Assunto: Sobre 2019.1 e oferta de disciplinas
Data: 28/05/2019

Prezados Alunos,

desejamos as boas-vindas a 2019.1. Mesmo em meio a todas as questões políticoadministrativas, estamos muito felizes com nossos Cursos de Letras. Quase todas as vagas
ofertadas foram preenchidas, o que indica que nossos cursos estão muito vivos e dinâmicos,
inclusive recebendo pessoas de outras regiões do país. Sejam muito bem-vindos.

Alertamos para o fato de que, com a implantação do novo currículo, a tendência será algumas
disciplinas não serem ofertadas regularmente. Neste período, por exemplo, foi necessário
cancelar algumas turmas que estavam com poucos alunos para realocar os Professores para
outras disciplinas. No caso dessas turmas que foram canceladas, solicitamos aos Alunos que se
esforcem para cursar as disciplinas no contra-turno (se o Aluno é da manhã, buscará cursar a
disciplina à noite e vice-versa). Solicitamos também que todos se empenhem ao máximo para
concluir todas as disciplinas em que estão matriculados, sem reprovação, buscando concluir o
curso no mínimo tempo possível. Lembrem-se de que o objetivo principal de vocês é obterem
o diploma de graduação, que lhes permitirá ingressar efetivamente na vida profissional como
Professores – motivo de grande orgulho para todos nós.

A Recepção aos Feras está confirmada para amanhã, 29 de maio, às 9h (matutino) e às 19h
(noturno), no Auditório 01 da Central de Aulas (fica entre os blocos A e B).

Quanto à paralisação que está sendo organizada para quinta-feira, 30 de maio, não temos
informações concretas ainda. No entanto, como a chamada para o início dos protestos está
marcada para as 15h, cremos que possamos ter nossas aulas normalmente pelo menos no
turno matutino. Já transmitimos essa informação aos Professores, que foram orientados a,
caso não haja aula, cadastrarem essa notícia no SIGAA. Fiquem atentos ao e-mail de vocês, por
favor.

Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

