
 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DEPARTAMENTO DE LINGUAGEM E TECNOLOGIA  

 COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS 
 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO NDE 

De:  Alcione Gonçalves 

     Presidente do Colegiado do Curso de Letras 

 

Para: membros do Núcleo Docente Estruturante. 

 

Prezados Senhores, 

Convocamos para reunião conforme especificações abaixo. 

 

Data: 06/11/2017 

Horário: 14:30 

Local: Gabinete do 4º andar 

 

PAUTA DE REUNIÃO 

1. Remodelação da matriz curricular 

 

Renato Caixeta da Silva 

Andréa Soares dos Santos 

Cláudia Cristina Maia 

Gláucio Geraldo Moura Fernandes 

Míriam Sousa Alves 

Rogério Barbosa da Silva 

Lílian Aparecida Arão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Ata da reunião do NDE, realizada no dia seis de novembro de 2017 no horário de 

14h30, no gabinete de professores do 4º andar, do prédio escolar do Campus I. 

Estiveram presentes eu, Laís Cristina da Mata e Sousa, Paula Renata Melo Moreira, 

subcoordenadora do curso de Letras, a professora Alcione Gonçalves, Coordenadora 

do curso e presidente do colegiado, os professores, Renato Caixeta da Silva, Andréa 

Soares Santos, Míriam Sousa Alves e Cláudia Cristina Maia. A reunião deu início com  

debates sobre a reformulação da grade curricular do curso. Foram ouvidas demandas 

dos eixos acerca da mudança da matriz curricular. A princípio, discutiu-se sobre a 

diminuição da carga horária do 1º período do curso, como foi sugerido, ou seja, 

diminuir a carga horária de algumas disciplinas optativas com carga horária de 60h e 

outras com 30h. Além do mais, foi proposto que a disciplina de História da Arte 

passasse a ser ofertada como optativa, haja vista não ser de grande interesse para o 

curso. A respeito da reestruturação das disciplinas de cada eixo, discutiu-se sobre as 

demandas do eixo 1, a saber: que a disciplina de Sociolinguística deixasse de ser uma 

disciplina obrigatória ,bem como que as disciplinas: teoria do signo e leitura de 

imagem trabalhassem em conjunto. O eixo 3, por outro lado, propôs a diminuição das 

disciplinas de 30h nos  primeiros períodos bem como discutiu-se a necessidade de 

não concentrar os eixos no primeiro e segundo períodos. Há, também, uma demanda 

de disciplinas optativas a cada semestre, por isso há a necessidade de propor ao DGH 

a oferta de optativas para fortalecer o curso de Letras e as Ciências Humanas como 

um todo. O eixo 5, por sua vez, não propôs alterações já o eixo 6 trará, na próxima 

reunião, as devidas modificações e possíveis demandas. Sendo assim, cada eixo trará 

as ementas das respectivas disciplinas. Nada mais havendo a tratar, a presidente 

encerrou a reunião e, eu, Laís Cristina da Mata e Sousa, Secretária , lavrei a presente 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os participantes da 

reunião. Belo Horizonte, 06 de novembro de 2017. 
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Míriam Sousa Alves 
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