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Às dezessete horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e seis de fevereiro 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); Victor Hugo Farias De Araújo (Representante Discente); 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. 
Aprovações de ações deliberadas pelo NDE; 2. Prazo de integralização de alunos e 
alunas 2011, 2012, 2013 e 2014; 3. Representação discente; 4. Informes; 5. Assuntos 
diversos. A Coordenadora abriu os trabalhos colocando em votação as deliberações do 
NDE, sendo todas aprovadas consensualmente. Na sequência, deu início às discussões a 
respeito do prazo de integralização dos alunos que ingressaram nos anos de 2011, 2012 
e 2013, bem como das normas e resoluções que versam sobre o assunto. Após as 
discussões, ficou definida a realização de uma reunião com a presença de todos os 
alunos que apresentassem alguma condição de desligamento no semestre 2018.2 e os 
possíveis concluintes. Ainda em relação ao assunto, a professora Eliane apresentou as 
solicitações para continuidade no curso dos alunos Edson Roberto Granja Araújo e 
Adeilson Vital da Silva, os quais apresentaram documentos com as respectivas 
justificativas. Após análise e discussão, o colegiado decidiu por encaminhar as demandas 
dos alunos para apreciação da Prograd. Passando para o próximo ponto da pauta, a 
professora Eliane relatou que o discente Fernando Antônio de Lima tem se autointitulado 
representante do curso de Letras e praticado algumas ações. O discente Victor, 
representante legitimado do CA (Centro Acadêmico) do curso, corroborou o fato e relatou 
que Fernando tem se articulado com outros cursos fora do Campus Arapiraca como se 
fosse o representante do curso de Letras e que isso está gerando problemas ao CA. A 
professora Karla sugeriu que os integrantes do CA passassem de sala em sala para 
mostrar o que é o CA, suas funções e competências, e reforçar a ideia de que a 
representação estudantil é única. O professor Elias sugeriu também que a situação fosse 
informada à Direção Administrativa do Campus, pois além do ocorrido, verificou outras 
questões, como o acesso a chaves e espaços da instituição pelo aluno. Ao fim do debate, 
as sugestões foram acatadas. Dando continuidade à pauta, a professora Eliane informou 
algumas novidades sobre a mobilidade acadêmica, que os novos editais ficarão abertos 
por tempo indeterminado e solicitou ampla divulgação para os alunos sempre que 
possível. Informou também o posicionamento da Universidade em relação à nova 
legislação que trata sobre a prestação de formas alternativas para alunos que tenham que 
se ausentar devido a questões religiosas. Ainda nos informes, informou que neste ano a 
utilização dos recursos para o plano de qualificação será por ordem de solicitação, não 
haverá separação de recursos por curso. Informou sobre a conclusão das obras no 
auditório e sobre o novo fluxo de agendamentos. Em seguida, a professora Eliane 
comentou sobre a oferta acadêmica 2019.1, que está sendo articulada com a colaboração 
de alguns professores. Ao fim, o professor Elias recomendou que fosse encaminhado à 
Direção do Campus um memorando solicitando um código de vaga de docente para o 
curso, tendo em vista o curso de Letras ser o único a abrir mão do tronco inicial, assumir 
totalmente o estágio e a possibilidade de implantar uma pós-graduação stricto sensu. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 
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. 


