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Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de maio 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), teve início a reunião 
do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) 
Especialização em Linguagem(ns) e Ensino; 2) Problema relacionado às comemorações 
de formatura turma 2015.1; 3) Informes. A coordenadora deu início, solicitando que 
fossem aprovadas as deliberações feitas pelo NDE, recebendo parecer favorável de todos 
os membros. Dando continuidade à pauta, a Coordenadora informou a aprovação da 
proposta de Especialização do curso no Conselho do Campus, a qual seguirá para 
apreciação da Propep. Foram definidos alguns pontos em relação à execução da 
Especialização que contará com participação de todos os docentes do curso. Em seguida, 
a Coordenadora apresentou a programação do Ciclo de Palestras, evento que será 
ofertado pelo curso no período entre junho e agosto deste ano. Passando para os 
informes, a Coordenadora reforçou a informação da necessidade de solicitar, com o 
máximo de antecedência possível, o pedido de diárias e a necessidade de preenchimento 
da tabela com a carga horária de cada docente. Informou que recebeu um convite para 
ministrar aulas em uma universidade fora do país, mas não pôde aceitar no momento. 
Entretanto, solicitou apoio aos demais membros para futuramente se afastar das 
atividades do curso com o intuito de cursar um pós-doutorado nessa mesma universidade. 
Todos concordaram com o afastamento. A Coordenadora também informou que a aluna 
que era responsável pela arrecadação do dinheiro para as comemorações da formatura 
da turma 2015.1 utilizou os recursos para fins próprios, prejudicando todos os envolvidos. 
O Colegiado informou que infelizmente não poderia fazer nada a respeito e lamentou o 
ocorrido. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e 
nove 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. 
 

 


