UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
FACULDADE DE LETRAS

9ª Reunião do NDE - 09 de setembro de 2015
Estiveram presentes à reunião: Maria Eugênia Lammoglia Duarte, Carolina Ribeiro
Serra, Rogério Tilio, Auto Lyra, Claudia Bokel, Sonia Branco, Gean Damulakis, Pedro
Barbosa, Claudia Fatima, Eleonora Ziller, Karen Sampaio.
A reunião havia sido convocada para dar prosseguimento ao trabalho iniciado pelo NDE
de avaliação e reestruturação do curso de Letras em suas diversas modalidades e
habilitações. As últimas reuniões do NDE foram realizadas com a presença das quatro
comissões de avaliação do MEC que nos visitaram nos primeiros meses do ano
(bacharelados de Literaturas, Espanhol, Inglês e Alemão). A partir dessas visitas e das
diligências que teremos que responder, deliberou-se por ser este o primeiro ponto de
pauta. Foram identificados os entraves para que sejam sanadas as principais deficiências
apontadas pelas comissões e foram listadas algumas providências urgentes. É preciso:
1. haver maior apoio da Universidade para o preenchimento de dados gerais e
estatísticos a que não temos acesso;
2. buscar um funcionário capacitado (TAE ou pedagogo) que possa alimentar, de forma
permanente, os formulários e-mec com os coordenadores;
3. resolver junto à Reitoria a senha dos coordenadores para que possam ter pleno acesso
ao e-mec;
4. buscar junto à reitoria a correção de todos os nossos registros.
Em relação à principal questão apontada pelas diligências, a ausência de um PPC que
corresponda ao perfil de excelência de nossos cursos, ficou acertado que todos irão
colaborar com a redação de um novo texto uma vez que o currículo, aprovado em 2009,
possuía apenas um pequeno texto, de caráter muito genérico e que não respondia a
praticamente nenhuma das questões que são exigidas pelo Ministério. Também ficou
acertado que cada coordenador irá providenciar um conteúdo específico para o(s) seu(s)
curso(s), de forma a detalhar com clareza nossa prática pedagógica, consolidada por
décadas de trabalho e responsável pela formação de inúmeros professores e
pesquisadores da área.
O segundo ponto de pauta foi a retomada da discussão acerca das modificações
necessárias nos curricula, a serem implementadas em curto espaço de tempo, tendo em
vista, inclusive, a implantação dos 10% de carga horária obrigatória para atividades de
extensão. Alguns temas como a ampliação para 5 anos do curso de dupla-habilitação e a
redução de créditos obrigatórios voltaram à discussão. Entretanto, concluiu-se pela
dificuldade de deliberação de qualquer proposta sem que a comunidade fosse ouvida,
mesmo que isso fizesse com que a proposta de ajuste curricular demorasse mais tempo

para ser aprovada. Neste sentido, deliberou-se pela realização de um seminário de
avaliação dos cursos de Letras, nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. A sugestão
inicial é de um seminário que possibilite uma primeira reunião dos cursos (estudantes e
professores) para diagnóstico das principais dificuldades e entraves encontrados para a
formação de nossos alunos. Com base nessa avaliação, o NDE irá identificar um
conjunto de medidas para a elaboração dos PPCs dos cursos e para a posterior a reforma
curricular a serem avaliadas pela comunidade acadêmica até o primeiro semestre de
2016, com vistas à aprovação da Congregação no segundo semestre do mesmo ano.
Essa proposta, abaixo resumida, será detalhada em reunião conjunta NDE e Conselho
Departamental no dia 23 de setembro para que seu cronograma seja aprovado:
Dia 30 de novembro, segunda-feira, 14h: mesa de abertura: A avaliação dos cursos de
Letras
Dia 01 de dezembro, terça-feira, de 8h às 16h / de 18h às 22h, reunião por curso,
estudantes e professores
Dia 02 de dezembro, quarta-feira, 9h às 13h: reunião dos representantes dos grupos para
elaboração do relatório dos debates por curso, de 14h às 17h - plenária para
apresentação sucinta de cada curso, 10 min para cada expositor, 30 min para
considerações finais.

