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ATA Nº 07/2016 – Colegiado de Letras

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na

sala número oito do bloco B do campus Osório, estiveram reunidos os representantes

do Colegiado do curso de Letras: Isabel Selistre, Dudlei de Oliveira, Luciane Ferreira,

Luís  Felipe Rhoden de Freitas,  Ingrid  Gonçalves Caseira,  Caroline  de Castro  Pires e

Sérgio Guilherme Santos Portella, presididos pela coordenadora do curso de Letras,

Rafaela Fetzner Drey e secretariado por Marcelo Vianna (TAE). A pauta da reunião foi o

andamento  do  processo  de  revisão  do  Plano  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  e  da

organização do evento Semana de Letras. A coordenadora do curso iniciou a reunião

informando  a  posição  em  que  se  encontravam  as  atividades  de  revisão  do  PPC,

observando  que  a  coordenação  do  curso  acabou  surpreendida  pelas  novas

modificações  propostas  pelo  Ministério  da  Educação,  que  revogou  algumas

orientações estabelecidas pela PROEN, como o estabelecimento de 10% de atividades

de Extensão nos componentes curriculares. O professor Dudlei  sugeriu, de maneira

constar  no PPC,  o estabelecimento de um teste para avaliação dos conhecimentos

prévios  em Língua  Inglesa  das  turmas  ingressantes  no  curso  de  Letras,  de  caráter

mandatório similar  ao existente na UFRGS; o professor Luís  Felipe observou que a

certificação de conhecimentos já daria conta desta situação, cabendo ao aluno se valer

deste expediente para avançar em seus estudos, enquanto a coordenadora observou

que a inclusão de um teste de nivelamento poderia gerar o risco do novo PPC ser

indeferido pela Reitoria, o que levou a proposta não ser aprovada pelos presentes. A

coordenadora agradeceu pelos esforços de revisão das ementas e reforçou o pedido

aos presentes que enviassem os resumos dos projetos desenvolvidos em 2015 e 2016

para  serem  arrolados  no  PPC.  Dando  prosseguimento  à  reunião,  os  presentes

passaram  a  deliberar  sobre  o  evento  da  Semana  de  Letras,  sendo observada  pela

coordenadora  a  proximidade  do  encerramento  das  inscrições.  Em  boa  parte,  foi
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retomado o andamento da divisão de tarefas para organização do evento, discutida

em reunião prévia  do Colegiado,  sendo avaliado  por  todos  uma boa  evolução  em

termos de divulgação, da organização de oficinas e do transporte dos convidados. Foi

definido  que   o  fornecimento  do  coffee-break  ficará  sob  encargo  do  curso  de

Panificação,  estimando o consumo para  80 pessoas  por  dia,  cabendo à professora

Isabel  os  ajustes  com  a  coordenadora  do  referido  curso;  a  professora  Ingrid  se

responsabilizará pelos crachás  de identificação,  enquanto a professora Maitê ficará

com o encargo dos presentes aos convidados; o professor Dudlei cuidará das listas de

presenças, sendo confeccionados a partir do encerramento das inscrições, a reserva e

sinalização  das  salas  para  o  evento;  a  coordenadora  observou  que  o  técnico  em

audiovisual  Bruno  não  estará  presente  nos  dias  do  evento,  definindo-se  assim  a

utilização  dos  bolsistas  do  técnico  para  atividades de  suporte,  como instalação de

projetores;  por  fim,  foi  observado que a técnica  Giane poderá  atuar  no  receptivo,

enquanto a técnica Cláudia poderá se incumbir da solenidade de abertura, cabendo

realizar  o  convite  a  elas.  Sem  mais  assuntos  a  tratar,  a  coordenadora  do  curso

agradeceu o comparecimento de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a

constar, lavro a presente ata, assinada por mim e pelos demais presentes.


