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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE  GRADUAÇÃO EM 1 

LETRAS NEOLATINAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS DA 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA AOS DOIS DIAS DO MÊS 3 

DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE, ÀS QUATORZE HORAS E QUATRO 4 

MINUTOS NA SALA GUIMARÃES ROSA DO PRÉDIO BERNADETE LYRA DO CCHN, 5 

SITUADO NO CAMPUS DE GOIABEIRAS, VITÓRIA (ES) , SOB A PRESIDÊNCIA DA 6 

COORDENADORA DOS CURSOS DE LETRAS NEOLATINAS, PROFESSORA GRACE 7 

ALVES DA PAIXÃO E COM A PRESENÇA DOS SEGUINTES PROFESSORES: PAULO 8 

ROBERTO SODRÉ, ANDREA ANTOLINI GRIJÓ, CLAUDIA PAULINO DE LANIS 9 

PATRICIO, IGOR CASTILHO PORSETTE, LENI RIBEIRO LEITE, LUÍS FERNANDO 10 

BULHÕES FIGUEIRA, LUCIANO NOVAES VIDON, ROBERTO PEROBELLI DE 11 

OLIVEIRA e SÉRGIO SCHWEDER. AUSÊNCIAS: ADEMAR MILLER JUNIOR. 12 

HAVENDO QUORÚM, A PRESIDENTE DECLAROU ABERTA A REUNIÃO. APROVAÇÃO 13 

DA ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO COLGNEO: Tendo os membros presente lido a ata 14 

previamente, esta foi aprovada por unanimidade. COMUNICADOS: 1. INDICAÇÃO DE 15 

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL: A coordenadora informou que o atual representante discente está 16 

realizando intercâmbio fora do país e, portanto, solicitará oficialmente a indicação de novo 17 

representante ao Diretório Acadêmico. A coordenadora informou que a representante estudantil 18 

Luana Figueiredo foi avisada da situação pessoalmente, mas que até o presente momento nenhum 19 

estudante foi designado para ocupar a cadeira reservada aos estudantes neste colegiado. 2. RECEPÇÃO 20 

DE CALOUROS: A coordenadora informou que houve quatro dias de atividades de recepção de 21 

calouros com atividades organizadas pelo colegiado e pelos estudantes veteranos; a coordenação 22 

acredita que a recepção foi proveitosa, mas teve dificuldades na organização em virtude da greve de 23 

servidores técnicos. Agradecimentos aos professores do Departamento de Línguas e Letras que 24 

colaboraram dispensando aulas e/ou indo a alguma das atividades, aos chefes da pós em Letras e em 25 

Linguística pela doação de Livros, à Edufes pela doação de exemplares, à chefia do DLL pela 26 

acolhida aos calouros, ao Professor Paulo Sodré que colaborou na intermediação entre o colegiado e 27 

a Edufes e às pós-graduações para pedir a doação de livros, trazendo pessoalmente os livros em 28 

mãos. Além disso, o professor foi mediador na mesa que contou com a presença de Penha Lins, 29 

Wilberth Salgueiro e Andrea Grijó, professores aos quais o Colegiado agradece a disponibilidade na 30 

participação. 3. ALUNO 2015206948 Clóvis Damião Borges Lima: conforme já informado 31 

anteriormente em reunião, em fevereiro do ano corrente, o Colegiado recebeu ordem judicial via 32 

Ofício n. 467/2015 da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 33 

solicitando relatório mensal de frequência e produtividade das aulas do aluno Clóvis Damião Borges 34 

Lima, que é detento e ingressou na Universidade via vestibular, tendo conseguido Habeas Corpus 35 

para frequentar as aulas. Por meio do Ofício n. 001/2015 Colgneo, a coordenadora informou ao 36 

órgão interessado que o cidadão passara no exame vestibular para o curso de Letras Português 37 
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noturno, que tem entrada no segundo semestre e, portanto, àquela altura, ainda não era aluno da 38 

