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A pauta desta reunião consiste em: avaliação da implantação da coordenação de
cursos e impacto da implantação do novo currículo/ 2010. Na primeira rodada de
avaliação sobre o funcionamento das novas coordenações de cursos ficou evidenciado
que ainda persistiam algumas dúvidas sobre o papel que estes devem desempenhar.
Também foi identificado que os estudantes ainda não incorporaram a mudança e, em
geral, procuram a seção de ensino para a resolução de vários problemas que são da
alçada dos Coordenadores. Várias sugestões foram encaminhadas para que se possa
aproximar de forma mais concreta os estudantes da instituição (divulgação de emails e
horários de atendimento). O segundo ponto de pauta foi iniciado com um resumo da
Direção acerca da aula inaugural do segundo semestre, ocorrida pela manhã em que o
professor Marcelo Correa e Castro, da Faculdade de Educação, fez um excelente
painel acerca das transformações do curso de Letras nas últimas décadas e em
especial, das licenciaturas, no país. Após a discussão sobre as alterações sofridas nos
cursos de licenciatura, com a introdução das 400 horas de estágio e de novas
disciplinas obrigatórias, concluiu-se que é urgente a revisão da grade curricular, em
especial das duplas-licenciaturas, pois a expectativa é de que haverá um número
menor de formandos no final do ano, devido às dificuldades de integralização do
currículo no prazo de 4 anos. Ao final da reunião deliberou-se por uma periodicidade
mensal das reuniões do NDE para que o debate acerca das correções a serem
propostas para o novo currículo possa chegar a uma conclusão até o final do ano.
Nada mais tendo sido tratado, eu, professora Eleonora Ziller dei por encerrada a
reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

