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2018/2020 

  
Às dezesseis horas e trinta e seis minutos do dia dezesseis de abril 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), e Denise Maria dos 
Santos Melo (Membro suplente), teve início a reunião do Colegiado do Curso de 
Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) Votação das questões abordadas na 
reunião do NDE; 2) Assinatura da ata da reunião anterior; 3) Entrega da oferta 
acadêmica/horário 2019.1; 4) Organização da recepção aos calouros 2019.1 / Semana de 
Letras; 5) Reclamação dos alunos sobre atrasos e faltas de professorxs; 6) Avaliação de 
professorxs pelxs alunxs; 7) Calendário de reuniões; 8) Assuntos diversos. A 
Coordenadora deu início aos trabalhos a partir dos pontos da pauta, colocando em 
votação as questões abordadas na reunião do NDE, sendo, então, aprovadas.  Informou 
também que não seria possível realizar as assinaturas da ata anterior, pois não estava 
com o documento no momento. Em seguida, a Coordenadora apresentou a oferta 
acadêmica aos demais membros, destacando como “problema”, no momento de 
elaboração da oferta, o fato de alguns professores terem pouca flexibilização de horário e 
de algumas disciplinas ficarem sempre blocadas, o que dificultou a distribuição do horário. 
Iniciou-se uma discussão sobre o tema e algumas adaptações foram sugeridas e 
acatadas. Passando para o próximo ponto de pauta, o professor Deywid relatou a falta de 
envolvimento dos representantes dos setores da Ufal na recepção dos calouros no horário 
noturno, deixando os novos alunos carentes em informações importantes sobre a 
instituição, algo que normalmente não acontece no horário diurno. A professora Eliane 
sugeriu a elaboração de alguma atividade do curso para tentar recepcionar os novos 
alunos de forma mais abrangente. O professor Elias sugeriu a apresentação de uma fala 
por professores do próprio curso ou externos. Após discussão, ficou definida a realização 
de aula conjunta, a ser ministrada pelos professores Marcelo e Elias, do próprio curso de 
Letras, no dia sete de maio do corrente ano. Dando continuidade à pauta, a professora 
Eliane apresentou a reclamação de um aluno que alegou atrasos e faltas de dois 
professores do curso, que esse fato já vinha ocorrendo com frequência e que se agravou 
com o início do funcionamento do RU. O professor Deywid informou que sempre que o 
fato ocorrer, o aluno deve primeiramente procurar o professor em questão antes de se 
dirigir à coordenação. O professor Elias recomendou que todos os professores se 
policiem em relação aos horários, tomando maior cuidado para evitar problemas tendo em 
vista, também, o momento atual da educação. O professor Elias alertou, também, sobre a 
atuação de monitores nas aulas, pois não podem atuar sem a supervisão do professor 
responsável. Continuando a pauta, a professora Eliane informou estar disponível no 
Calendário Acadêmico o período destinado para a avaliação dos docentes pelos discentes 
e apresentou a prévia do instrumento de avaliação, dando início a uma discussão sobre o 
documento. Após o debate, os membros ficaram de responder por e-mail os 
apontamentos sobre o instrumento. Em seguida, a professora Eliane propôs um 
calendário de reuniões do NDE e Colegiado para o ano atual. A proposta foi aceita por 
unanimidade. Em relação ao último ponto da pauta, a professora Eliane solicitou a 
utilização da sala dos professores do curso por três professores que ministram aulas nos 
cursos de línguas aos sábados e todos acataram. Informou a criação de um formulário de 
controle dos equipamentos do curso e após debaterem sobre o documento não chegaram 
a um consenso. Ao fim, foram dados encaminhamentos para a aquisição do armário para 
a sala dos professores do curso. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 



reunião às dezoito horas e um minuto, sendo lavrada a presente ata, a qual, após 
aprovada, será assinada pelos membros efetivos presentes à reunião.  
 
 
 
Obs. Ata assinada e arquivada na coordenação. 
 


