
ATA DA REUNIÃO DO NDE 

  

No dia 17 de junho de 2020, às 14 horas, os Coordenadores de eixo se reuniram 

remotamente, por meio da Conferência Web, para discutirem a seguinte proposta de 

pauta: 1) Reestruturação do curso de Letras 

Estavam presentes na reunião: 

 
 

1. Luiz Henrique Silva de Oliveira (Presidente) 

2. Laís Cristina da Mata e Sousa (Secretária) 

3. Joelma Rezende Xavier 

4. Luiz Antônio Ribeiro 

5. Maria Raquel de Andrade Bambirra 

6. Mirian Sousa Alves 

7. Paula Renata Melo Moreira 

 
 

A presença total na reunião foi de 6 docentes e 1 secretária. Iniciando a reunião, o 

presidente Luiz Henrique Oliveira, coordenador do curso de Letras, colocou em discussão 

a proposta da pauta: reestruturação do curso de Letras. Em seguida, o professor 

apresentou a nova grade curricular do curso e a minuta do novo PPC.  A proposta da nova 

estrutura inclui diminuição na carga horária total do curso, assim como uma possível 

retirada das aulas aos sábados. Após debate e sugestões de mudanças, a grade foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente falou sobre as exigências do PPC 

do curso e a nova redação do documento, baseada no documento vigente e propôs uma 

divisão de tarefas para preenchimento das seções para inclusão no novo PPC. Além disso, 

o Presidente propôs a elaboração dos planos de ensino das disciplinas dos respectivos 

eixos para, depois de aprovados, serem inseridos no documento. Após debate, a 

professora Mirian Sousa Alves apresentou parte dos planos de ensino das disciplinas do 

eixo de Estudos Editoriais. Colocados em votação, os planos foram aprovados por todos 

os membros. Por fim, após debate sobre as demandas e procedimentos para a redação do 

novo PPC do curso, a divisão das tarefas ficou estabelecida da seguinte forma: 

implantação e integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão (Professor 

Rogério); Estágio curricular (Professores: Felipe e Luiz Henrique); Atividades 

complementares (Professor José Muniz); Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

(Professora Renata);  Políticas institucionais no âmbito do curso (Professoras Lilian Arão 

e Joelma Xavier); Políticas de apoio discente; Políticas de ensino, pesquisa e extensão 

implantadas no âmbito do curso (Professora Cláudia já redigiu o texto que trata sobre 

políticas de extensão); Monitoramento do Projeto Pedagógico do Curso 

(Professores: Raquel de Andrade Bambirra e Luiz Antônio); Atuação do Núcleo Docente 

Estruturante (Professora Mirian); Autoavaliação institucional e avaliação externa do 

curso (Professora Paula Renata); Atuação do Coordenador do Curso (Professores Luiz 

Henrique e José Muniz). 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, 17 de junho de 2020 

  

 


