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ATA Nº 02/2015 – NDE E COLEGIADO LICENCIATURA EM LETRAS

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, com início às quinze horas,

na sala de atendimento pedagógico do IFRS Câmpus Osório, realizou-se uma

reunião  com  os  professores  da  área  de  Letras  com  o  objetivo  de  discutir

algumas questões referentes ao início das aulas do curso, previsto para agosto

do corrente ano. A reunião foi presidida pela Coordenadora de curso, Rafaela

Fetzner  Drey  e  contou  com  a  participação  dos  professores  Isabel  Cristina

Tedesco Selistre, Maitê Moraes Gil, Luis Felipe Rhoden Freitas, Dudlei Floriano

de Oliveira, Luciane Senna Ferreira e Milene Araújo Vitorino. A primeira pauta

apresentada pela coordenadora constituiu-se na entrega de um memorando

assinado  pela  área,  endereçado  à  direção  de  ensino  e  à  direção  geral,

solicitando um serviço de cópias pago dentro do Câmpus e a implantação do

laboratório  de  línguas.  A  prof.  Rafaela  apresentou  uma  proposta  de

memorando, à qual os colegas teceram sugestões, e todos concordaram em

assiná-lo. A segunda pauta apresentada pela coordenadora foi a necessidade

de revisão das bibliografias que constam nas ementas das disciplinas do curso.

Após a divisão inicial da titularidade das disciplinas, a prof. Rafaela solicitou

que cada um revise as disciplinas que ficaram sob sua titularidade para que ela

possa encaminhar as ementas atualizadas ao setor de compras do câmpus e à

bibliotecária, visando agilizar a compra dos livros indicados nas bibliografias.

Foi  acordado que os  professores  devem revisar  as  bibliografias  e  enviar  à

coordenadora aquelas que sofreram alterações. Esta revisão deve ser feita o

quanto antes. Em seguida, a profa. Rafaela solicitou aos docentes que irão

atuar no curso no próximo semestre que indicassem uma noite na qual não

gostariam de lecionar. Todos citaram que gostariam de ter a sexta-feira livre, e

a profa. Isabel  sugeriu que fosse feito um rodízio no horário de sexta-feira,

concluindo por se disponibilizar a lecionar na sexta-feira no próximo semestre.

A prof. Rafaela citou que prefere ter uma das pontas da semana liberadas, e
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que, neste semestre, seria importante estar no câmpus nas segundas-feiras,

justificando sua preferência por não ter disciplinas nas sextas, ao menos neste

primeiro  semestre.  Também  foi  apresentado  o  alto  número  de  candidatos

inscritos no processo seletivo, e a profa. Maitê comentou que há um aluno com

deficiência auditiva inscrito no Processo Seletivo para o Curso de Letras. Os

professores comentaram que não estão preparados para a inclusão do mesmo

e   profa.  Maitê  ressaltou  que  teremos  que  passar  por  um  treinamento

específico  para  lidar  com  o  aluno.  A  profa.  Rafaela  ressaltou  que,

primeiramente,  o  aluno  precisa  ser  aprovado  na  seleção,  para  que  depois

sejam pensadas  estratégias  de  inclusão,  pois  estas  seriam,  mesmo assim,

difíceis. O último item da pauta referiu-se aos eventos relativos ao curso: a Aula

de Abertura e a Semana das Letras. A Aula de Abertura, segundo proposta da

profa.  Rafaela,  seria  uma  palestra  de  acolhida  dos  alunos  com  algum

especialista da área. Como os alunos estão iniciando o curso e ainda não terão

conhecimentos específicos aprofundados na área, a coordenadora sugeriu que

não fossem convidados “especialistas”  em estudos linguísticos  ou literários,

mas  algum palestrante  que  tivesse  experiência  em ensino,  sala  de  aula  e

profissão docente,  para mostrar  aos alunos que a docência é uma carreira

atrativa e gratificante. O nome sugerido pela profa. Rafaela foi a profa. Dorotea

Kersch, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da

UNISINOS. O grupo concordou em convidar a referida professora. O professor

Dudlei questionou se algo seria feito para recepcionar os alunos no primeiro dia

de aula,  e  a profa.  Rafaela disse  que já  está organizando a recepção dos

alunos, na qual serão apresentados os docentes, os setores da instituição e os

principais documentos referentes ao curso, disponibilizados na aba do Curso

de Letras no site do câmpus. A profa. Rafaela elencou que está verificando a

possibilidade  de  distribuição  de  um  material  aos  alunos,  ao  passo  que  os

professores Dudlei e Isabel sugeriram que se incluísse, no material, uma cópia

da grade de horários e da representação gráfica do curso. O professor Dudlei

sugeriu  que  as  áreas  fossem  apresentadas  também,  mas  os  colegas
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concordaram que a apresentação ficaria muito longa e cansativa aos alunos;

por isso, a profa. Rafaela sugeriu que os professores, então, se apresentassem

reunidos em áreas de atuação. Ela também sugeriu que todos os professores

do curso estivessem presentes no primeiro dia de aula, três de agosto, e que

os  docentes  da  área  de  Fundamentos  da  Educação  também  fossem

convidados,  como  os  professores  Olavo,  Maria  Augusta  e  Aline  Dubal.  A

coordenadora também apresentou uma proposta de organização de um evento

acadêmico  no  próximo  ano,  uma  Semana  das  Letras,  na  qual  fossem

convidados um conferencista da área de Linguagem, e um da área de Estudos

Literários. Como os alunos ainda não terão produções relevantes, por estarem

apenas no segundo semestre do curso, a profa. Rafaela sugeriu que fossem

realizadas oficinas temáticas com professores convidados pelos docentes do

curso. O evento teria duração de dois dias, aproximadamente, e os colegas

concordaram em trazer contribuições sobre o evento na próxima reunião. Nada

mais  havendo  a  constar,  lavro  a  presente  ata,  assinada  por  mim  e  pelos

demais presentes. 


