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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM
LETRAS NEOLATINAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA AOS DEZESSEIS DIAS DO
MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUATORZE HORAS NA
SALA GUIMARÃES ROSA DO PRÉDIO BERNADETE LYRA DO CCHN, SITUADO NO
CAMPUS DE GOIABEIRAS, VITÓRIA (ES) , SOB A PRESIDÊNCIA DA COORDENADORA
DOS CURSOS DE LETRAS NEOLATINAS, PROFESSORA GRACE ALVES DA PAIXÃO E
COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES PROFESSORES: SANTINHO FERREIRA DE SOUZA
IGOR CASTILHO PORSETTE, ROBERTO PEROBELLI DE OLIVEIRA, ANDRÉA
GRIJÓ, ADEMAR MÜLLER JÚNIOR E SUA INTÉRPRETE, PAULO ROBERTO SODRÉ,
CLÁUDIA PAULINO DE LANIS, SÉRGIO SCHWEDER, LUCIANO VIDON,
PROFESSORES; E LUANA FIGUEIREDO E DIEGO JAVARINI. AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS: LENI RIBEIRO LEITE. HAVENDO QUORÚM, A PRESIDENTE
DECLAROU ABERTA A REUNIÃO. APROVAÇÃO DA ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COLGNEO: Tendo sido lida previamente pelos presentes, a ata foi aprovada por
unanimidade. COMUNICADOS: 1) O professor Santinho Souza informa que não é membro do
Colegiado, mas do Núcleo Docente Estruturante do curso de Letras-Português. Tendo em vista que
um dos pontos de pauta dizem respeito a um assunto que envolve o professor, este foi convidado a
participar da reunião se assim lhe aprouvesse. 2) O professor Igor Castilho Porsette informa que não
poderá assumir a subcoordenação do Colegiado em virtude do acúmulo de trabalho na Universidade,
tendo em vista que há apenas dois docentes de Italiano no Departamento e que um deles está
afastado, de modo que toda a gama de trabalhos relativa ao curso incide sobre o docente que está em
atividade. PAUTA: 1) ELEIÇÃO PARA A SUBCOORDENAÇÃO DO COLEGIADO:
Considerando que o professor Igor Castilho Porsette não assumirá a subcoordenação do Colegiado, a
Coordenadora salientou a necessidade da eleição de um membro para tal função, tendo em vista que
o trabalho do Colegiado demanda a presença desta figura; a coordenadora salientou também que não
pretende sobrecarregar o subcoordenador, mas requer que este se dedique três (3) horas semanais aos
trabalhos do Colegiado; a coordenadora relatou igualmente a necessidade de um subcoordenador
para o caso em que esta precise se ausentar da Universidade. Não houve candidatos. Os membros do
colegiado alegam estarem demasiado atarefados com outras demandas do Departamento, tais como
preparação e ministração de aulas, orientação, atividades de pesquisa, grupos de estudos, atividades
na pós-gradução, entre outros. Os professores recém-contratados pela universidade supõem que a
função exija maiores conhecimentos da vivência universitária na UFES para que se possa
desempenhar a contento as tarefas solicitadas e, portanto, afirmaram não estarem à vontade para
assumirem a subcoordenação neste momento. A eleição não ocorreu devido à falta de membros
interessados em assumir a subcoordenação. 2) ESTRUTURAÇÃO DOS TRABALHOS DO
COLEGIADO: Tendo em vista as considerações dos membros do colegiado acerca do primeiro
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item da pauta, foi solicitado que nós incluíssemos a discussão de uma nova estruturação possível
para o colegiado como ponto de pauta. Tal solicitação converge com o informe da reunião anterior,
do dia 9 de setembro de 2014 sobre a Resolução n. 13/2014 que aprova a fusão dos Colegiados de
Letras Português e de Letras Neolatinas em um único colegiado, o Colegiado dos Cursos de
Graduação em Letras Neolatinas/CCHN. Na ocasião, foi justamente engendrada a discussão sobre a
carga de trabalho que demanda um colegiado que integra a quantidade de cursos e alunos de nosso
colegiado. Considerando que toda a demanda de trabalho de um colegiado que comporta seis cursos
de graduação com uma média de setecentos alunos não pode ficar concentrada nas mãos de um
coordenador, visto que isso acarreta sobrecarga de trabalho a este servidor, além de provocar lentidão
nas resoluções de problemas com os quais o colegiado deve lidar, os membros propuseram a
formulação de uma nova forma de trabalho, de modo que haja no Colegiado um subcoordenador para
cada curso. Neste caso, haverá um subcoordenador para cada um dos seguintes cursos: PortuguêsMatutino, Português-Noturno, Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Italiano, Libras.
