Ata da reunião do Colegiado do PPGEL

Aos nove dias do mês de abril de 2015, às 10h30, 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. Antes das
deliberações, o professor Roberlei ressaltou a importância da definição das disciplinas para a
futura montagem do horário dos professores do DALIC. Além disso, mostrou uma contabilidade
de horas em que estava prevista a distribuição das disciplinas ao longo do ano. O primeiro ponto
a ser discutido foi exatamente a distribuição das disciplinas: ficou decidido que serão três
disciplinas obrigatórias (uma disciplina da área e uma de cada linha) e pelo menos quatro optativas
(duas de cada linha) a serem ofertadas por semestre. Para o primeiro semestre do curso, que
iniciará em agosto de 2015, ficaram definidas as disciplinas a seguir, com seus respectivos
docentes. A disciplina Pesquisa aplicada ao estudo de linguagens (Professora Paula Ávila Nunes)
será ofertada como obrigatória da área de concentração; para a linha de pesquisa "Estéticas
contemporâneas, modernidade e tecnologia", foram definidas as disciplinas Cultura das mídias
(Professor Marcelo Fernando de Lima), como eletiva; Modernidade e modernização: o
espetáculo do século XIX ao XX (Professora Naira de Almeida Nascimento), Nuanças do romance
histórico na modernidade (Professor Márcio Matiassi Cantarin) e Experiência estética e análise
midiática (se o professor a ser credenciado aceitar ministrar essa disciplina), como optativas. Já
para a linha "Multiletramentos, discurso e processos de produção de sentido", foram definidas as
seguintes disciplinas: Letramentos, cultura e identidade (Professora Nívea Rohling), como
eletiva, Articulação dos níveis de análise linguística na produção de sentidos (Professor Roberlei
Alves Bertucci ou se o professor a ser credenciado puder assumir) e Gêneros textuais/discursivos:
teorias e métodos (para o professor a ser credenciado assumir). Por consequência, as disciplinas
obrigatórias do segundo semestre do curso serão Interfaces entre linguagem e tecnologia (área),
Literatura e(m) meios digitais (Estéticas) e Processos de produção de sentido em diferentes
linguagens (Multiletramentos). As optativas, bem como os professores de todas as disciplinas,
serão definidos adiante. Depois disso, o professor Roberlei sugeriu que as questões para a prova
escrita do mestrado sejam finalizadas até o dia 04 de maio, uma semana antes da aplicação. Os
professores concordaram e se comprometeram a enviá-las. Em seguida, os professores
selecionaram as questões a serem inseridas na prova. Para finalizar, o professor Roberlei pediu
que os professores enviem sugestões de nomes de pesquisadores para a aula inaugural do PPGEL,
que ocorrerá no segundo semestre de 2015. Como a DIRPPG se posicionou favoravelmente a
ajudar o Programa no pagamento de passagem e hospedagem, caso haja dinheiro disponível, essa
escolha precisa ser feita o quanto antes. Às 12 horas, a reunião foi encerrada. Esta ata segue
assinada por mim, Roberlei Alves Bertucci, e pelos demais membros do colegiado do PPGEL.
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