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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE LINGUAGENS E
LITERATURAS – ILL. ANO 2022.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 9h07min, realizou-se a primeira sessão
extraordinária do Conselho do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, através plataforma Google Meet
(meet.google.com/guk-dzdz-rec). Es�veram presentes, em suas respec�vas representações, os servidores
docentes, técnicos e discentes a seguir listados: Lia Raquel Vieira de Andrade (Vice-Diretora em exercício
da diretoria do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas), Maria Leidiane Tavares Freitas, (Coordenadora do
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem), Antonia Suele de Souza Alves (Coordenadora do
Curso de Letras Língua Portuguesa), Tiago Mar�ns da Cunha (Coordenador do Curso de Graduação Letras
Língua Inglesa), Ana Cris�na da Cunha da Silva (Coordenadora de órgão complementar da Unidade
Acadêmica, Núcleo de Línguas), Gislene Lima Carvalho (Representante suplente do corpo docente do
Núcleo de Línguas lotada no ILL), Monalisa Valente Ferreira (Representante �tular do corpo docente do
Curso de Letras Língua Portuguesa), Andrea Cris�na Muraro (Representante �tular do corpo docente da
pós-graduação lato sensu), Sueli da Silva Saraiva (Representante do corpo docente do Curso de Letras
Língua Inglesa), Robson de Moraes Alves (Representante �tular dos servidores Técnicos Administra�vos
em Educação – TAE), Bárbara Silva Cruz (Representante �tular dos estudantes de mestrado), Matheus da
Costa Santos, (Representante dos estudantes de graduação). Nesta sessão, não houve representação do
corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Também par�cipou da sessão,
a professora Meire Virgínia Cabral Gondim, como representante do grupo encarregado da elaboração do
projeto de criação do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa modalidade EaD. A sessão foi
presidida pela vice-diretora em exercício da diretoria do ILL. A sessão teve início com a apresentação da
pauta única para apreciação e aprovação. PAUTA ÚNICA: APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LICENCIATURA EM
LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA MODALIDADE EAD. A Pauta foi aprovada pela maioria dos(as)
Conselheiros(as). Em seguida, a professora Meire iniciou a apresentação do projeto do curso de
Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Modalidade EaD UAB-CAPES Edital Nº 9/2022 para a
apreciação. A apresentação ocorreu de forma resumida visando contemplar os conselheiros e
conselheiras dos outros colegiados do ILL, uma vez que o projeto havia passado por apreciação somente
no Colegiado de Letras Língua Portuguesa, em reunião do dia 22/02/2022. A professora Sueli perguntou
sobre os polos que abrigarão o projeto; a professora Andrea esclareceu sobre a especificidade do Edital
UAB-CAPES, a respeito dos polos. O discente Matheus solicitou que fosse inserido ao nome do curso o
termo “modalidade à distância”, para que não se confunda com o nome do curso presencial; a professora
Meire procedeu com o ajuste solicitado, no documento. A professora Andrea observou que não constava
no texto do documento os ajustes solicitados por ela, em reunião do Colegiado de Letras Língua
Portuguesa, no dia 22/02/2022: subs�tuição, no projeto, do termo “no Brasil” por “em língua
portuguesa”, no �tulo das disciplinas “Seminários de Leituras Literárias: Poesia e dramaturgia no Brasil”,
“Seminários de Leituras Literárias: A prosa no Brasil” e desdobramento das disciplinas em poesia e teatro;
a professora Sueli manifestou concordância com a sugestão. A professora Meire informou que não foi
possível realizar a solicitação de desdobramento das disciplinas por não contar com o auxílio da
professora Izabel Cris�na, da área de Literatura, que se encontra em período de férias. A professora
Andrea jus�ficou a solicitação do desdobramento das disciplinas devido à questão financeira, relacionada
ao cálculo que é feito pela CAPES a par�r do número de horas des�nadas à cada uma das disciplinas; a
professora Meire convidou a professora Andrea a ajudar na inclusão desse tópico no projeto; a professora
Andrea preferiu que a equipe que já estava no trabalho de escrita do projeto fosse consultada sobre o
