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Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia vinte e dois de janeiro 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 e Elias André da Silva (Membros efetivos); Denise Maria dos 
Santos Melo (Membro suplente) teve início a reunião do Colegiado do Curso de 
Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1. Aprovação das deliberações do NDE; 
2. Publicização da carga horária dos docentes (ensino/pesquisa e extensão) semestral; 3. 
TCCs; 4. Ausência de alunxs devido à falta de transporte; 5. Outros assuntos. Iniciando, a 
coordenadora colocou em votação as deliberações sobre o PPC feitas em reunião 
anterior do NDE, sendo aprovadas por todos. Passando para o segundo ponto da pauta, a 
professora Eliane fez a leitura de documento (anexo) que tratava sobre a publicização da 
carga horária dos docentes e orientou a todos para que realizassem as adequações 
necessárias. Sobre o ponto TCCs, a professora Karla sugeriu modificações na 
regulamentação que trata do tema no curso, pois observou uma troca constante de 
orientadores sem motivo aparente e sem prévia comunicação. O professor Deywid propôs 
que fosse realizada uma revisão geral sobre o assunto, acreditando haver outras falhas 
além dessa. A professora Eliane levantou a questão de aceitação de artigo científico como 
TCC e reforçou a necessidade de publicação. O professor Elias alertou sobre a aceitação 
de presentes nas defesas de TCCs, algo que tem ocorrido com frequência e que, talvez, 
possa causar problemas, pois existem restrições legais sobre isso. Os demais 
participantes alegaram que essa é uma prática comum em todos os cursos e que não 
viam problemas, desde que os presentes fossem entregues após a realização das 
defesas. Em seguida a professora Eliane comentou sobre o próximo ponto da pauta: 
ausência de alunos devido à falta de transporte. O professor Deywid questionou a 
passividade dos alunos que não procuram as secretarias das respectivas prefeituras para 
tentar solucionar o problema, jogando a responsabilidade para a Universidade, e 
argumentou que esse fato sempre acontece no mês de janeiro. A professora Eliane 
perguntou qual seria uma possível solução. A professora Karla sugeriu que fossem 
registradas as faltas normalmente e se, ao final do semestre, os alunos ultrapassarem o 
limite de faltas previsto, essas seriam revistas. O professor Deywid sugeriu uma 
articulação da direção da Universidade com as prefeituras para tentar resolver o problema. 
A discente Larisse comentou sobre o assunto, concordando com os pontos levantados e 
afirmou que é uma questão complicada e que geralmente as prefeituras não dão atenção 
ao caso. Ao fim, todos concordaram com a sugestão da professora Karla. Passando para 
o último ponto, os professores discutiram sobre a nova lei que garante prestações 
alternativas para alunos em dia de guarda religiosa. Foi dado encaminhamento para a 
compra de extensões e armário para o curso. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos, sendo lavrada a presente 
ata, a qual, após aprovada, será assinada pelos membros efetivos presentes à reunião.  
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