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Às dezessete horas e três minutos do dia vinte e sete de agosto 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 e Anderson Francisco Vitorino (Membros suplentes), teve início a reunião do 
Colegiado do Curso de Letras/Língua Portuguesa, com a seguinte pauta: 1) II SELEAR e I 
Encontro do DALLT; 2) Considerações sobre o III Ciclo de Palestras Docentes; 3) Divisão 
da Sala dos Professores no Bloco B; 4) Informes; 5) Assuntos diversos. A Coordenadora 
deu início aos trabalhos partindo dos informes e relatou o fato ocorrido entre uma de suas 
orientandas e a professora Helenice, a qual fez comentários inadequados em sala de aula 
a respeito do projeto que está sendo desenvolvido pela aluna com orientação da 
professora Eliane. Ao ser questionada por e-mail, a professora Helenice informou que não 
renovaria o contrato com a Universidade, pois estava tendo vários problemas com o 
curso. Todos os professores presentes concordaram que essa foi uma questão bem 
pontual e que a professora Helenice vem desempenhando bem o seu papel no curso, 
ficando como recomendação a realização de uma conversa pessoalmente para tentar 
sanar o problema. Dando continuidade aos informes, a professora Eliane relatou que o 
PPC do curso está atualmente em análise na Proex, após realizados ajustes finais 
relacionados à extensão. Relatou também que ainda não obteve retorno da Propep a 
respeito da proposta de especialização do curso que deveria começar em outubro deste 
ano. Seguindo com os pontos de pauta, a professora Karla informou que o professor 
Marcelo será vice-coordenador do evento II SELEAR e que, devido à realização de um 
Colóquio Nacional pela Uneal de Palmeira dos Índios, as datas inicialmente previstas 
precisarão ser alteradas. Após discutirem, ficou definido que o evento ocorrerá na primeira 
semana de dezembro deste ano. Ainda sobre o II SELEAR, a professora Denise informou 
que um dos convidados que faria uma apresentação relacionada ao tema libras não 
poderá mais participar por falta de cachê. Como alternativa, o professor Anderson sugeriu 
a participação de alguns alunos, da disciplina de libras do curso, com apresentações 
artísticas que estão sendo desenvolvidos em projeto sob a supervisão do professor. Após 
debaterem o tema, todos concordaram com a sugestão do professor Anderson e 
indicaram a realização de uma mesa de debate logo após as apresentações. Em seguida, 
foram discutidos e definidos alguns pontos sobre a organização e o funcionamento geral 
do evento. Dando continuidade aos pontos de pauta, a professora Eliane informou que o 
III Ciclo de Palestras Docentes chegou ao fim e que ela e Karla estão finalizando os 
procedimentos para emissão dos certificados. O ponto Divisão da Sala dos Professores 
no Bloco B ficou para ser discutido em outro momento devido ao limite de tempo da 
reunião. A professora Eliane solicitou mais uma vez o uso de um data show e da sala dos 
professores do curso pelos professores do projeto PLEI, todos concordaram com a 
utilização. Informou a realização do evento ENALA nos dias 25, 26 e 27 de setembro em 
Maceió, com possível participação de alunos do curso. Por fim, solicitou que todos os 
orientadores atentassem para o tempo de integralização do curso de seus orientandos. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte 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. 
 