Este subcoordenador atuaria junto aos referidos cursos auxiliando o coordenador na resolução de
problemas e na análise de processos relativos ao curso e atenderia os alunos na condição de um
orientador acadêmico. Em outras palavras, os alunos poderiam procurar a Secretaria e, caso os
funcionários não pudessem auxiliar nas questões trazidas por eles, seriam encaminhados ao
subcoordenador-orientador de seu curso. Da mesma forma, os alunos poderiam procurar o
subcoordenador-orientador do seu curso e serem encaminhados, de acordo com o problema relatado,
ao setor responsável. O coordenador, por sua vez, atuaria junto aos subcoordenadores na resolução
de problemas que estes não estivessem aptos a resolverem. Em virtude das outras atribuições dos
professores na Universidade, este trabalho junto ao colegiado não poderia tomar mais do que três (3)
horas semanais. Aprovado por unanimidade. O Colegiado também indicou os nomes para que
assumam esta função: Português-Matutino (Profa. Leni Ribeiro Leite), Português-Noturno (Prof.
Roberto Perobelli), Português-Espanhol (Profa. Claudia Lanis), Português-Francês (Prof. Luís
Fernando Bulhões Figueira), Português-Italiano (Prof. Igor Porsette), Libras (Prof. Ademar Müller).
A coordenadora do Colegiado se responsabiliza por conversar com cada um dos docentes indicados e
convidá-los a assumirem esta tarefa e de levar a decisão à chefia do Departamento de Línguas e
Letras para que esta estude uma maneira de que isso fique registrado e oficializado e conte como
encargo para os docentes.; 3) FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA REQUERER JUNTO AO
CEPE O APRESSAMENTO DA VOTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO:
Considerando a solicitação da Profa. Edenize Ponzo Peres, ex-coordenadora do Colegiado, realizada
via contato telefônico com a atual coordenadora, para que uma comissão vá ao CEPE pedir para que
a urgência da aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em letras Português seja
considerada naquela instância, a coordenadora julgou por bem convocar uma reunião para analisar o
pedido da professora e decidir se de fato há pertinência e necessidade desta atitude por parte deste
colegiado. Em virtude da chegada de novos membros ao colegiado que não participaram do processo
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de confecção do novo Projeto do Curso, foram colocadas as seguintes questões de esclarecimento:
A) Ressaltou-se o trabalho intenso que envolveu NDE e Colegiado no planejamento e na execução
do novo Projeto do Curso; B) Exaltou-se o exaustivo trabalho que a Profa. Edenize Ponzo Peres
empreendeu para que o Projeto fosse finalizado o mais rápido possível; C) Destacou-se que a
confecção de um novo projeto envolveu uma gama de professores que, sabendo da necessidade da
aprovação de um novo currículo, empenharam-se em arduamente trabalhar para que o Projeto fosse
concluído com o máximo de agilidade; D) Afirmou-se que os membros estão cientes de que é
necessário que um novo projeto seja aprovado para que os alunos se formem num tempo médio de 4
anos e não de 4 anos e meio, como vem acontecendo com o atual currículo; E) Ponderou-se que os
membros têm ciência de que o atraso de um semestre no tempo médio de conclusão do curso não foi
provocado por nenhuma falha desta Universidade, mas em razão da intervenção do Ministério
Público, que determinou a proibição de aulas aos sábados, fazendo com que as aulas antes
ministradas nesse dia fossem remanejadas para outros dias da semana e, uma vez que não há horários
