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PLANO DE METAS 2022 

Coordenação do curso de Licenciatura em Letras Português e Espanhol 
Ações  
  Estimular a oferta de projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de Letras.  
  Estimular os docentes e os acadêmicos a participarem de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão.  
 Incentivar e orientar os acadêmicos a participarem das atividades promovidas pelo 

IFRS.  
 Permanecer fomentando a continuidade e permanência no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID.  
 Divulgar eventos científicos nos quais os docentes e discentes possam participar 

com suas produções científicas.  
 Incentivar a produção acadêmica decorrente de pesquisas e práticas de ensino, 

bem como a sua publicação em revistas especializadas.  
 Encorajar e apoiar práticas docentes integradas e interdisciplinares.  
 Seguir estimulando a participação dos estudantes na organização da Jornada 

Acadêmica de Letras.  
 Incentivar e orientar os acadêmicos a participarem dos horários de atendimento 

dos professores.  
 Incentivar a participação de discentes e docentes nos órgãos representativos do 

IFRS.  
  Estabelecer reuniões periódicas do corpo docente, discente e técnico, NDE e 

Colegiado.  
 Avaliar com o grupo de professores da área de Letras a demanda pelo uso do 

Laboratório de Idiomas (509), bem como a necessidade de aquisição de novos 
equipamentos e de treinamento para o uso do Software instalado nos 
computadores.  

 Verificar e analisar a situação de todos os estudantes do Curso de Letras, em 
parceria com o colegiado, buscando identificar processos de abandono, que 
podem prejudicar o seu desempenho e, consequentemente, os índices do curso.  

 Buscar, com o colegiado do curso, estratégias para diminuir a evasão e a retenção 
dos estudantes em risco.  

  Desenvolver, com o colegiado do curso, estratégias para o monitoramento e o 
controle da frequência dos estudantes do curso de Letras, principalmente daqueles 
que realizam estágio não obrigatório.  



 Estabelecer parceria com os servidores do setor de ensino para desenvolver um 
trabalho de escuta e orientação aos acadêmicos em processos de abandono e/ou 
com dificuldades de aprendizagem.  

 Dialogar e apoiar ações do órgão representativo do curso, o Centro Acadêmico da 
Licenciatura em Letras Português e Espanhol – CALLE.  

 Manter a página do Facebook para o curso atualizada 
 Criar uma página para o Nelem no Instagram para divulgar os cursos oferecidos 

pelo núcleo, bem como projetos de Pesquisa Ensino e Extensão 
 Manter a página do Curso de Letras com informações atualizadas:  
◼lista dos professores;  
◼ matriz curricular;  
◼ planos de ensino;  
◼ regulamentos e documentos necessários para estágio obrigatório, Trabalho de 
Conclusão de Curso, Atividades Complementares e Uso do Laboratório de 
Idiomas;  
◼ portarias de NDE e colegiado;  
◼ atas das reuniões de colegiado;  
◼ links para acesso ao blog do PIBID e à página do curso no Facebook.  
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