
Ata da 11ª reunião do Colegiado do curso de Letras/Língua Portuguesa – Gestão 
2018/2020 

  
Às dezesseis horas e vinte e três minutos do dia seis de novembro de dois mil e 
dezenove, com a presença dos seguintes membros: Eliane Vitorino de Moura Oliveira 
(Coordenadora); Karla Renata Mendes (Vice-coordenadora); Djalma Rodolfo da Silva Lós 
(Técnico); Larisse da Silva Nolasco (Representante Discente); Marcelo Ferreira Marques, 
Deywid Wagner de Melo, Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório e Elias André da 
Silva (Membros efetivos) e Denise Maria dos Santos Melo (Membro suplente), teve início 
a reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) 
II SELEAR e I Encontro do DALLT; 2) Andamento da proposta de Especialização; 3) 
Minuta de regulamentação da carga horária docente; 4) Informes gerais. A Vice-
coordenadora deu início à reunião relatando o andamento da SELEAR e mostrou-se 
preocupada com o baixo número de inscritos no evento. Em seguida, foram discutidos os 
demais encaminhamentos do evento pelos professores presentes. Em relação aos 
intérpretes para o evento, o Campus se comprometeu em colaborar somente no horário 
noturno, tendo em vista a necessidade de alunos nos outros horários. A comissão decidiu 
aguardar o surgimento da demanda para, caso precise, buscar intérpretes fora da 
instituição. Ficou definido que as apresentações orais e as apresentações em 
Banner/Pôster ficarão vinculadas ao DALLT, e que as questões voltadas para extensão 
ficarão vinculadas à SELEAR. Seguindo a pauta, a Coordenadora informou que foi 
solicitado um Regimento para a proposta de Especialização do curso e que, devido à 
urgência, ela mesma fez as adaptações no modelo enviado e deu encaminhamento, 
deixando claro que se tratava de algo provisório, pois precisaria da ciência de todos. Foi, 
também, recomendada a retirada da exigência da monografia na Especialização por ter 
sido dispensada ou ignorada na Resolução 01/2018 CNE/CES que regulamenta essa 
modalidade de curso no país. A Coordenadora salientou que foi preciso reformular a 
proposta para que fosse aprovada e que deixou a monografia, porém sem carga horária. 
Sobre a minuta da carga horária docente, ficou definida a realização de uma reunião 
específica sobre o tema com a participação de todos os docentes do curso no dia 
dezenove desse mês. A Coordenadora trouxe para discussão a situação dos alunos que 
não pagaram as disciplinas do antigo tronco inicial que não estão mais disponíveis. Foi 
sugerido o contato com a Coordenação do Núcleo de Estudos Humanísticos (antigo 
tronco inicial) e com a COGRAD para ver quais possibilidades. Solicitou a demanda pela 
lista de livros a serem comprados pelo curso, os professores interessados devem 
encaminhar e-mail com a lista para a Coordenação. Por fim, destacou que a Bienal que 
está acontecendo no Jaraguá, em Maceió, e que até o momento não havia conseguido a 
liberação de transporte do Campus para participação dos alunos do curso. Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta 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. 
 


