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Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas,

na sala 24 do Campus Osório, estiveram reunidos a coordenadora do curso de

Letras, professora Rafaela, e os professores Dudlei Oliveira, Andreia Scheeren

e Luciane Ferreira, que atuam na área da Literatura para discutirem algumas

questões  de  ordem  em  relação  ao  andamento  das  disciplinas  da  área.  A

professora  Rafaela  sugeriu  que,  antes  de  serem  discutidas  questões

pertinentes à ordem ou conteúdo das disciplinas, todos precisam refletir sobre

a questão do perfil de aluno desta turma, visto que o rendimento dos alunos

tem estado muito abaixo dos objetivos propostos ao longo dos dois primeiros

semestres do curso.  A professora Rafaela comentou que seria  interessante

realizar adaptações na metodologia e na seleção de leituras para as disciplinas

da  área,  visando  auxiliar  os  alunos  a  aumentarem  a  aprendizagem,

demonstrando  melhor  desempenho.  Todos  concordaram  e  a  professora

Andreia  comentou  que  seria  uma  espécie  de  facilitação,  ao  passo  que  a

professora Rafaela salientou que não se trata de mediocrizar o conteúdo ou

mesmo os alunos, mas modalizar e refinar o que será trabalhado. Os demais

concordaram e o professor Dudlei sugeriu alterações nos textos trabalhados,

fazendo isso de forma a instrumentalizar o estudo de Literatura. A professora

Andreia  sugeriu  que  as  disciplinas  de  Introdução  aos  Estudos  Literários  e

Teoria Literária fossem movidas para semestres mais adiantados. A professora

Rafaela  alegou  que,  ao  mexer  na  matriz  curricular,  precisamos passar  por

trâmites como Concampo e Consup, e gerar um novo currículo, o que não é

possível neste momento inicial de curso. Em virtude disso, para que haja uma

continuidade  no  estudo  de  Literatura,  a  professora  Andreia  sugeriu  que  o

mesmo professor  assumisse as duas disciplinas  de Teoria  da  Literatura.  O

professor Dudlei prontamente se disponibilizou a assumir as disciplinas, visto

que já é o professor titular de Introdução aos Estudos Literários. Professora
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Luciane salientou que é importante que essa titularidade se mantenha para que

possamos nos especializar em um nicho específico do estudo de Literatura,

evitando que o professor tenha que estudar para diversas disciplinas todo ano.

Ela  citou  seu  exemplo,  visto  que  é  a  titular  das  disciplinas  de  Literatura

Brasileira. Professora Andreia, que até então é responsável pela disciplina de

Latim  e  história  da  língua  portuguesa,  levantou  a  possibilidade  de  que  a

professora  Kathlen,  de  Filosofia,  assuma  a  disciplina,  pois  ela  tem  mais

experiência e estudo em Latim e Grego. A professora Rafaela afirmou que não

é possível,  visto  que a professora Kathlen não tem formação em Letras ou

Linguística, e, além disso, sua área de atuação no campus é Filosofia, o que

caracterizaria  desvio  de  função  do  servidor  caso  a  referida  professora

assumisse uma disciplina fora de sua área de atuação. Os presentes citaram

outros exemplos já ocorridos e a professora Rafaela se disponibilizou a assumir

a  disciplina  caso  a  professora  Andreia  não  assuma.  A  professora  Andreia

afirmou que pode continuar com a disciplina. Nada mais havendo a constar,

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


