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No dia vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, no IFRS – Campus Osório,

reuniram-se,  na sala  vinte  e  quatro,  os  membros  do Colegiado do Curso de  Letras.

Estavam presentes a coordenadora do curso, Rafaela Drey, e os professores Luis Felipe

Rhoden, Ingrid Caseira, Maitê Gil, Isabel Selistre e Andréia Scheeren, e o representante

discente Yimi Walter Jr. A coordenadora abriu a reunião destacando que a Semana de

Letras foi um sucesso, que tudo correu como o planejado e organizado pelo Colegiado.

Em seguida, a professora Rafaela agradeceu a colaboração de todos e sugeriu que, no

próximo ano, o evento seja organizado prioritariamente pelos alunos, com atividades

propostas por eles. Maitê sugeriu que tal proposta seja apresentada aos alunos no início

do próximo semestre e que, a partir disso, seja constituída uma comissão de alunos para

organizar o evento sob supervisão da Coordenação do Curso. Os presentes concordaram

com a  proposta.  O tema seguinte  foi  a  participação do curso na  Feira  do Livro  do

município. Rafaela informou que ficará no estande dois turnos. Os professores Andréia,

Luis Felipe e Ingrid se disponibilizaram a ficar no estande no turno da tarde. A Rafaela

sugeriu ao Yimi que solicite a participação dos alunos. Além disso, ficou combinado

que será organizada uma feira de escambo de livros. O próximo tópico foi a lista de

livros  constantes  nas  ementas  que  estão  esgotados  na  distribuidora.  A  professora

Rafaela informou que enviará a lista a todos os professores para que indiquem se há um

plano alternativo para as ementas ou se as obras citadas são fundamentais. No segundo

caso, o colegiado terá que propor formas alternativas para a aquisição das obras. Em

seguida, foi feita uma consulta sobre o interesse manifestado pela professora Luciana

Delgado,  atualmente  do  campus  Alvorada,  em  voltar  para  o  campus  Osório.  Foi

apresentada  a  possibilidade  de  troca  com a  professora  Caroline  Pires,  que  está  no

campus Osório, mas deseja ser removida para a região metropolitana. Foi apresentado o

fato  de  que  a  professora  Luciana  é  de  Língua  Portuguesa/Língua  Espanhola  e  a



professora  Caroline  é  de  Língua  Portuguesa/Língua  Inglesa.  Ciente  dos  termos,  os

presentes deram parecer favorável a permuta, caso seja esse o interesse das docentes.

Sem mais, encerro esta ata que será assinada pelos presentes.


