
Ata da 8ª reunião do Colegiado do curso de Letras/Língua Portuguesa – 
Gestão 2018/2020 

  
Às dezesseis horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e nove de julho de 
dois mil e dezenove, com a presença dos seguintes membros: Eliane Vitorino 
de Moura Oliveira (Coordenadora); Karla Renata Mendes (Vice-coordenadora); 
Larisse da Silva Nolasco (Representante Discente); Marcelo Ferreira Marques, 
Deywid Wagner de Melo e Elias André da Silva (Membros efetivos), Helenice 
Fragoso, Denise Melo, Anderson Vitorino e Elyne Vitório (convidados) teve 
início a reunião do Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a 
seguinte pauta: 1) Oferta acadêmica e horário para 2019.2; 2) Monitoria; 3) II 
SIM; 4) II SELEAR e I Encontro do DALLT 5) Homologação do ad referendum 
em processos de afastamentos de professorxs; 6) Assinatura nas atas 
anteriores; 7) Informações sobre afastamento de alunxs e atendimento 
domiciliar; 8) Eleição Reitoria; 9) Avaliação dos alunos e professores; 10) 
Assuntos diversos. A coordenadora do curso deu início à reunião falando sobre 
a oferta acadêmica. Foram discutidos alguns pontos concernentes aos ajustes 
de horários no que se refere tanto às aulas ministradas pela Professora Denise 
no curso de Letras e em demais licenciaturas diurnas, quanto aos horários dos 
demais professores e aulas blocadas solicitadas pelos professores do curso de 
Pedagogia; além disso, a vice-coordenadora questiona ao professor Marcelo 
Ferreira Marques acerca do andamento de ACE no primeiro período. Ainda 
pela voz da vice-coordenadora, foi dada sequência às discussões da reunião, 
agora, voltadas para a monitoria e o II SIM; de acordo com ela, o curso têm três 
bolsas disponíveis para monitoria, das quais uma será direcionada para a 
disciplina de Sintaxe, outra para Libras e uma, até o então momento, estava 
ociosa. Houve uma breve discussão sobre o direcionamento da terceira bolsa, 
mas ficou acordado que esta será encaminhada para a disciplina de Leitura e 
Produção de textos ministrada pelo professor Deywid Wagner de Melo. 
Professora Denise Melo aponta para o fato de que a bolsa de monitoria do 
curso de Letras deveria ser estendida para as demais Licenciaturas em que a 
disciplina de Libras é ministrada, pois há, nestes cursos, estudantes muito 
desenvoltos na Língua Brasileira de Sinais. Em sua maioria, os professores 
presentes na reunião discordaram da sugestão, justificando que a bolsa 
pertencia ao curso de Letras, e, se a monitoria em Libras é uma necessidade 
nessas Licenciaturas diurnas a responsabilidade de conseguir bolsa pertence 
as suas respectivas coordenações. Ademais, no que tange à discussão de 
monitoria e II SIM, a vice-coordenora falou sobre o evento de monitoria, bem 
como sobre a possibilidade de os monitores apresentarem comunicações orais 
e/ou oficinas nas turmas em que estão atuando, com o fim de serem levadas e 
apresentadas neste evento; além disso, encerra a discussão deste tópico 
acrescentando o fato de que para ser candidato à monitoria o estudante 
precisaria ter cursado a disciplina em questão. Alguns pontos introdutórios 
acerca da II SELEAR são discutidos; as coordenadoras propõem um esboço, 
no que tange à programação, dias, horários e assuntos afins, de cronograma 
sobre o evento; ficou decidido que outra reunião aconteceria para resolver, 
preferencialmente, os pontos concernentes à II SELEAR. A coordenadora fala 
sobre questões relacionadas ao afastamento e atendimento domiciliar de 
alguns estudantes que estão nesta situação devido a doenças e/ou acidentes; 
professor Elias André da Silva aponta para o fato de que só há atendimento 



auxiliar para gestantes, mulheres em período pós-parto e para pessoas com 
doenças infecciosas. Sobre a eleição da Reitoria, o colegiado entrou em 
consenso para não declarar apoio a nenhuma das chapas candidatas. No 
tópico “assuntos diversos”, o professor Deywid Wagner de Melo chamou a 
atenção para a grande quantidade de faltas que já reprova muitos estudantes 
do sétimo período. Os demais professores afirmam que as faltas não 
justificadas devem ser registradas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião às dezoito horas e trinta e sete 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. 
 