Universidade e nem o seria no primeiro semestre de 2015, mas apenas no segundo semestre. Tendo 39 

chegado o tempo oportuno, a coordenadora averiguou que o aluno estava devidamente matriculado 40 

nas disciplinas do primeiro período do curso, sendo, agora no segundo semestre, parte do quadro de 41 

alunos desta Universidade. De imediato, por meio do memorando n. 067/2015 Colgneo a 42 

coordenadora deu ciência da situação aos chefes do Departamento de Línguas e Letras (CCHN) e do 43 

Departamento de Filosofia (CCHN) a situação enviando formulário de presença e produtividade 44 

elaborado pela coordenação do curso a ser preenchido pelos docentes e enviado ao colegiado ao final 45 

de cada mês para que o Colegiado encaminhe à Justiça. Os professores discutiram se haveria ou não 46 

necessidade de que a informação de que há um aluno interno de um presídio fosse divulgada aos 47 

demais alunos da turma, levando-se em consideração questões de segurança e questões de ética e 48 

sigilo. Como não houve consenso, a coordenadora comprometeu-se a enviar uma consulta ao setor 49 

jurídico da Universidade. A Professora Andrea Grijó ponderou que o aluno tem autorização para 50 

frequentar a Universidade, mas não necessariamente para frequentar o âmbito escolar e, portanto, 51 

será necessário averiguar se, no momento em que o aluno for cursar os estágios supervisionados, 52 

necessitará de alguma autorização especial para ir às escolas. 4) RESOLUÇÃO 19/2015 CEPE: a 53 

coordenadora deu ciência aos presentes da proibição de abstenções nos processos de votação dos 54 

órgãos colegiados da Ufes. 5) PROJETO PEDAGÓGICO LETRAS-PORTUGUÊS: O Departamento de 55 

Oceanografia e Ecologia respondeu o memorando 030/2015 COLGNEO, que solicitava oferta da 56 

disciplina Educação e Ecologia ou Educação Ambiental em caráter obrigatório para o curso de Letras 57 

Português, uma vez que a legislação vigente exige que tal conteúdo seja abordado nas Licenciaturas. 58 

O professor responsável deu parecer positivo, mas o departamento reunido entendeu que não tem 59 

meios de oferecer a disciplina como obrigatória, mas tão somente como optativa. Sendo assim, 60 

“Educação Ambiental” será ofertada em caráter optativo no novo PPC. 6) MEMORANDO CIRCULAR Nº 61 

019/2015-DDP/PROGRAD: a coordenadora deu ciência aos presentes da divulgação da Resolução nº 62 

2, de 1º de Julho de 2015, que define Diretrizes Curriculares Nacionais. Os professores pediram que 63 

a Resolução fosse encaminhada por mensagem eletrônica posteriormente. A coordenadora também 64 

convidou os professores a participarem das atividades que o DDP/Prograd está organizando para 65 

discutir as Novas Diretrizes e capacitar os coordenadores e os membros dos NDE’s e Colegiados 66 

para lidarem com as reformulações de projetos de curso. 7) DILIGÊNCIA DO MEC SOBRE A 67 

AVALIAÇÃO DO CURSO PORTUGUÊS-ESPANHOL: a coordenadora foi informada no dia 10 de Agosto de 68 

2015 de que houve diligência processo e-MEC nº 201403318, de Reconhecimento do Curso de 69 

Licenciatura em Letras – Português e Espanhol (Cód. Curso 116574) da Ufes e foi convocada a 70 

responder em 30 (trinta) dias. A coordenadora deu ciência aos docentes da área no intuito de obter 71 

auxílio no preparo da resposta. A resposta foi encaminhada à Proplan dentro do prazo estipulado. 8) 72 

SOLICITAÇÕES DA PROFESSORA MARIZA SILVA DE MORAES AO COLEGIADO: A coordenadora 73 

informou que a professora solicitou ao colegiado uma projeção de oferta da área de Italiano para o 74 
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curso 845 – Licenciatura Dupla Português e Italiano no período em que o Professor Igor Castilho 75 

