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Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dezessete horas

e trinta minutos, na sala oito do Bloco B, estiveram reunidos 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 e a representante discente Taís Silva da Silva

para  tratar  de  assuntos  referentes  ao  curso  de  Letras.  A  coordenadora

substituta do curso, professora Isabel, iniciou a reunião apresentando a versão

final da programação da II Semana de Letras organizada pelos discentes. Após

a  apresentação,  a  professora  solicitou  o  auxílio  de  alguns  colegas  para  a

realização do coffee break e repassou o pedido de colaboração financeira da

comissão de alunos para cobrir  as despesas do evento. Os docentes Maria

Augusta, Mateus, Maitê e Ingrid se prontificaram em ajudar com o coffee break.

Em relação à colaboração financeira,  o grupo estabeleceu a quantia de R$

50,00 para cada docente como auxílio para evento (a ser entregue para a Profª

Ingrid, atual Coordenadora de Ensino, no decorrer da semana); também ficou

estabelecido  que,  em  caso  de  sobra  de  caixa,  o  saldo  será  revertido  em

compra  de  livros  para  a  biblioteca  (títulos  das  referências  básicas).  Dando

continuidade à reunião, a professora Isabel, informou que seriam retomados

três pontos ainda pendentes da reunião anterior: a atualização do LATTES dos

docentes, a aquisição da bibliografia básica indicada nas ementas do curso e

as ações de nivelamento, êxito e permanência. Referente ao primeiro ponto, a

coordenadora,  reiterou  o  pedido  feito  pela  Profª  Rafaela  para  os  docentes

atualizarem  seus  currículos  Lattes  e  prepararem  a  documentação  que

comprova as atividades realizadas para facilitar o processo de reconhecimento

do curso. Também foi chamada a atenção para a necessidade de se registrar

as produções referentes aos projetos de ensino, pesquisa e extensão,  bem

como a identificação das disciplinas  ministradas a  cada semestre.  O prazo
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acordado para essa atualização foi 31 de outubro de dois mil e dezessete. O

tópico seguinte foi  a necessidade de aquisição dos títulos que constam nas

ementas  do  curso.  O  grupo  sugeriu,  para  este  ano,  que  os  alunos

organizassem uma rifa do tipo “Ação entre amigos” e, para o próximo ano, um

projeto envolvendo sessões de cinema com cobrança de entrada simbólica.

Quanto ao terceiro e último item da pauta - as ações de nivelamento, êxito e

permanência – o grupo concluiu que, para nivelamento, as ações de monitoria

não têm funcionado (o número de alunos que busca monitores é muito baixo);

provavelmente, em razão da maior parte dos estudantes terem dificuldade de

frequentarem a Instituição fora do horário de aula. A Profª Maitê sugeriu que

fossem criadas aulas de inglês por nível na plataforma Moodle como estratégia

de nivelamento (uma vez que muitos alunos apresentam baixo rendimento nas

disciplinas  de  Inglês).  Por  fim,  o  grupo  destacou  a  necessidade  de  haver

reuniões  mensais  da  área  para  encaminhamento  de  questões  didático-

pedagógicas. As datas para essas reuniões deverão ser organizadas até o final

de outubro. Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata, assinada por

mim e pelos demais presentes na reunião.


