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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete (07/04/2017), às nove horas, no Laboratório de Línguas 1 

Clássicas do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, reuniram-se os 2 

membros do Colegiado do curso de Letras Clássicas para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: [1] 3 

Comunicações; [2] Homologação da Ata da 13ª Reunião do Colegiado; [3] Ordem do dia. Estiveram presentes 4 

os membros: Alcione Lucena de Albertim, Maria Claurenia Abreu de Andrade Silveira, Lucas Consolin Dezotti, 5 

Marco Valério Classe Colonnelli, Milton Marques Júnior, Vinicius Fernando de Farias Meira. Havendo número 6 

legal, o professor Lucas Consolin Dezotti, na condição de presidente, iniciou os trabalhos com um informe 7 

sobre o investimento financeiro dos docentes da área de Clássicas do Departamento de Letras Clássicas e 8 

Vernáculas na manutenção de condições básicas de trabalho, particularmente no que respeita aos aparelhos 9 

de ar condicionado da sala da Coordenação de Letras Clássicas e do Laboratório de Línguas Clássicas, cujo 10 

serviço de reparo e higienização custou aos docentes mencionados a soma de quinhentos e cinquenta reais; o 11 

professor Milton informou ter feito orçamento para a melhoria diluminação do Laboratório, cujo serviço de 12 

substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED custará aos mesmo docentes a soma de setecentos 13 

reais; em seguida, o professor Milton informou sobre a palestra intitulada “Uma visita ao Coliseu”, que será 14 

apresentada no dia vinte de abril às dezenove horas no Laboratório de Línguas Clássicas; o professor Marco 15 

Valério sugeriu que o evento fosse registrado como atividade de extensão no SIGAA, sugestão que foi aceita 16 

pelo professor Milton; em seguida, o professor Vinícius informou que sua ausência na reunião anterior se 17 

deveu a problemas de comunicação, haja vista que a convocação enviada pela Coordenação de Letras 18 

Clássicas, via email institucional, havia caído na caixa dos spams; a professora Claurênia informou o mesmo 19 

problema, e o professor Lucas concordou, acrescentando que a mesma dificuldade foi relatada pelos demais 20 

membros do Colegiado e que, a despeito da insistência desta Universidade pela utilização do email 21 

institucional, adotou a estratégia de utilizar seu email pessoal para fazer as convocações, de modo que foi 22 

recebida por todos sem problemas. Em seguida, passou-se à homologação da Ata da 13ª Reunião do Colegiado, 23 

a qual foi apreciada e aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Constaram da ordem do dia: [a] 24 

Processo Nº 23074.019284/2017-04, em que a aluna Alcinedja Alves da Silva solicita aproveitamento de 25 

experiência profissional como atividade de estágio obrigatório, o qual foi relatado pelo professor Lucas e 26 

apreciado e aprovado por unanimidade pelos membros presentes; [b] Atualização do Projeto Pedagógico do 27 

Curso, tendo sido apresentada pelo professor Lucas a proposta de grade curricular definida pelo Núcleo 28 

Docente Estruturante em reunião realizada no dia três de abril do ano corrente; o professor Vinícius indagou 29 

sobre a retirada das disciplinas de Inglês e Francês instrumentais da lista de componentes básicos profissionais, 30 

e em resposta o professor Milton explicou que tais disciplinas não tem funcionado satisfatoriamente em 31 

relação ao sentido inicialmente pensado para elas; o professor Lucas acrescentou que o Departamento 32 

responsável tem apresentado dificuldades de atender à demanda do curso e esclareceu que as disciplinas 33 



permanecerão no rol das optativas oferecidas para o curso, e em seguida indagou o professor Vinícius quanto 34 

ao oferecimento de disciplina similar por parte do Departamento de Letras Estrangeiras e Modernas, para que 35 

não seja mais necessário oferecer uma disciplina exclusiva para os alunos de Letras Clássicas; em resposta, o 36 

professor Vinícius fez uma rápida explanação sobre o assunto e sugeriu que a Coordenação de Letras Clássicas 37 

entre em contato com a chefia do Departamento responsável a fim de consultar sobre as possibilidades de 38 

implementação de vagas em disciplinas optativas; sugeriu ainda a inclusão, no rol de componentes optativos, 39 

de disciplinas instrumentais de Espanhol; feitas as esplanações necessárias, a proposta de grade curricular 40 

apresentada foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 41 

professor Lucas Consolin Dezotti encerrou a reunião da qual lavrou-se esta ata, que foi lida, discutida, aprovada 42 

e assinada pelos membros presentes. João Pessoa, sete de abril de dois mil e dezessete. 43 
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