Reunião conjunta do NDE (10/20) e do Colegiado (21/20) do Curso de Letras UFAL
Arapiraca
Às dezenove horas e nove minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e vinte, através
de web conferência, com a presença dos seguintes membros: Eliane Vitorino de Moura
Oliveira (Coordenadora); Karla Renata Mendes (Vice-coordenadora); Marcelo Ferreira
Marques, Deywid Wagner de Melo, Denise Maria dos Santos Melo, Anderson Francisco
Vitorino, Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório, Elias André da Silva (Membros
efetivos) e Larisse da Silva Nolasco (discente), teve início a reunião do Colegiado do Curso
de Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) PLE; 2) Oferta de disciplinas por
professor; 3) Formatos, plataforma, horários - detalhamento das aulas remotas; 4) Outros
assuntos. A Coordenadora deu início à reunião apresentando a pauta. Informou que
surgiram muitas dúvidas a respeito do PLE e poucas respostas na última reunião que
ocorreu do fórum dos colegiados, e que a Prograd irá disponibilizar uma cartilha com
orientações. Conforme orientação da Prograd, os alunos calouros e concluintes deverão
ser privilegiados no PLE e os professores deverão seguir os horários como se estivessem
no semestre 2020.1 presencial. A professora Elyne questionou se será possível os
professores de cursos noturnos ofertarem as atividades no horário diurno. A Coordenadora
informou que não foi levantado esse questionamento na reunião do fórum, mas acredita
que os horários devam permanecer iguais aos horários presenciais. Em seguida os
professores iniciaram a discussão sobre a organização geral do PLE, currículo, oferta de
disciplinas, cargas horárias, dinâmica das aulas, etc. Após as discussões, ficou definida a
realização de uma nova reunião na próxima segunda-feira, dia 21, onde todos os
professores apresentarão as disciplinas que irão ofertar e definirão a logística da oferta. As
disciplinas ofertadas serão eletivas e introdutórias, servirão de base para o semestre 2020.1,
e, a princípio, contemplarão todas as turmas do curso. O professor Elias demonstrou
preocupação em relação ao possível número de disciplinas que serão ofertadas, bem
menor que o normal, e o quantitativo total de alunos que poderão se matricular. O professor
Deywid corroborou com a fala do professor Elias. A Coordenadora informou que a atual
gestão da Coordenação do curso se encerra no dia 12/11 e que, com o retorno das aulas,
o colegiado poderá começar a pensar nas eleições. Comunicou que a atual gestão não tem
interesse na recondução. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
vinte horas e quarenta e dois minutos, sendo lavrada a presente ata, a qual, após aprovada,
será assinada pelos membros efetivos presentes à reunião.

Obs. Ata assinada e arquivada na coordenação

