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Às dezessete horas e cinco minutos do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte, 
com a presença dos seguintes membros: Eliane Vitorino de Moura Oliveira 
(Coordenadora); Karla Renata Mendes (Vice-coordenadora); Marcelo Ferreira Marques, 
Deywid Wagner de Melo e Elias André da Silva (Membros efetivos), Djalma Rodolfo da 
Silva Lós (Técnico) e Larisse Nolasco (representante discente) teve início a reunião do 
Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) Encerramento 
do período 2019.2 e encaminhamentos para 2020.1 ; 2) Prestação de contas SeLeAr; 3) 
Assuntos diversos. A coordenadora solicita a todos que relatem como viram o 
desenvolvimento do período que se vinda, lembrando a necessidade de entrega de 
pagelas e da postagem das notas no sistema e reforça a importância de os planos de 
curso estarem no sistema quando as aulas reiniciarem.  Todos concordam com as 
observações. Quanto ao item 2, Prof. Elias relata não ter o fechamento das contas da 
SeLeAr, mas garante ser possível adquirir um roteador para a sala de professores, 
aparelho necessário para o bom acesso à internet. A coordenadora comenta sobre a 
redução no número de resmas de papel para impressão disponibilizadas ao Curso. O prof. 
Elias informa que já foram usados papéis de projetos para uso dos professores, o que não 
é entendível e solicita que todos racionalizem o uso de papel e de tinta. Todos concordam 
em adquirir o roteador e papel A4 com o saldo da Semana de Letras. Prof. Elias pretende 
ter todos os dados para apresentar o fechamento na próxima reunião. Passando para 
assuntos diversos, a coordenadora informa que, com a saída da Prof. Eliane Cavalcanti 
para assumir a vice-reitoria, o Prof. Arnaldo foi designado como Diretor Geral do campus 
Arapiraca. Com isso, a direção acadêmica ficou em aberto. Os membros deste colegiado 
foram consultados sobre a escolha entre os professores Elthon Oliveira e José Vieira para 
assumir o cargo, sendo indicado nome de Prof. Elthon Oliveira como escolha deste 
Colegiado. Na reunião do Conselho de dezenove de fevereiro, o Prof. Elthon foi eleito, por 
21 votos contra 1. Prof. Marcelo informa que, dos alunos que fizeram a seleção no pós-
graduação no PPGLL UFAL, somente a aluna Jaiane teve sucesso nesta primeira etapa. 
Todos, no entanto, valorizam a participação dos alunos Marcos, Gabriel e Larisse no 
processo seletivo, pois o amadurecimento só vem com tentativas. Ainda em assuntos 
diversos, Prof. Deywid comenta o lançamento de livro do PIBID, destacando ser fruto de 
um trabalho coletivo, que dá continuidade ao que começou com a Prof. Eliane Kefalás e 
segue consolidando e ajudando os alunos de Letras Arapiraca a se tornarem professores. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Coordenadora encerrou a reunião às dezoito horas e 
quarenta 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. 
 


