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Às dezessete horas e quarenta e um minutos dia vinte e quatro de setembro de dois mil e 
dezenove, com a presença da coordenadora, Eliane Vitorino de Moura Oliveira, da vice-
coordenadora, Karla Renata Mendes, do TAE, Djalma Rodolfo da Silva Lós, e dos 
membros efetivos Marcelo Ferreira Marques, Deywid Wagner de Melo e Elias André da 
Silva, teve início a reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a 
seguinte pauta: 1) Aprovação das deliberações no NDE; 2) Início do semestre; 3) Plano 
de atividades dos docentes; 4) Movimentação do DALLT; 5) Assuntos diversos. A 
Coordenadora deu início aos trabalhos, informando aos membros do colegiado sobre a 
confusão gerada pelos números de atas do NDE, sendo decidido constar em ata. Todos 
concordaram com a decisão. Na sequência, para o item dois, passou a falar sobre 
alocação das salas e das turmas para o semestre que se inicia. Questionou se os 
membros tinham algo a comentar sobre as turmas e o andamento de suas aulas, tendo 
como resposta a satisfação de todos pelo desenvolvimento do trabalho. A coordenadora, 
passou, então, a relatar a importância de os planos de atividades de cada docente serem 
enviados à coordenação, pedindo empenho de todos não só pelo envio, como também na 
cobrança aos demais professores. Todos se dispuseram a colaborar nessa questão. No 
item 3, a professora Eliane questionou o Prof. Elias sobre o que vem sendo feito como 
movimentação do grupo de pesquisa DALLT, ao que o inquirido se dispôs a enviar um 
relatório sobre o tema para todos os membros do colegiado. Em assuntos diversos, 
coordenadora informou a todos que estaria afastada da coordenação por três dias, uma 
vez que participaria do I Encontro de linguística aplicada, como organizadora e 
palestrante, em Maceió. Os membros informaram que também participariam e que havia 
atividades de recepção aos alunos programadas pelo CA para o período, o que não 
prejudicaria os alunos. A coordenadora informou, ainda em assuntos diversos, que o 
impasse com a Prof. Helenice fora solucionado positivamente, já que a docente se 
mantém no quadro, atuando em sala de aula. Não havendo mais nada a ser tratado, 
encerrou a reunião às dezoito horas e vinte e nove 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. 
 