Porsette estiver afastado para doutoramento. A professora também manifestou preocupação com 76 

relação à possibilidade de contratação de professor substituto para garantir a oferta das disciplinas do 77 

curso, dado o baixo número de cadeiras de Italiano, apenas 02 no total. A professora Mariza 78 

manifestou igualmente preocupação quanto à  realização de Estágios Supervisionados, uma vez que 79 

não há Língua Italiana no currículo do Ensino Básico nas escolas públicas de Vitória e da Grande 80 

Vitória e acredita que o colegiado deve estudar meios de garantir que os alunos possam realizar seus 81 

estágios nas escolas. Houve discussão sobre o assunto no sentido de que seja formada uma comissão 82 

de estágio que pense nessas questões. PAUTA: 1) CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO 2° SEMESTRE: após 83 

ampla discussão, foi votada a seguinte proposta de calendário: 07 de Outubro de 2015, 04 de 84 

Novembro de 2015, 02 de Dezembro de 2015, sempre entre 15h00 e 17h00. Aprovado por 85 

unanimidade. 2) SEMINÁRIO DE TCC: após ampla discussão e aprovação por unanimidade, foi 86 

determinada a data 03 de Dezembro no período matutino para a realização de Seminário de TCC. A 87 

data deverá ser divulgada aos departamentos. Vale registrar nesta ata que o Colegiado avaliou que 88 

realizar o Seminário após o período letivo acaba por desestimular a participação dos discentes, uma 89 

vez que o Seminário de 2015/1 foi realizado ainda em período letivo e houve maior público do que 90 

nas versões anteriores do evento. Quanto ao fato dos alunos terem mais tempo para se prepararem 91 

para as apresentações, foi ponderado que eles são avisados das datas com uma antecedência e que, 92 

depois da apresentação, o Departamento tem estipulado um prazo maior para o depósito, o que 93 

permitirá ajustes finais após a apresentação. 3) DESLIGAMENTOS CURSO 841. LETRAS PORTUGUÊS 94 

(MATUTINO): Conforme Orientação do Calendário de Procedimentos enviado pela Prograd/Ufes, no 95 

dia 03 de Agosto de 2015, a coordenadora afixou no mural do curso a cópia da Resolução 24/2000 – 96 

CEPE e enviou mensagem via portal a todos os alunos do curso avisando que a Resolução havia sido 97 

afixada no mural, solicitando que a lessem para que todos estivessem cientes das normas 98 

institucionais acerca de desligamento de alunos. Também seguindo o calendário de procedimentos, 99 

neste mesmo dia 03 de agosto de 2015, a coordenadora retirou a lista de alunos em situação de 100 

desligamento do SIE e deu ciência aos alunos via mensagem via portal de que constam no relatório 101 

de alunos em situação de desligamento e solicitando que procurassem a coordenação o quanto antes 102 

a fim de reverterem a situação. Para garantir atendimento individual aos alunos, a coordenadora 103 

estabeleceu plantões de atendimentos informados aos alunos e também atendeu alunos fora do 104 

horário previsto quando foi solicitada pelos alunos. Além disso, o subcoordenador realizou plantões 105 

de atendimento informados via portal e afixação em murais para garantir que todos os que viessem 106 

procurar o colegiado fossem atendidos. A coordenadora deu ciência aos presentes de todos os alunos 107 

em lista de desligamento: 2008102919 – Anderson Rabelo Zanella; 2012101739 – Camila Coelho 108 

Moreira; 2010100841 – Camila Rodrigues Alves; 2013100299 – Geane Antonia Pazini; 2011101218 109 

– Guilherme Viggiano Fonseca; 2007102898 – Jelcimar Luiz Rouver Junior; 2006103380 – Jeniffer 110 

de Oliveira Rosa; 2011101235 – Jhonathan Leno Reis França Santana; 2008100345 – Jorge Emilio 111 
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Leal; 2009204364 – Lener Fernandes Pestana; 2011101232 – Leticia Esteves Monjardim; 112 

2011101252 – Naara de Carvalho Relo; 2012101743 – Nathalia Abade Dornelas; 2010100845 – 113 

Pamella Possatti Negreli; 2009106418 – Paula Cristina Gomes dos Santos; 2012101754 – Raphael 114 

