
Ata da 1ª reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa - Gestão 2018/2020. 
 
Às dezessete horas e vinte e seis minutos do sexto dia do mês de dezembro do ano de 
2018, aconteceu a 1ª reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a 
presença dos 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 Marques, Elias Silva, Deywid Melo (membros 
efetivos); Elyne Vitório, Denise Melo e Anderson Vitorino (membros suplentes); Victor Hugo 
F. Araújo (representante discente suplente), com a seguinte pauta: 1) Aprovação das 
discussões do NDE; 2) Reaproveitamento disciplina com carga horária menor; 3) 
Envolvimento de aluno do curso em situação de exposição negativa da instituição; 4) 
Entrega do planejamento docente 2018.2; 5) Procedimentos em afastamentos/ausências; 
6) Procedimentos para oferta de vagas com bolsa e sem bolsa para monitoria; 7) 
Alimentação da página do curso; 8) Estruturação da sala de professores e da coordenação; 
9) "Evento" transição da coordenação; 10) Outros assuntos. Nesse momento, o prof. Elias 
Silva solicitou que fosse incluído como ponto de pauta a discussão e votação para umx 
coordenadorx de extensão. O que, por ser de acordo de todxs, foi acrescentado como ponto 
11. Em relação ao item 1, foram aprovadas as deliberações do NDE; na sequência, foi 
aprovada a dispensa do aluno Girleno Deodato da Silva, matriculado no 2º período, das 
disciplinas Política e organização da educação básica no Brasil e Libras 1. Como ambas 
eram de sessenta horas e, no novo PPC, comportam 72 horas, houve necessidade de 
deliberação do Colegiado. No ponto 3, a coordenadora relatou o fato envolvendo o aluno 
Edvanio Ferreira Lima, matriculado no 4º período, em situação de exposição negativa da 
instituição, quando gravou, sem autorização, partes de uma aula e divulgou na internet 
trechos descontextualizados, que levaram a apreciações erradas da conduta da professora 
em questão e da instituição como um todo. Após a leitura do manifesto pela liberdade de 
cátedra e moção de repúdio elaborado pelo conselho provisório do campus, e de 
discussões sobre como agir diante da situação, em que todos os membros presentes 
opinaram, ficou decidido que, como professores, devemos ter a devida atenção quanto às 
gravações e, na medida do possível, devemos impedir que aconteçam. Seguindo para o 
item 4, a coordenadora lembrou da necessidade do planejamento docente 2018.2. Os 
docentes comprometeram-se em entregar ainda na semana. Em relação aos 
procedimentos em afastamentos/ausências, a coordenadora frisou a importância de avisos 
formais, através do email institucional, comunicando as ausências com as devidas 
justificativas. Em se tratando do item 6, a Prof. Karla relatou os problemas em relação aos 
procedimentos para oferta de vagas com bolsa e sem bolsa para monitoria, sugerindo uma 
revisão nos critérios de oferta. Os participantes deliberaram e todos concordaram em abrir 
vaga para monitoria em disciplinas cujo encaminhamento necessite de auxílio e não apenas 
para aquelas em que há maior número de reprovações. Quanto à alimentação da página 
do curso, a Coordenadora solicitou a todos que passem todas as informações sobre 
projetos de extensão, PIBIC, defesas, eventos, artigos publicados, livros etc., para que seja 
alimentada a página do curso no site da UFAL, o que ela fará tão logo seja disponibilizado 
o PPC para publicação. Seguindo a ordem do dia, ficou definido, em relação à estruturação 
da sala dos professores e da coordenação, a compra de extensões com o dinheiro 
arrecadado no rateio entre os professores; além disso, acordou-se pela cotação de um 
armário para a sala dos professores, em que possa ser guardado um dos projetores. 
Definiu-se, também, que o frigobar e a cafeteira ficarão na sala dos professores. Na 
sequência, foram definidos os procedimentos a serem realizados na transição da 
Coordenação. Em outros assuntos, a Coordenadora solicitou que todos listassem os livros 
que desejam para atender às suas disciplinas, levando em conta as alterações 
bibliográficas feitas no novo PPC. Tratando do item 11, inserido no início da reunião, todos 
elegeram o Prof. Marcelo Marques como coordenador de extensão. Nada mais havendo a 



tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e doze 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 

 
 


