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ATA Nº 03/2016 – Colegiado de Letras/Comissão organizadora da I

Semana de Letras

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e

trinta  minutos,  na  sala  da  direção de ensino  do Campus Osório,  estiveram

reunidos  os  docentes  e  alunos  interessados  em  fazer  parte  da  comissão

organizadora  da  I  Semana  das  Letras:  ensino  de  língua  e  literatura  na

contemporaneidade. Estiveram presentes a coordenadora do curso de Letras,

professora Rafaela Fetzner Drey, e os professores do curso Isabel  Selistre,

Maitê  Gil,  Aline  Dubal,  Dudlei  de  Oliveira,  Luciane  Ferreira  e  Luis  Felipe

Rhoden de Freitas.  Também estiveram presentes os alunos Ezequiel  Pires,

Natally Lauthart, Taís Silva da Silva. Os presentes deliberaram que a comissão

será composta pelos presentes na reunião. A professora Rafaela apresentou a

sugestão  de  nome  do  evento,  acatada  por  todos,  e  a  sugestão  de

programação: dois dias de evento, durante tarde e noite, com duas oficinas à

tarde e uma mesa de debates à noite. Cada oficina terá duração de uma hora e

trinta minutos. A data sugerida pelos presentes foi treze e quatorze de outubro

de  dois  mil  e  dezesseis.  A  professora  Rafaela  apontou  as  sugestões  de

temáticas  para  oficinas e mesas,  e  a professora Luciane encarregou-se de

contatar o professor Gilnei, escritor e especialista em Literatura Gaúcha. Ela

citou que ele é amigo íntimo do cantor e escritor Vítor Ramil, e que pode tentar

um  convite  para  que  os  dois  venham  para  uma  mesa  de  debates  sobre

literatura. Nos intervalos entre as oficinas da tarde e mesas de debate à noite,

haverá  coffee  break,  já  encomendado  com  o  DAP,  Uady,  e  também

apresentações artísticas musicais com alunos da Letras, o coral de Inglês e

também foram convidados os professores Sérgio e Luis Felipe para uma jam

session.  Na noite  da mesa de literatura,  a  atividade cultural  será feita  pelo

grupo  de  contadores  de  histórias  da  turma  de  Ensino  Médio  integrado  à

Administração, coordenado pela professora Luciane. A professora Aline Dubal
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encarregou-se de entrar em contato com o professor Vinícius, da UERGS, para

uma  oficina  de  contação  de  histórias  em LIBRAS,  e  a  professora  Rafaela

contatará  os  professores  Caio  e  Anderson  para  uma  oficina  de  ensino  de

línguas e formação docente.  Professora Maitê  irá  contatar  César  para uma

oficina  de  ensino  de  gramática.  Professor  Dudlei  comentou  que  tem  dois

colegas doutores da área de Literatura Inglesa, que trabalham com tradução

literária, que gostariam de participar do evento. Foi sugerido que eles façam

uma oficina, ou, no caso da proposta da mesa de debates com o professor

Gilnei não ocorrer, uma mesa de debates. A mesa de estudos linguísticos está

sendo agendada pela professora Rafaela com as professoras Dorotea e Ana

Maria  Guimarães.  Professor  Luis  Felipe  também aviltou  a  possibilidade  de

trazermos, para mesa de debates ou para oficinas, especialistas em escrita

criativa da PUCRS, como Barberena ou Paulo Ricardo. Ele se encarregou de

fazer  o  contato.  Os alunos que têm interesse em fazer  parte  da comissão,

foram convidados a realizarem atividades como o receptivo; organização de

inscrições, lista de presença e emissão de certificados; auxílio no coffee break,

na organização do material  e  das salas;  divulgação presencial  e  em redes

sociais  do  evento;  e  também  nas  atividades  culturais.  A  professora  Maitê

comentou que vai entrar em contato com o setor de comunicação para criação

do logotipo do evento e dos cartazes/flyers de divulgação. Também ficou de

verificar com o setor administrativo se é possível convidar editoras e livrarias

para  que tenham estandes de venda de livros  com sorteio  de  brindes aos

presentes. A professora Rafaela pediu aos alunos presentes que divulguem na

turma  de  Letras  o  evento  e  convidem  os  demais  alunos  interessados  em

auxiliar na organização que a procurem para emissão da portaria. Nada mais

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


