Ata da 7ª reunião do Núcleo Docente Estruturante/Língua Portuguesa - Gestão
2018/2021.
Às dezesseis horas e doze minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte,
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), aconteceu a sétima reunião do Núcleo
Estruturante Docente do Curso de Letras UFAL Arapiraca, com a seguinte pauta: 1)
Apreciação de Minuta de Portaria do Planejamento de Ações Emergenciais (PAE).
A Coordenadora, após informar não ter havido pauta para deliberação do NDE
desde novembro, informa que a PROGRAD lançou uma minuta de Portaria de
Atividades Emergenciais, a qual foi amplamente discutida durante a reunião do
Fórum dos Colegiados, sem que houvesse um consenso. Assim sendo, a direção
acadêmica do Campus Arapiraca propôs uma reunião local para discussão da
minuta na qual cada coordenação deverá apresentar um posicionamento. Feita essa
introdução, e após considerar a questão do acesso pelos alunos à internet, deixa
aberta a palavra para discussão dos membros. A minuta foi amplamente discutida,
em todos os seus artigos, parágrafos e alíneas, chegando-se ao posicionamento
expresso a seguir, o qual será enviado por email à direção acadêmica do Campus
Arapiraca: “Em face do momento de isolamento social, em que estamos
impossibilitados de agir presencialmente, o Curso de Letras implementou ações
para interagir com xs alunxs, as quais são sintetizadas a seguir: - Orientações a
alunxs em seus trabalhos de conclusão de curso, priorizando aquelxs já em
condições de defesa; - Continuidade em discussões nos grupos de pesquisa, com
andamento dos projetos PIBIC; - Levantamento das condições acesso dxs alunxs
do Curso à internet e às tecnologias para tal acesso; - Criação de perfil em uma rede
social, pela qual realizam-se ações pontuais como: * Divulgação seriada de
temáticas, com links para textos, vídeos, podcasts com conteúdo basilar; *
Conversas semanais com a coordenadora do Curso por meio de “lives” no aplicativo;
* “Lives” com convidadxs, quando possível (há duas já agendadas: sobre pesquisa
e sobre uso de TiCs); * Vídeos esporádicos dos professores do curso falando de
Linguística e Literatura, como também de temas relativos ao momento atual; * Link
com pastas das disciplinas; * Link das salas da RPN. - Minicurso de Aperfeiçoamento
na norma culta/padrão/standard e um Minicurso de Pesquisa em Sociolinguística
sendo organizados – nossa preocupação se volta apenas à qual plataforma usar,
uma vez que a maioria dos alunos não têm acesso a computador e utilizam seus
smartphones para todas as atividades acadêmicas. - Incentivo à participação dos
alunos em eventos online, como o Abralin Ao Vivo, organizado pela Associação
Brasileira de Linguística, que vem trazendo, diariamente, importantes discussões
em linguística e literatura, inclusive com orientações na feitura de resenhas que
serão publicadas em anais do evento. Por fim, em relação à minuta do PAE, o
Colegiado do Curso de Letras é favorável à implementação de ações voltadas para
a orientação de trabalhos de conclusão de curso e de outras pesquisas, como
também à atividades que possibilitem aos alunos cumprirem a carga horária flexível,
mas que seja repensada a oferta de disciplinas obrigatórias, uma vez que não serão
alcançados todxs xs alunxs. Qualquer ação deve ser tomada desde que, e somente
se, todxs sejam abarcados, o que inclui não só o acesso às tecnologias, como
também acessibilidade às pessoas com deficiência.” Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta e cinquenta e dois
minutos, sendo lavrada a presente ata, a qual, após aprovada, será assinada
pelos membros presentes à reunião.
Obs. Ata assinada e arquivada na coordenação.

