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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezesseis

horas e trinta minutos, na sala oito do Bloco B, estiveram reunidos os docentes

da área de Letras Rafaela Fetzner Drey, Isabel Cristina Selistre, Luciane Senna

Ferreira, Andréia Scheeren, Ingrid Caseira, Dudlei Floriano de Oliveira, Mateus

Pereira Rosa e Luis Felipe Rhoden, e a representante discente Taís Silva da

Silva para tratar de assuntos referentes ao curso de Letras. A primeira pauta foi

apresentada pela coordenadora do curso, professora Rafaela, que convidou os

docentes e alunos a enviarem material de divulgação de eventos e publicações

da  área  para  disponibilizar  no  mural  do  curso.  A  segunda  pauta  foi  a

recondução  do  mandato  da  coordenadora  e  dos  membros  do  NDE.  A

recondução  foi  aprovada  por  unanimidade.  A  terceira  pauta  envolveu  três

aspectos que dizem respeito à preparação para o processo de reconhecimento

do  curso.  A  professora  Rafaela  explicou  os  indicadores  que  avaliam  a

experiência de ensino dos docentes que atuam no curso e suas publicações.

Nesse sentido, solicitou que os docentes busquem atualizar seus currículos

Lattes e comecem a preparar a documentação que comprova as atividades

realizadas,  para  facilitar  o  processo  de  reconhecimento.  A  coordenadora

também disponibilizou  horários  para  atender  aos  docentes  e  orienta-los  ao

preenchimento de seus currículos. Em seguida, falou sobre a necessidade de

completarmos a biblioteca com títulos que constam nas ementas do curso. Ela

sugeriu que os alunos e professores realizassem eventos para angariar fundos

que  permitam  a  compra  de  livros  que  possam  ser  doados  à  biblioteca.  A

representante discente, Taís, perguntou se pode prosseguir com a organização

do chá de patronesse para arrecadar fundos. A professora Rafaela autorizou e

recomendou que a aluna apenas escreva à direção de ensino para solicitar

formalmente  o  uso do espaço de convivência  para  a  realização do chá.  O

último item da pauta referiu-se às ações de nivelamento, êxito e permanência.
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A coordenadora explicou o que significa cada ação e que precisamos pensar e

propor algumas ações. Foi citado pelo grupo que as monitorias constituem uma

ação de nivelamento e permanência, bem como as bolsas de auxílio estudantil,

que permitem que muitos estudantes se mantenham no curso. A professora

Luciane sugeriu que se repense o tempo mínimo de curso de quatro para cinco

anos, para que os alunos tenham uma noite livre na semana para estudar ou

para  realizar  cursos  de  extensão  e  ensino,  pois  nossos  alunos  são

trabalhadores e não conseguem comparecer a atividades fora do horário de

aula ou em sábados. O grupo se comprometeu a refletir sobre esta questão e

discuti-la nas próximas reuniões, na tentativa de buscar alternativas que sejam

eficazes para nossos alunos. A professora Rafaela ressaltou que, caso algum

docente  ou  mesmo os  alunos  percebam alguma demanda,  que  tragam ao

grupo do colegiado e à coordenação para que se possa pensar em estratégias

para  suprir  estas  demandas  em  forma  de  cursos,  palestras  ou  outras

atividades. A aluna Taís pontuou que o curso de extensão sobre pontuação

ministrado  pela  professora  Ingrid  foi  muito  bom,  e  que  alguns  alunos

conseguem comparecer no turno vespertino, mas os colegas que moram em

outras cidades têm dificuldades em chegar neste horário. Sobre as disciplinas

de língua inglesa, o professor Dudlei sugeriu que fossem pensadas estratégias

de nivelamento ou oferta de disciplinas para alunos com diferentes níveis de

conhecimento,  numa  tentativa  de  ampliar  as  possibilidades  de  êxito  e

permanência.  Os  colegas acordaram em refletir  sobre  estas  questões e  se

comprometeram a  trazer  sugestões  para  as  próximas  reuniões.  Nada  mais

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

área presentes na reunião.


