
Ata da reunião do Colegiado do PPGEL 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2015, às 16h30 na sala 204 do bloco A, na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Curitiba, reuniram-se os docentes membros do 

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

Linguagem e Comunicação (DALIC) para deliberações específicas delineadas aqui. O primeiro ponto a 

ser discutido foi o artigo 19 do regulamento do PPGEL, que discorre acerca da aceitação de alunos 

especiais nas disciplinas oferecidas pelo Programa. Ficou definido que a aceitação de alunos especiais em 

uma disciplina ficará a cargo do seu docente, respeitando-se o limite de um terço do total de alunos 

matriculados na disciplina. Além disso, o candidato à vaga de aluno especial poderá escolher apenas uma 

disciplina por semestre para cursar nessa modalidade. Os demais pontos referentes a esse item ficaram 

mantidos no regulamento do PPGEL. Em seguida, foram discutidas questões a respeito das disciplinas 

(obrigatórias, eletivas e optativas) e outras atividades que devem compor os 24 créditos que o aluno 

regularmente matriculado no PPGEL precisam comprimir no período do curso. Discutiu-sobre a 

quantidade de disciplinas (mínimo 5 de 4 créditos) que o aluno precisa cumprir. Houve objeções quanto 

ao número de disciplinas (sendo 2 obrigatórias, 2 eletivas na linha em que o aluno está inserido e pelo 

menos uma optativa) e às atividades que compõem os 4 créditos. No entanto, os membros concordaram 

em manter essa distribuição e suas especificações presentes no artigo 33 do regulamento do PPGEL, 

acrescentando-se uma disciplina intitulada “Estudos dirigidos”, com carga de dois (02) créditos, 

ministrada pelo orientador do aluno e cuja matrícula seguirá os mesmos procedimentos das demais 

disciplinas do curso. Sobre o credenciamento de novos professores no curso, a professora Angela 

defendeu a inserção da professora Rossana no PPGEL, visto que ela já teria produções relevantes (3 nos 

últimos 3 anos, com Qualis acima de B1). O professor Roberlei lembrou que, em conversa com o 

professor Nacamura da PROPPG, este aconselhou que o programa acolha professores que tenham 

publicações relevantes para contribuir com a avaliação do Programa. No entanto, outros professores, 

como Alice e Márcio, lembraram que as professoras Edna Polese e Edna Miola, assim como a professora 

Ana Paula Pinheiro, que está chegando no DALIC no início do mês de março de 2015, também podem ter 

os pré-requisitos necessários para credenciamento. Assim, o Colegiado do PPGEL decidiu que o 

credenciamento de novos professores se dará a cada um ano, ou num prazo inferior a esse, caso haja 

alguma necessidade observada no Programa, como a de ministrar disciplinas ou orientar dissertações. 

Decidiu-se também que na reunião em que definiremos as disciplinas e seus horários, decidiremos ou não 

sobre a necessidade de abertura imediata de credenciamento. Ficou definido ainda que o credenciamento 

se dará por meio de edital público, em que serão observados a produção (currículo Lattes), o projeto de 

pesquisa do professor interessado e sua adequação à linha na qual pretende ingressar. Finalmente, o 

Colegiado deliberou que haverá recredenciamento anual dos professores do Programa. Os demais pontos 

relativos ao credenciamento, recredenciamento e descredenciamento seguiram sem alterações na 

resolução do PPGEL que trata do assunto. Como último item da reunião, o grupo decidiu alguns pontos 

importantes a respeito do esboço do edital que havia sido confeccionado entre a reunião anterior e esta, 

chegando à conclusão de que o modelo apresentado, feitas as alterações, poderá ser enviado à PROPPG 

para análise jurídica e posterior publicação, seguindo os trâmites legais de publicação na UTFPR. Às 

18h50, demos por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada por mim, Roberlei Alves Bertucci, e pelos 

demais docentes do PPGEL. 
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