
Ata da 15ª reunião do Colegiado do curso de Letras/Língua Portuguesa – Gestão 
2018/2020 
  
Às dezessete horas e quinze minutos do dia dezesseis de março 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), 
teve início a reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com 
a seguinte pauta: 1) Início das aulas período 2020.1 e recepção dos calouros; 2) 
Assuntos diversos. Abrindo a reunião, a coordenadora trata do primeiro ponto da 
pauta, relatando que o retorno das aulas está comprometido, uma vez que o 
vírus que vem causando grandes prejuízos em todo o mundo vem exigindo 
atitudes mais drásticas. Relata que muitas universidades suspenderam as aulas 
e que o Diretor Acadêmico suspendeu as aulas desta noite, havendo um 
posicionamento do Reitor, ainda a ser publicado, de uma suspensão de aulas, a 
partir de 17 de março, por tempo indeterminado. No entanto, o Diretor Acadêmico 
lembra a necessidade de os docentes estarem presentes para o planejamento 
do semestre, confirmação de matrícula, pois existe a possibilidade, mesmo que 
muito pequena, de as atividades não serem suspensas. Sugere que todos se 
atentem ao andamento dos fatos. Em assuntos diversos, a coordenadora relatou 
que a primeira ação do novo Diretor Acadêmico foi alterar a dinâmica das salas 
do Bloco das Coordenações, sendo, inclusive, sugerida a mudança das 
coordenações hoje alocadas na Secretaria 1 para o fundo do corredor. Após os 
Cursos de Letras e de Administração Pública se mostrarem contrários, a 
mudança foi cancelada, entretanto, o TAE Rodolfo não mais ficará alocado na 
Secretaria 1, uma vez que todos os TAES serão dispostos em um mesmo 
ambiente. Para atender à Secretaria 1, atendendo aos Cursos de Administração 
Pública, Letras e Pedagogia, um novo Assistente Administrativo será 
disponibilizado. A coordenadora relata ter colocado à Direção sua preocupação 
em relação ao horário de atendimento, uma vez que o técnico a assumir ficaria 
apenas até às 20h e há uma demanda grande de alunos durante o intervalo das 
aulas. O Diretor deu garantias de termos um técnico disponível até às 21h, 
comprometendo-se, inclusive, a solicitar ao Rodolfo que ocupe a Secretaria 1 
entre 20 e 21h em todas as noites. Prof. Deywid compartilhou com todos ter sido 
convidado pela gestão da Universidade para assumir a Procuradoria 
Educacional Institucional – PEI. Todos parabenizaram-no, desejando-lhe 
sucesso. A coordenadora retoma a palavra, solicitando a todos que se 
mantenham acessíveis, comprometendo-se a informar sobre qualquer 
informação sobre a retomada das aulas. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Coordenadora encerrou a reunião às dezoito horas e dezoito 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. 
 


