
Ata da 4ª reunião do Núcleo Docente Estruturante/Língua Portuguesa - Gestão 2018/2021. 
 
Às dezesseis horas e quatro minutos de dezesseis de junho de dois mil e dezenove, com a 
presença dos seguintes membros: Karla Renata Mendes (Coordenadora); Eliane Vitorino 
de Moura Oliveira (Vice-coordenadora); Marcelo Marques, Elias Silva e Deywid Melo 
(membros efetivos); com a seguinte pauta: 1) PPC.  A Coordenadora deu início aos 
trabalhos apresentando e explicando os últimos ajustes no PPC do curso, conforme as 
orientações da Prograd e Proex. Houve questionamento por parte dos membros no ajuste 
referente à carga horária da disciplina de Libras, que foi reduzida de setenta e duas horas 
para cinquenta e quatro horas e, consequentemente, afetou a carga horária do PPC todo. 
Após debaterem sobre o tema, ficou definido que o Eliane Oliveira, Deywid Melo e Marcelo 
Marques entrarão em contato com a professora Giana da Prograd para rever a real 
necessidade na alteração da carga horária da disciplina. A vice-coordenadora apresenta 
mais alguns ajustes necessários para o fechamento do PPC: carga horária do curso de 
Letras e possibilidade de oferta da disciplina de direitos humanos. Ainda com o turno da 
fala, informa aos demais presentes a sugestão do Prof. Carloni em criar, para suprir a 
necessidade de uma disciplina de direitos humanos, uma disciplina de Ética e Direitos 
humanos. O Prof. Elias André sinaliza, por sua vez, que seria interessante aceitar a 
sugestão de Prof. Carloni. Os demais presentes não se opõem à sugestão. A coordenadora 
levanta breves discussões acerca da grade curricular do curso e informa a data de entrega 
da versão final do PPC. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 
dezesseis horas e cinquenta e três minutos, sendo lavrada a presente ata, a qual, após 
aprovada, será assinada pelos membros presentes à reunião.  
 
 
 
Obs. Ata assinada e arquivada na coordenação. 
 

 
 


