
 

 

ATA REUNIÃO COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS 

 

No dia 24 de junho de 2020, às 14 horas, os servidores efetivos lotados no Departamento 

de Linguagem e Tecnologia do CEFET/MG se reuniram remotamente, por meio da 

Conferência Web, para discutirem a seguinte proposta de pauta: 1) Preparação e 

estratégias para a prova do Enade/2020. 

Estavam presentes na reunião os seguintes servidores: 

1. Ana Elisa Ribeiro 

2. Antônio Augusto Braico de Andrade 

3. Bruna Fontes Ferraz 

4. Cláudia Mara de Souza 

5. Elaine Martins 

6. Filipe Alves de Freitas 

7. Guilherme Lentz Monteiro 

8. João Batista Santiago Sobrinho 

9. Joelma Rezende Xavier 

10. Juliana Costa Moreira 

11. Laís Cristina da Mata e Sousa 

12. Luciana Aparecida Azeredo 

13. Luiz Antônio Ribeiro 

14. Luiz Henrique Silva de Oliveira 

15. Maria do Rosário Alves Pereira 

16. Maria Raquel A. Bambirra 

17. Mariana Jafet Cestari 

18. Olga Valeska Soares Coelho 

19. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista 

20. Paula Renata Melo Moreira 

21. Renato Caixeta da Silva 

22. Rogério Barbosa da Silva 

A presença total na reunião foi de 21 docentes e 1 secretária. Iniciando a reunião, o 

professor Luiz Henrique Silva de Oliveira, leu a proposta de pauta e passou a palavra para 

a professora Maria do Rosário, que apresentou as ações discutidas entre as comissões, 

aprovadas na última reunião, responsáveis pelo desenvolvimento e estratégias para o 

Enade/2020. Dentre as ações estão: divisão de conteúdos em três módulos, que serão 

ministrados como oficinas semanais no período de julho a novembro de 2020. A carga 

horária total prevista é de 40 horas/aula, sendo 16h para disciplinas do eixo de Linguística, 

comissão composta pelos seguintes professores: Antônio Braico, Luiz Antônio Ribeiro e 

Juliana Moreira. 6h para o eixo de Literatura, comissão representada pelos docentes: 

Maria do Rosário, Bruna Ferraz , Joelma Xavier e Guilherme Lentz e 8h para a comissão 

de formação geral composta pelos docentes: Filipe Alves de Freitas e Mariana Jafet 

Cestari. Após debate, cada eixo propôs o conteúdo a ser trabalhado e a metodologia de 

trabalho. O eixo de Formação Geral trabalhará com os alunos a produção/interpretação de 

textos, comentários de questões discursivas e de múltipla escolha, compreensão do 



formato da prova. Ademais, elegerá temas contemporâneos diversos, como materiais de 

apoio. O eixo de Linguística foi dividido nos seguintes módulos, possuindo uma carga 

horária de 5h/a, cada, a saber: Interfaces e interseções textuais e discursivas; Gramática 

reflexiva; Língua, História, Cultura e Sociedade e, Atividade conjunta, 1h/a. Após debate, 

os membros do eixo fizeram sugestões sobre a metodologia das oficinas, proposta de 

banco de questões abertas e de múltipla escolha. Ademais, foi proposto que 3h/a da 

programação das aulas sejam iniciadas com uma questão do Enade. Nesse caso, o/a 

professor/a introduziria o tema relacionado à questão, explorando temas vistos no curso. 

No mais, sugeriu-se que o docente trabalhe com os alunos o padrão de questões da prova, 

o tipo de cobrança e demais observações as quais os alunos devem ficar atentos. Após 

debate, o eixo de Literatura, apresentou a proposta da seguinte forma: Teoria da literatura: 

conceitos essenciais; Estética e poética; Aspectos historiográficos da literatura brasileira 

e Literatura e suas relações com outros sistemas semióticos. No que diz respeito à 

metodologia das oficinas e da divisão das questões de provas anteriores, sugeriu-se que 

ficaria a cargo de cada docente, conforme o enfoque de cada eixo. Para finalizar, como 

forma de tornar públicas as informações acerca do Enade, foi proposta a criação de um 

site, ou a criação de um menu no próprio site do curso de Letras. Além disso, os alunos 

que obtiverem participação em, no mínimo, 75% das oficinas em todos os eixos, terão 

direito ao certificado que, conforme sugerido, será entregue na aula magna, no próximo 

semestre. 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, 24 de junho de 2020 

  


