
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE LETRAS 

 

No dia 29 de julho de 2020, às 14 horas, o Colegiado do Curso de Letras do CEFET-MG 

reuniu-se remotamente, na sala virtual da Rede Nacional de Pesquisa - Web Conferência, 

para discutir a seguinte proposta de pauta 1) Aprovação da oferta do curso de Letras no 

Ensino Remoto Emergencial – 2020/1. 

 

Estiveram presentes na reunião: 

1. Luiz Henrique Silva de Oliveira (Presidente) 

2. José de Souza Muniz Júnior (Subcoordenador) 

3. Laís Cristina da Mata e Sousa (Secretária) 

4. Antônio Augusto Braico Andrade 

5. Ana Paula Mota 

6. Camila Queiroga Souza  

7. Filipe Alves de Freitas 

8. James William Goodwin Jr. 

9. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista 

10. Reginaldo Braga de Sousa 

A presença total na reunião foi de 7 docentes, 2 representantes discentes e 1 secretária. O 

presidente do Colegiado, o Prof. Luiz Henrique Oliveira, apresentou a proposta de pauta 

única: Aprovação da oferta do curso de Letras no Ensino Remoto Emergencial – 2020/1. 

A pauta foi aprovada por unanimidade. Inicialmente, o Coordenador Luiz Henrique 

Oliveira e o Subcoordenador José de Souza Muniz Júnior, apresentaram o quadro de  

horários com a proposta de oferta do curso de Letras no Ensino Remoto Emergencial para 

2020.1 e, na sequência, pontuaram as disciplinas que serão ofertadas semestralmente e as 

que serão ofertadas em módulos, a saber: 1º módulo, que  vai do dia 10 de agosto a 10 de 

outubro de 2020 e o 2º módulo, que se iniciaria a partir do dia 13 de outubro com previsão 

para o término no dia 11 de dezembro de 2020. A proposta da oferta de disciplinas 

semestrais e modulares partiu da decisão de cada Docente, que se manifestou por meio 

de um questionário disponibilizado pela Coordenação de Letras.  O Horário do curso se 

manteve o mesmo previsto no ensino presencial. De acordo com a normativa do CGRAD, 



as atividades síncronas deverão respeitar o horário que estava previsto pelas coordenações 

de curso. Na sequência, discutiu-se sobre o limite de créditos para os ingressantes do 

curso que, segundo Portaria vigente, está previsto para um total 16 por aluno. Como 

medida, a coordenação de Letras optou pela retirada de duas disciplinas do 1º período 

para adequação dos limites de créditos previstos para os alunos. Caso haja decisão do 

Conselho de Graduação em não restringir a oferta de disciplinas aos ingressantes, haverá 

oferta integral das disciplinas, conforme havia sido decidido em Assembleia. Após 

debate, houve algumas sugestões de mudanças no horário e, na sequência, o Presidente 

colocou em votação a oferta do curso de Letras no Ensino Remoto Emergencial – 2020/1. 

Após votação, a proposta da oferta do curso de Letras no Ensino Remoto Emergencial - 

2020/1 foi aprovada por unanimidade. Após os informes, nada mais tendo a tratar, o 

presidente encerrou a reunião e eu, Laís Cristina da Mata e Sousa, Secretária do curso de 

Letras, lavro a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os presentes. 

 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2020 

 

 

 

 