vagos nos outros dias da semana, os alunos necessariamente devem cursar no semestre seguinte as
disciplinas antes cursadas no sábado. Tendo sido feitas todas essas considerações e estando os novos
membros do colegiado devidamente esclarecidos quanto ao processo relatado, os membros do
colegiado passaram a analisar os motivos que levariam a formar uma comissão no intuito de ir ao
CEPE e solicitar que a Comissão de Ensino julgue o processo com a máxima presteza e requerer
junto ao reitor uma aprovação ad referendum. Foram as seguintes as ponderações dos membros do
Colegiado: 1) inicialmente foi ponderado que a necessidade da instauração do novo Projeto
Pedagógico do Curso já consta nos autos do processo em trâmite no CEPE; 2) também foi ressaltado
que a ex-coordenadora já empreendeu algumas idas à Reitoria no sentido de persuadir pessoalmente
os envolvidos na análise do processo a apressarem seu andamento; 3) foi igualmente manifestada a
impressão de que tal conduta não têm surtido o efeito desejado; 4) há informações de que a
Comissão de Ensino do CEPE está envolvida com questões consideradas pela Reitoria da
Universidade como mais urgentes que os processos de novos Projetos Pedagógicos, de modo que
aquela comissão está envolvida nas análises de outros processos a pedido justamente da Reitoria; 5)
a coordenadora informou, com base nas explicações sobre os processos de análise dos projetos dadas
pela Professora Silvana Venturim na Reunião da Câmara de Graduação realizada em 11 de setembro,
que: a) há diversos cursos problemáticos na Universidade, muitos deles em função da intervenção do
Ministério Público; b) há inclusive na Ufes cursos em andamento que não possuem Projetos
Pedagógicos aprovados; c) o curso de Letras não é o único caso na Universidade e, portanto, não há
porque pedirmos para sermos privilegiados em relação a outros cursos que também necessitam de
aprovação de novo Projeto; d) a aprovação em ad referendum na instância do CEPE não garante que
os currículo seja implementado imediatamente. Na realidade, após aprovação, o Projeto é
encaminhado ao Daocs para que se faça a resolução pertinente ao projeto e para que o resumo do
projeto seja feito; depois disso, o projeto é encaminhado à Prograd para implementação no sistema.
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Portanto, não se trata de um processo rápido, tendo em vista que há uma fila de Projetos a sofrerem
as mesmas condições de implementação. 6) também foi informado que o Vestibular para os
ingressantes de 2015 já foi aprovado com o atual Projeto Pedagógico. 7) os membros do colegiado
entendem que o texto do Vestibular anuncia um tempo “médio” de formação em 4 anos e não um
tempo mínimo. Sendo assim, os alunos que podem cursar disciplinas em dois turnos poderão até
mesmo se formar em tempo menor. Além disso, os alunos que só podem cursar disciplinas em um
único turno têm um tempo “médio” de formação em 4 anos, isto é, o texto do edital do Vestibular
prevê que os graduandos poderão concluir o curso em mais de 4 anos. 8) a Professora Andréa Grijó
alertou para o fato de que há problemas a serem resolvidos nos atuais Projetos Pedagógicos,
lembrando inclusive que ela mesma foi parecerista ad hoc do CEPE e que, estando nesta condição,
fez um levantamento dos problemas dos Projetos de Licenciatura Duplas que resultou num parecer
encaminhado ao CEPE. 9) a coordenadora informou que estes pareceres nunca chegaram ao
Colegiado e que está preocupada, por exemplo, com que os alunos do nono período do curso de
Licenciatura Dupla Português-Francês não venham a ser formar se os ajustes sugerido pela comissão
