de Pós-Graduação em Letras, recém-aprovado no câmpus de Pato Branco, em conjunto com uma visita 

técnica aos professores orientadores de TCC da UAB, por sugestão da professora Alice; o estabelecimento 

de parceira com o Centro de Estudos Interculturais, da Universidade Nova de Lisboa, por sugestão do 

professor Rogério; uso da verba do PPGEL, por sugestão da professora Rossana; e o convite para a aula 

inaugural, por sugestão do professor Roberlei. Depois disso, o professor Roberlei comentou alguns pontos 

importantes decididos na reunião geral da DIRPPG com os coordenadores de programas de pós-graduação, 

entre eles, a importância do cumprimento do exame de suficiência/proficiência pelos candidatos (no prazo 

de até um ano após a matrícula no caso do PPGEL). Em seguida, os professores analisaram o esboço da 

distribuição de disciplinas. Unanimemente, os docentes aprovaram a seguinte divisão: Interfaces entre 

linguagem e tecnologia, ministrada pela professora Paula Ávila Nunes, com 4 créditos e 5 horas-aula por 

semana; Cultura das mídias, ministrada pelo professor Marcelo Fernando de Lima, com 4 créditos e 5 

horas-aula por semana; Letramentos, cultura e identidade, ministrada pela professora Nívea Rohling, com 

4 créditos e 5 horas-aula por semana; Modernidade e modernização: o espetáculo do século XIX ao XX, 

ministrada pela professora Naira de Almeida Nascimento, com 2 créditos e duas horas-aula por semana; 

Gêneros textuais/discursivos: teorias e métodos, ministrada pela professora Rossana Aparecida Finau, com 

2 créditos e duas horas-aula por semana. O colegiado recomendou que os professores aceitem entre dois e 

três alunos especiais por disciplina, especialmente nesse primeiro semestre do curso, em que há poucos 

ingressos. Assim, será feito um edital específico para aceitação de alunos especiais. Ainda sobre a 

distribuição das disciplinas, os membros do colegiado decidiram que se discuta no próximo semestre as 

demais disciplinas para os próximos semestres. No entanto, alguns pontos específicos foram sugeridos, 

entre eles: uma oferta maior de disciplinas optativas no primeiro semestre de 2016; que a disciplina 

Pesquisa aplicada ao estudo de linguagens seja ministrada pela professora Alice Atsuko Matsuda, cujo 

estágio pós-doutoral foi adiado; que a disciplina Letramentos, cultura e identidade seja ministrada pela 

professora Nívea também no segundo semestre de 2016. Depois disso, os professores discutiram o processo 

de desenvolvimento das entrevistas com os candidatos classificados para as etapas seguintes do processo 

seletivo do PPGEL. Seguindo a reunião, a professora Rossana falou de uma possibilidade de vinda de verba 

para o PPGEL em torno de R$ 20 mil, conforme discussão na última reunião de chefes de departamentos. 

O professor Roberlei explicou que o Programa não dispõe de nenhum recurso no momento e que pedido 

para ida a eventos deverão ser encaminhados à DIRPLAD, que, na medida do possível, atenderá as 

necessidades do PPGEL e, depois da vinda de recursos, descontará os valores gastos por esse Programa. 

Aproveitando a discussão sobre finanças, o professor Roberlei voltou a pedir aos professores que lhe 

enviasse o nome e o contato de um professor externo que pudesse ser o palestrante da aula inaugural do 

PPGEL, a fim de já se empenhar o dinheiro que virá para essa finalidade (em torno de 50% da verba). O 

restante da verba será utilizado para atender a participação dos professores em eventos. Em seguida, a 

professora Alice externou um convite aos professores do mestrado que quisessem acompanhar a ela e a 

professora Joscely, que irão a Pato Branco, a fim de realizar uma visita técnica aos professores orientadores 

da UAB. Essa viagem ocorria entre 11 e 12 de junho. O professor Márcio Cantarin aceitou o convite para 

i) representar o PPGEL numa visita técnica ao programa de pós-graduação em Letras daquele câmpus e ii) 

estabelecer contato com os professores que integram a UAB, já que ele assumirá a função de coordenador 

de tutoria do ELPL (curso da UAB). Em seguida, o professor Rogério apresentou ao colegiado a proposta 

de parceria que o Centro de Estudos Interculturais, da Universidade Nova de Lisboa, propôs a ele e ao 

PPGEL. Esse Centro estuda diversos elementos importantes no que diz respeito a culturas, estéticas e outras 

áreas que coincidem com aquilo que o PPGEL pretende desenvolver. Por isso, o colegiado aprovou 

unanimemente o estabelecimento dessa parceria, cujos detalhes de implementação serão investigados pelo 

próprio professor Rogério Caetano de Almeida. Finalmente, o colegiado apontou uma mudança no próximo 

edital de seleção de candidatos ao programa: que o tempo para consulta, de 30 minutos, seja mantido, mas 

que o recolhimento da documentação seja feito no ato da entrega da prova. A reunião foi encerrada às doze 



horas e dez minutos, sendo que a ata segue assinada por mim, Roberlei Alves Bertucci, e pelos demais 

membros do Colegiado. 
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