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Aos seis  dias do mês de dezembro de dois  mil  e  dezessete,  às dezesseis

horas, na sala oito do Bloco B, estiveram reunidos a coordenadora do curso de

Letras, Rafaela Drey, os docentes Isabel  Selistre,  Maitê Gil,  Luciane Senna

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

Pereira  Rosa,  Aline  Dubal,  Maria  Augusta  Martiarena  e  Flávia  Andrade,  a

representante  discente,  Taís  Silva  da  Silva,  o  Diretor  Geral,  Claudino

Andrighetto, o coordenador de Desenvolvimento Institucional, Eder Morari, e a

pedagoga, Paola Purin, para tratar de assuntos referentes ao curso de Letras.

A coordenadora do curso iniciou a reunião distribuindo um documento com

orientações sobre as tarefas docentes e discentes relativas ao processo de

reconhecimento  do  curso.  Em seguida,  a  professora  Rafaela  apresentou  o

levantamento feito por ela em relação às condições do curso nos diferentes

itens previstos pelo SINAES, assim como a média simulada para o curso caso

a  avaliação  acontecesse  na  presente  data,  a  saber,  3,68.  Logo  após,  a

coordenadora do curso apresentou as dimensões que compõem o instrumento

de avaliação do MEC, destacando o fato de que as maiores dificuldades do

curso  estão  na  terceira  delas.  Neste  item,  referente  à  infraestrutura,  a

professora  Rafaela  destacou que  já  estão  sendo  desenvolvidas  ações pelo

NDE e pela gestão do campus, a fim de viabilizar alguns dos espaços que

faltam para o desenvolvimento mais qualificado das atividades do curso, em

especial, o laboratório de ensino. O Diretor Geral informou, então, que estará

disponível, a partir de fevereiro de dois mil e dezoito, uma sala no Bloco C para

a instalação do laboratório de ensino dedicado aos cursos de licenciatura do

campus. A professora Rafaela destacou, em seguida, a ideia apresentada pelo

NDE de desenvolvimento de um portfólio com as ações do curso e mencionou

a  sugestão  do  Diretor  Claudino  de  que  tal  portfólio  fosse  feito  online.  A

professora  apresentou  o  site  em  desenvolvimento  por  ela  para  reunir  as
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informações das ações relativas ao curso de Letras, destacando a importância

de todos enviarem informações de ações propostas – em especial no ano de

dois mil e dezessete, a fim de que elas possam ser incluídas e divulgadas no

site. A professora destacou, ainda, que esta é uma estratégia para tentar tornar

a primeira dimensão de avaliação mais palpável, deixando-a menos subjetiva

ao  longo  do  processo  de  avaliação  do  curso.  No  momento  seguinte,  a

coordenadora do curso passou a detalhar as tarefas listadas no documento

distribuído no início da reunião, entre elas, estão: a entrega do currículo Lattes

documentado  de  todos  os  docentes,  o  preenchimento  e  a  atualização  da

planilha  de  bibliografia  (incluindo  a  doação  de  obras  que  não  estão  mais

disponíveis para compra), a entrega pontual dos planos de ensino no início de

cada semestre, o conhecimento do PPC do curso e a utilização permanente de

TICs  no  desenvolvimento  dos  componentes  curriculares  do  curso.  Sobre  o

último item, a professora Rafaela destacou que o espaço do curso no Moodle

está  atualizado  e  pronto  para  a  utilização  dos  docentes.  Em  relação  às

possíveis contribuições discentes, foi  retomada a possibilidade de os alunos

organizarem ações  que  viabilizem a  compra  de  livros  para  a  biblioteca  do

campus. Neste momento, a representante discente, Tais, informou que está

aguardando um retorno sobre a doação de uma bicicleta para a organização de

uma rifa. Ainda sobre a aquisição de obras bibliográficas, o Diretor destacou

que aqueles docentes que desejarem concorrer à verba no edital de pesquisa

do próximo ano para compra de livros devem prever recurso para aquisição de

material permanente já no orçamento submetido junto ao projeto. Nada mais

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

presentes na reunião.


