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O presente plano de gestão pretende elencar as principais ações a serem desenvolvidas pela

futura Coordenação de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa do Campus dos Malês durante o

biênio  2021/2023,  bem  como  as  ações  da  atual  gestão  as  quais  se  pretende  dar  continuidade,

compreendendo que o trabalho da coordenação de curso é algo contínuo, construído pela coletividade,

visando sempre o aperfeiçoamento e o bom andamento do Curso.

Importante sempre lembrar da especificidade do Curso de Licenciatura em Letras – Língua

Portuguesa do Campus dos Malês, localizado em São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano. Em

consonância com a missão de interiorização e internacionalização da UNILAB, o Curso de Letras

forma  profissionais  qualificados  de  ensino  e  oferece  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento  de

programas e  projetos  de pesquisa e  extensão articulados ao processo de ensino-aprendizagem, que

tomam como referência a realidade local.  

Ao ofertar um Curso que busca estar sempre consonante com os avanços da área da Linguística

e da Literatura, tem-se sempre, como norte, o fato de que nossos/as estudantes possuem no horizonte da

sua formação o entendimento do valor da língua enquanto instrumento de agregação social, com um

currículo voltado para a construção de uma cultura geral e multidisciplinar, ultrapassando a perspectiva

de mera reprodução de conhecimento das disciplinas de Literatura, Linguística e Linguística Aplicada.

Nesse sentido, considerando as diretrizes que definem a oferta do curso de Letras na UNILAB/

Malês, norteadas pela integração, internacionalização e interdisciplinaridade, e respeitando o Estatuto e

Regimento apresentados à comunidade acadêmica, destaca-se as seguintes ações a serem realizadas,

levando em conta nosso corpo docente, discente e técnico-administrativo como pilares do Curso:
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 reuniões mensais com o Colegiado de Letras;

 reuniões extraordinárias sempre que houver demandas específicas e emergenciais;

 receber demandas docentes a serem discutidas no Colegiado;

 orientar e coordenar as atividades do Curso respeitando as normas aprovadas nos órgãos de

deliberação superior e do Regulamento Interno próprio do Curso; 

 apresentar propostas para o Plano Anual das Atividades do Curso, socializando o cronograma e

as alterações, sempre que houver; 

 caso necessário, e de comum acordo com o Colegiado e demandas do Curso, propor alterações

no currículo do Curso;

 dar continuidade aos Seminários Internos para a discussão do PPC do Curso;

 discutir o planejamento da oferta de componentes curriculares com o Colegiado, garantindo a

oferta dos componentes curriculares de cada semestre;

 estimular a integração e interdisciplinaridade do Curso de Letras e demais Cursos da Unidade

Acadêmica  com  a  criação  e/ou  oferta  de  disciplinas  optativas  e  eletivas  que  atendam

simultaneamente os Cursos da Unidade Acadêmica;

 reunir,  quando necessário  e  a  partir  da  demanda do Curso,  o  Núcleo  Docente  Estruturante

(NDE); 

 manter  o  diálogo  constante  com  a  Direção  da  Unidade  Acadêmica  para  a  solicitação  de

providências que permitam o seu pleno funcionamento;

 promover a avaliação interna do Curso; 

 continuar a promover, junto com a Coordenação de Estágios, um diálogo com a comunidade

escolar  externa  dos  municípios  do  entorno  da  UNILAB com a  finalidade  de  se  garantir  a

realização dos estágios curriculares obrigatórios; 

 definir  junto  ao  Colegiado  estratégias  de  divulgação  permanente  do  Curso  (atividades  de

ensino, pesquisa e extensão), em especial, pelo meio virtual e ações na comunidade;

 discutir e acompanhar as estratégias de ensino remoto enquanto durar a situação de emergência

mundial do Covid-19 e posteriormente, quando necessário;
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 continuar promovendo e fortalecendo o papel da Semana de Letras no calendário acadêmico da

UNILAB e para a comunidade acadêmica do Malês, da cidade de São Francisco do Conde e

entorno;

 estimular as ações de pesquisa e extensão dos/as docentes no Curso, assim como a participação

dos/as discentes nessas ações;

 acompanhar a implantação do NuLiM;

 reunir-se,  ao  menos  duas  vezes  no  semestre,  com os/as  representantes  discentes  e,  quando

necessário, com o corpo discente, para discussão de demandas e assuntos pertinentes à vida

acadêmica dos/as estudantes referentes ao Curso;

 receber e encaminhar para o Colegiado as demandas do corpo discente;

 deliberar  sobre  solicitações,  recursos  ou  representações  de  alunos/as  referentes  à  sua  vida

acadêmica;

 realizar o processo de matrícula, em especial dos/as alunos/as ingressantes;

 orientar  e  acompanhar  os/as  discentes  integrantes  e  veteranos/as  que  necessitarem  de

acompanhamento;

 fomentar a participação do corpo discente a partir de sua representação estudantil nas instâncias

deliberativas do Colegiado; 

 disponibilizar,  no  mínimo,  três  dias  de  atendimentos  fixos,  ou  ‘plantões,  da  Coordenação,

conforme votado em Colegiado, privilegiando horários de maior demanda e fluxo de discentes;

 quando necessário, atuar junto aos técnicos/as administrativos/as em questões que envolvam o

Curso, principalmente em demandas de docentes e discentes;

 estimular um ambiente acadêmico de relações interpessoais saudáveis e profícuas.