ad hoc não forem realizados em tempo hábil. 10) sendo assim, muitos membros concordaram que há
máxima urgência em resolver os problemas encontrados nos atuais projetos do curso e que estes sim
estão parados no CEPE. Tendo o assunto sido longamente discutido, esta câmara julgou por bem não
atender, pelo menos por ora, a solicitação da Professora Edenize Ponzo Peres. 4)
DESLIGAMENTO DE ALUNOS: A Coordenadora informou que: 1) no prazo estabelecido pela
Prograd, afixou no mural do curso, que fica no corredor do IC-III/CCHN, a cópia da Resolução
24/2000-CEPE e do relatório de alunos em situação de desligamento dos cursos que competem a este
colegiado, a saber, 841 Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesamatutino, 842 Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa-noturno; 843
Licenciatura Dupla em Português e Espanhol; 844 Licenciatura Dupla em Português e Francês; 845
Licenciatura Dupla em Português e Italiano; 2) no prazo estabelecido pela Prograd, enviou e-mail a
cada um dos alunos em situação de desligamento avisando que eles constavam nesta lista e
solicitando que procurassem a coordenação para solucionarem o problema, caso desejassem
permanecer no quadro de alunos desta Universidade; 3) dezoito (18) alunos procuraram a
coordenação declarando desejo de permanecerem no curso; 4) no intuito de minimizar possíveis
problemas para que esses alunos cursassem as disciplinas do semestre, a coordenadora solicitou à
Prograd via contato telefônico, via e-mail e via memorando 43/2014 o desbloqueio de matrícula
desses 18 (dezoito) interessados para que os mesmos pudessem se matricular na segunda etapa; 5) a
coordenadora marcou, então, dois plantões de atendimento exclusivos a esses alunos para que
pudessem tomar ciência do plano de estudos e avisou a cada um deles via e-mail os dias e horários
que eles deveriam se dirigir à sala da coordenação; 6) além disso, a coordenadora disponibilizou na
Secretaria a sua agenda de atendimentos para que os alunos que tivessem alguma dificuldade em
comparecer aos respectivos plantões pudessem agendar um horário a fim de tomarem ciência do
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mesmo e se comprometerem a cumpri-lo; 7) 5 (cinco) alunos compareceram à presença da
coordenadora e se comprometeram a cumprir os planos de estudo, e esses cinco serão retirados da
lista de desligamento: 2010203316 RAISA DE ASSUNÇÃO NEGRÃO, 2010100841 CAMILA
RODRIGUES ALVES, 2009204364 LENER FERNANDES PESTANA, 2009106418 PAULA
CRISTINA GOMES DOS SANTOS, 2009203069 VITOR CEI SANTOS. 8) os alunos a serem
desligados dos cursos são: 841 Licenciatura em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua
Portuguesa-matutino: 2010100835 ANA CRISTINA MENDES VIANA 2012101739 CAMILA
COELHO MOREIRA, 2008102939 CLOVIS SANTANA DA SILVA, 2012101750 DAYANA DE
ASSIS FLAUZINO, 2011101230 EVELIM BULHÕES GUIMARÃES, 2010100822 GABRIELA
PICCOLI RANGEL, 2013100306 ISADORA GANGINI SMITH, 2009105120 JAN KLETO
MARQUES SANTOS, 2007102898 JELCIMAR LUIZ ROUVER JUNIOR, 2006103380 JENIFFER
DE OLIVEIRA ROSA, 2007102885 JOELSON DE MARIA ROCHA, 201210167 LAIS LOPES
RAMOS, 2007102871 LAIZ ARIANA FARIAS FIDALGO PEREIRA, 2011101232 LETICIA
ESTEVES MONJARDIM, 2006103311 LIDIA PORCARO BRASIL, 2010100821 MARINA
ANTUNES GOMES, 2008100254 MICHELLY BENINCÁ, 2011101220 NINA UYTTENHOVE,
2009105095 RAQUEL CATALINE DE PAULO PAQUIELA, 2010100823 RAQUEL VIANA
CERQUEIRA LOPES, 2012101755 ROSANA DE SOUZA SARMENTO, 2011101229 SARA
XAVIER MARQUES FERREIRA, 2008102881 STEPHANIE CRISTINE VALOIS PEREIRA DA