tópico. A professora Meire sugeriu a redistribuição da carga horária das disciplinas, em que cada uma
ficaria com 60h, bem como o aumento da carga horária do curso; ainda informou que o professor Manuel



(diretor do IEAD) havia esclarecido as dúvidas acerca do projeto, apresentadas na reunião do Colegiado
de Letras Língua Portuguesa, ocorrida no dia 22/02/2022, e que os ajustes seriam realizados, com
exceção do ajuste acerca das disciplinas de Literatura. A professora Sueli perguntou sobre os professores
formadores e a professora Meire informou que somente o coordenador do curso teria obrigatoriedade
de compor o quadro, os demais seriam selecionados nos moldes da EaD. A professora Sueli perguntou,
ainda, sobre o valor da bolsa para  os professores formadores; a professora Andrea informou que o valor
da bolsa já é padronizado pela CAPES. Em seguida, sobre outro ponto do projeto, a professora Andrea
reforçou a sugestão de re�rada da lista dos nomes dos(as) docentes lotados(as) no ILL e dos(as) docentes
que compõem o NDE de Letras LP; para tal questão, a professora Meire informou que a lista foi inserida
no projeto apenas como informação acerca dos docentes do ILL, estes não farão parte do corpo docente
do curso a ser criado e que a lista foi incluída a par�r do formato do projeto apresentado pelo professor
Manuel (IEAD). Sobre essa questão, a professora Monalisa solicitou, enquanto conselheira representante
docente do colegiado de Letras Língua Portuguesa, que fosse considerada a sugestão de excluir do
projeto a lista com os nomes dos(as) docentes do ILL, conforme acordado na reunião do referido
colegiado, no dia 22/02/2022. A professora Andrea sugeriu que o texto fosse modificado com a indicação
apenas do quan�ta�vo dos(as) docentes do ILL, sem a inclusão da lista com os nomes. A professora
Monalisa acrescentou que o NDE, que foi indicado no projeto, foi composto para o curso de Letras LP e
que, para o curso que irá se formar, deverá ser composto um NDE próprio. A professora Meire informou
que ajustará o texto do documento, conforme as sugestões apresentadas. A professora Monalisa reforçou
que a aprovação do projeto deveria ser condicionada à realização dos ajustes solicitados pelo colegiado
de Letras LP, conforme acordado na reunião do dia 22/02/2022. A professora Sueli chamou a atenção
para o quan�ta�vo de carga horária apresentada no projeto, pois, deve-se levar em conta as condições
dos(as) alunos(as) em cumprir a carga horária proposta. A professora Meire finalizou a apresentação do
projeto afirmando que a equipe responsável pela escrita tentará incluir as sugestões acerca das
disciplinas de Literatura, apesar do tempo escasso para o envio do projeto para tramitação nas instâncias
superiores. Após relatado e apreciado pelos membros do Conselho, colocou-se em votação a aprovação
do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa na modalidade à distância com a exclusão da
explicitação dos nomes do corpo docente do ILL e ajuste na disciplina de Literatura. Após a votação, o
projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Vice-Diretora em exercício da
diretoria do ILL deu por encerrada a reunião, às 10h, da qual, para constar, eu, Lia Raquel Vieira de
Andrade, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por ROBSON DE MORAES ALVES, TRADUTOR E INTÉRPRETE
EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, em 25/02/2022, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA CRISTINA MURARO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS DA COSTA SANTOS, Usuário Externo, em
25/02/2022, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA CUNHA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MONALISA VALENTE FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 25/02/2022, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SUELI DA SILVA SARAIVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 25/02/2022, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GISLENE LIMA CARVALHO, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 25/02/2022, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BÁRBARA SILVA CRUZ, Usuário Externo, em 25/02/2022,
às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0417198 e
o código CRC B75A49CA.
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