
 

 

ATA REUNIÃO COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS 

 

No dia 13 de julho de 2020, às 09 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) discussão sobre o 

ensino remoto no curso de Letras 

Estavam presentes na reunião os seguintes servidores: 

1. Adriana Sales 

2. Bruna Fontes Ferraz 

3. Cláudia Mara de Souza 

4. Elaine Martins 

5. Filipe Alves de Freitas 

6. Giani David Silva 

7. Guilherme Lentz Monteiro 

8. João Batista Santiago Sobrinho 

9. Joelma Rezende Xavier 

10. José de Souza Muniz Júnior 

11. Juliana Costa Moreira 

12. Laís Cristina da Mata e Sousa 

13. Lílian Aparecida Arão 

14. Luiz Antônio Ribeiro 

15. Luiz Henrique Silva de Oliveira 

16. Maria Raquel De Andrade 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 os informes 

sobre o calendário da prova do Enade, que foi prorrogada para o mês de junho de 2021, 

segundo o INEP e reiterou falando sobre a última reunião que foi realizada com os alunos, 

que teve como objetivo mantê-los informados sobre a dinâmica de realização da prova 

garantindo um diálogo entre os alunos sobre estratégias de preparação do exame. Em 

seguida, o Coordenador recapitulou o tema discutido na última reunião do NDE sobre o 

andamento dos trabalhos dos Coordenadores de eixo para a confecção do novo PPC do 

curso. Após os informes iniciais, passou-se para o ponto 1) Discussão sobre o ensino 

remoto no curso de Letras. Na sequência, o Coordenador passou a palavra para a 

professora Lilian Arão para relatar de forma geral os trabalhos e discussões que estão 

sendo feitas pela comissão do ensino remoto no âmbito dos cursos de graduação do 

CEFET/MG. Dentre os pontos em discussão, segundo a professora, estão a adesão 

voluntária do aluno ao ensino remoto emergencial, flexibilização e autonomia das 



coordenações de curso no que tange o emprego de atividades e metodologias de ensino de 

forma a adequá-las às necessidades dos discentes, com atenção especial para aqueles/as 

alunos/as que estão concluindo o curso. Disciplinas como TCC e Estágio Supervisionado 

devem ser priorizadas. No caso do Estágio Obrigatório, o aluno não precisa estar 

matriculado na disciplina bastando estar com a matrícula ativa no curso. Além do mais, 

discutiu-se a proposta de realização de dois períodos letivos incluindo 8 semanas para 

cada momento. O documento proposto pela comissão será encaminhado para o Conselho 

de Graduação para aprovação. Após debate, o Coordenador propôs a elaboração de um 

plano emergencial de estudo remoto para o curso de Letras. Após sugestões, as propostas 

foram pontuadas da seguinte forma: Continuidade de oferta de disciplinas (a critério dos 

professores); adesão voluntária do/a aluno/a; oferta do curso em dois períodos dividindo-

se a carga horária do semestre em duas partes: 8 semanas com disciplinas de 60h; 4 

semanas com disciplinas de 30h e 2 semanas com disciplinas de 15h.; Atividades 

síncronas e assíncronas (a critério do/a docente); Atenção especial para os formandos do 

curso; liberdade de cátedra para metodologias de avaliação/atividades; Definição de 

professores/as responsáveis pelas disciplinas: caberá ao Coordenador de eixo decidir; 

Viabilizar disciplinas obrigatórias e optativas. Por fim, segundo o Coordenador, a proposta 

discutida será encaminhada aos membros do NDE e a todos os discentes do curso de Letras 

para consulta. Após, será levada para o colegiado do curso para deliberação. 

 

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, 13 de julho de 2020 

  


