
ATA REUNIÃO COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS 

 

No dia 10 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)ENADE 

LETRAS/2020 

Estavam presentes na reunião os seguintes servidores 

1. Adriana Sales 

2. Ana Elisa Ribeiro 

3. Antônio Augusto Braico de Andrade 

4. Bruna Fontes Ferraz 

5. Carla Barbosa Moreira 

6. Cláudia Mara de Souza 

7. Fernanda Cristina Sant'ana Dusse 

8. Filipe Alves de Freitas 

9. Guilherme Lentz Monteiro 

10.Joelma Rezende Xavier 

11. José de Souza Muniz Júnior 

12. Juliana Costa Moreira 

13. Laís Cristina da Mata e Sousa 

14. Luciana Aparecida Azeredo 

15. Luiz Antônio Ribeiro 

16. Luiz Henrique Silva de Oliveira 

17. Marcos Racilan Andrade 

18. Maria do Rosário Alves Pereira 

19.Marta Passos Pinheiro 



20. Olga Valeska Soares Coelho 

21. Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista 

22. Paula Renata Melo Moreira 

23. Rogério Barbosa da Silva 

24. Roniere Silva Menezes 

25. Wagner José Moreira 

A presença total na reunião foi de 24 docentes e 1 secretária. Primeiramente, o professor 

Luiz Henrique Silva de Oliveira, Coordenador do curso de Letras, falou sobre a avaliação 

do ENADE para este ano e argumentou sobre os possíveis cenários, dentre eles, uma 

possível suspensão da prova levando-se em conta as indefinições do MEC devido à 

Pandemia do COVID-19. Apesar das incertezas, o Coordenador falou sobre a 

importância da elaboração de uma estratégia de preparação dos alunos para a próxima 

prova, tendo em vista o histórico de baixo desempenho dos discentes no ENADE. Em 

sequência, os Coordenadores Luiz Henrique e José de Souza Muniz Júnior passaram as 

orientações elaboradas pela Diretoria de Graduação sobre o funcionamento, histórico de 

desempenho dos alunos do curso de Letras/CEFET e requisitos para a inscrição da prova 

do ENADE/2020. Após debate sobre estratégias de preparação dos alunos para a 

próxima prova, foi sugerida a criação de um calendário próprio para administrar as 

atividades aos alunos de forma online, já que tanto o calendário acadêmico como as 

atividades presenciais se encontram suspensos por tempo indeterminado. Como requisito 

para o funcionamento das atividades a distância, foi sugerida a elaboração de um 

questionário para saber as condições do aluno quanto ao acesso à internet, bem como às 

ferramentas adequadas para a participação das atividades online. Na sequência, os 

coordenadores falaram sobre a possibilidade de reconhecimento deste curso preparatório 

como aproveitamento de horas complementares, o que despertaria mais o interesse do 

aluno que esteja precisando complementar as horas. Após discussão dos membros, em 

se tratando das atividades que serão desenvolvidas com os alunos, o Coordenador propôs 

a elaboração de uma comissão de no mínimo 3 docentes para cada módulo de ensino, a 

saber: Comissão de Estudos Linguísticos(15h) e Comissão de Estudos Literários (15h). 

Após o debate, foi proposto um formato de atividades compreendidas em: resolução de 

itens, complementações teóricas e exercícios inéditos. As comissões ficarão 

responsáveis pela divisão dos assuntos. Em seguida, foi colocado em votação a comissão 

responsável pelo módulo de Estudos Linguísticos composta pelos seguintes docentes: 

Luiz Antônio Ribeiro, Antônio Augusto Braico de Andrade, Felipe Freitas e Juliana 

Moreira. A proposta foi aprovada por unanimidade dos votos. Na sequência, foi colocado 

em votação a comissão responsável pelo módulo de Estudos Literários, a saber: Bruna 

Ferraz, Joelma Rezende Xavier, Maria do Rosário Alves Pereira e Guilherme Lentz 

Monteiro. A Comissão foi aprovada por todos os membros participantes. Para finalizar, 

O Coordenador propôs que fosse constituído um presidente, dentre os membros das 

comissões, responsável por elaborar um cronograma de atuação e estratégias dos 

trabalhos. Após debate e colocado em votação, a professora Maria do Rosário Alves 

Pereira foi aprovada por unanimidade dos votos. 



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, 10 de junho de 2020 

 

 

 