COSTA, 2009204597 SUELEN AGUM DOS REIS; 842 Licenciatura em Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa-noturno: 2012202774 CARLOS ALEXANDRE CASSIANO DOS
SANTOS, 2008202966 CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE BRITO, 2008202954
DANIELLY CRISTINA ZUCOLOTTO, 2011203550 ELIMARIO JUSSIM JUNIOR, 2011203546
FABRÍCIO SAADE PAGNI, 2007202954 FERNANDO CEZAR DAROS MALAQUIAS,
2011203551 GABRIELA MESQUITA, 2008100266 GALDYS NUNES LEITE PIMENTA,
2008100267 HUMBERTO GONZAGA DA SILVA, 2009208205 JESSICA BRIOSCHI LOPES,
2012202779 JOÃO PEDRO RENATO FURTADO MACHADO, 2009208219 JOSIANE
NARDACI RODRIGUES, 2009202790 JULIANA KUSTER ALMEIDA, 2007102863 LUIZ
CARLOS DALFIOR JUNIOR, 2008100347 MARCO ANTONIO CARNEIRO LISBOA,
2008202989 NILZA CRISTINA DE SOUZA ANTUNES, 2008203001 ROGERIO MAGALHÃES
COUTINHO; 844 Licenciatura Dupla em Português e Francês: 2010203393 DAMARIS
FERNANDES SOARES, 2010203566 GILDETE LEAL FRAGA, 2010203394 JOSE MARIO
RIBEIRO SILVA; 843 Licenciatura Dupla em Português e Espanhol: 2011204619 ADRIANA
FERREIRA FAVERO, 2009208230 ELAINE RODRIGUES DAL GOBBO, 2011204614 FLAVIA
DE FRANCA PIRES MONTEIRO MANCILHA, 2011204936 HAROLDO DA SILVA
MENDONÇA JUNIOR, 2009208238 JANAINA DE FREITAS MORAES, 2011204622 PATRICIA
DE OLIVEIRA PEREIRA, 2011204605 RAFAELA SCARDINO LIMA PIZZOL, 2011204604
THUANE ELIZE BATISTA; 845 Licenciatura Dupla em Português e Italiano: 2013100147 ALICE
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GERHARDT DAVID, 2013100141 DANIELE FREITAS, 20131001416 DANIELLY SOUZA
PEREIRA, 2013100142 NATALIA LOYOLA VERNEQUE. Tendo informado os procedimentos
relativos ao processo de desligamento relativo ao ano de 2014 e a situação de cada um deles, a
coordenadora propôs que os 5 (cinco) alunos que compareceram e assinaram seus planos de estudo
fossem retirados da lista de desligamento e que os alunos que não procuraram a coordenação
pessoalmente e, portanto, não assinaram os planos de estudo permanecessem na lista de
desligamento. A coordenadora igualmente sugeriu que não fossem desligados seguintes alunos,
pelos motivos elencados entre parênteses: 2008202969 CRISTIANE RODRIGUES DAS NEVES
GOMES (entrou em contato afirmando o desejo de permanecer no curso, não compareceu à presença
da coordenadora, entretanto está este semestre cumprindo a última disciplina pendente para a
conclusão dos créditos), 2008202956 LAILA CUCCO DE CARLI (entrou em contato afirmando o
desejo de permanecer no curso, não compareceu à presença da coordenadora, entretanto está
cumprindo plano de estudos), 2008102893 LEIDIANI ARPINI MAZOCO (entrou em contato
afirmando o desejo de permanecer no curso, não compareceu à presença da coordenadora, entretanto
está cumprindo a última disciplina restante para a integralização curricular), 2006103328 NAYARA
GIRELLI (afirmou que já cumpriu todos os créditos relativos à integralização curricular e inclusive
relatou que já colou grau, sendo necessário averiguar no sistema os motivos de constar na lista de
desligamentos; a coordenadora entrou em contato com o DAA/Prograd via contato telefônico e via
memorando 43/2014, mas ainda não obteve resposta sobre o caso). Aprovado por unanimidade. 5)
PALAVRA LIVRE: 1) o Professor Santinho Ferreira Souza declarou que está disposto a ajudar no
que for necessário, inclusive aceitando ir à Reitoria, caso esta seja a deliberação do grupo.Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião e eu, Grace Alves da Paixão, secretária Ad hoc,
lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.
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