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ATA Nº 01/2015 – NDE E COLEGIADO LICENCIATURA EM LETRAS

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, com início às quinze

horas, no laboratório 3 do IFRS Câmpus Osório, realizou-se uma reunião com

os professores da área de Letras com o objetivo de tomar algumas decisões

referentes à implantação do Curso de Letras Português/Inglês. A reunião foi

presidida pela Coordenadora de curso, Rafaela Fetzner Drey e contou com a

participação dos professores Isabel  Cristina Tedesco Selistre,  Maitê Moraes

Gil, Luis Felipe Rhoden Freitas, Dudlei Floriano de Oliveira e Luciane Senna

Ferreira.  Inicialmente,  a  coordenadora  realizou  a  leitura  da  resolução  que

aprova a abertura do curso e ressaltou que o curso deverá ser concluído em,

no máximo, oito anos e que a matriz curricular só poderá ser alterada daqui a

quatro anos, passando pelo CONSUP. A professora Luciane sugeriu que fosse

marcado um horário fixo para as reuniões de colegiado; a coordenadora e os

demais professores concordaram com a proposta. A coordenadora informou

que está em tratativas  com a Direção de Ensino para a montagem de um

laboratório  de línguas;  também destacou que serão oferecidas trinta  e seis

vagas no segundo semestre de dois mil e quinze (dezoito pelo SISU; dezoito

através do processo seletivo que ocorrerá em cinco de julho). Em seguida, a

coordenadora  citou  algumas  estratégias  para  a  divulgação  do  curso  que

deverão ser efetivadas no período de onze de maio a onze de junho (período

das inscrições): anúncio em jornais e redes sociais, distribuição de cartazes e

flyers  e  visita  às  secretárias  de  educação  dos  municípios  que  compõem a

região  (Osório,  Tramandaí,  Santo  Antônio  da  Patrulha,  Palmares,  Capivari,

Cidreira,  Maquiné,  Arroio  do  Sal  e  Mostardas),  além  de  anúncio  na  rádio

comunitária  da  cidade.  A  professora  Rafaela  convidou  os  professores  que

gostariam de participar da divulgação para participar, a partir de instruções do

setor de comunicação e da COPERSE, visto que os flyers de divulgação, por

exemplo, devem ser feitos a partir de um modelo do setor de comunicação do
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Câmpus. Na sequência, ficou decidida a criação de um grupo de pesquisa da

área, o ELLOS – Estudos Linguísticos e Literários, o qual será organizado pela

coordenadora e pela professora Maitê Gil. Por fim, dividiu-se as disciplinas do

curso pelos professores presentes. A professora Rafaela destacou que atuam

no curso de Letras professores com pós-graduação estrito senso, por questões

de qualidade e de avaliação institucional do curso, tendo os professores com

maior titulação a prioridade na escolha de disciplinas. Ela também ressaltou

que a divisão é feita pela área, em conjunto e comum acordo, e que é preciso

fazer concessões para o bom andamento do curso e da área de linguagens.

Todos os professores concordaram e a divisão de titularidade de disciplinas

transcorreu.  A  coordenadora  também  enfatizou  a  importância  de  todos

manifestarem suas preferências em relação às disciplinas do curso, pois será

organizada uma tabela de substituição aos professores titulares, caso ocorram

faltas  ao  longo  do  semestre  ou  caso  algum professor  não  manifeste  mais

interesse  na  disciplina  no  decorrer  dos  semestres.  Nada  mais  havendo  a

constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais

presentes. 