Santos Oliveira; 2014101380 – Rosemara da Silva Oliveira Pinheiro; 2013100300 – Rosinete 115 

Cavalcante de Costa; 2009203063 – Simone Morellato Rubim; 2008102881 – Stephanie Cristine 116 

Valois Pereira da Costa; 2008100253 – Tatiana Montouto Ronchi; 2009203069 – Vitor Cei Santos. 117 

Posteriormente, a coordenadora explicitou a situação de cada um deles: 2008102919 – Anderson 118 

Rabelo Zanella: cumpriu toda a carga horária do curso e não pediu colação de grau. Em 20/08/2015 119 

foi avisado via portal que ele deverá solicitar a colação de grau em 2015/2, do contrário, será 120 

desligado do curso em 2016. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de 121 

desligamento via memorando 085/2015 Colgneo. Em resposta, a Prograd informou que o aluno 122 

colou grau. 2012101739 – Camila Coelho Moreira: desde sua entrada no curso, a aluna vem se 123 

matriculando em disciplinas e reprovando por falta, o que se configura abandono de período. Foi 124 

chamada pela coordenação e não compareceu e também não manifestou interesse em permanecer no 125 

quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta reunião. Em discussão, 126 

decidiu-se pelo desligamento da aluna, que foi aprovado por unanimidade. 2010100841 – Camila 127 

Rodrigues Alves: atualmente cumpre plano de estudos estabelecido e registrado no SIE pela 128 

Professora Edenize Ponzo Peres, ex-coordenadora do Colegiado. A aluna foi informada tanto em 129 

reunião individual com a coordenação, quanto em mensagem via portal da importância do 130 

cumprimento do plano estabelecido para que consiga cumprir a carga horária do curso até 2016/2. A 131 

coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 132 

085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento da aluna. 2013100299 – 133 

Geane Antonia Pazini: concluiu as disciplinas do primeiro período; trancou totalmente o curso em 134 

2013/2 e não voltou à Universidade. Foi chamada pela coordenação e não compareceu e também não 135 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 136 

a data desta reunião. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento da aluna, que foi aprovado por 137 

unanimidade. 2011101218 – Guilherme Viggiano Fonseca: compareceu ao colegiado e se 138 

comprometeu a seguir um plano de estudos estabelecido até 2017/2. O plano foi registrado no SIE. A 139 

coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 140 

085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento do aluno. 2007102898 – 141 

Jelcimar Luiz Rouver Junior: falta apenas a comprovação das horas de Atividades Científico-142 

acadêmico-culturais; compareceu em reunião individual e afirmou desejo de permanecer no quadro 143 

de alunos da Ufes para cumprir as 200 horas AACC que faltam; foi informado pela coordenação por 144 

mensagem via portal e pessoalmente da importância de colar grau em 2015/2. Do contrário, será 145 

desligado da Universidade em 2016 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento do 146 

aluno. 2006103380 – Jeniffer de Oliveira Rosa: faltam 200 horas AACC, uma optativa e o trabalho 147 

de conclusão de curso. Aluna descumpriu o plano de estudos, ultrapassou o tempo máximo de 148 
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permanência, e reprovou duas vezes uma mesma disciplina. Em conversa com a coordenadora, a 149 

aluna comprometeu-se a concluir seu curso em 2015/2 e foi informada que, caso não o faça, será 150 

desligada do curso em 2016. Assim, foi estabelecido novo plano em comum acordo com a aluna e 151 

registrada no SIE a nova data para conclusão do curso em dezembro de 2015; decidiu-se por 152 

unanimidade pelo não desligamento da aluna. 2011101235 – Jhonathan Leno Reis França Santana: 153 

atualmente cumpre plano de estudos estabelecido e registrado no SIE antes mesmo de entrar em lista 154 

de desligamento. O aluno foi informado tanto em reunião individual com a coordenação, quanto em 155 

mensagem via portal da importância do cumprimento do plano estabelecido para que consiga 156 

cumprir a carga horária do curso até 2018/2. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e 157 

retirada da lista de desligamento via memorando 085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade 158 

pelo não desligamento do aluno. 2008100345 – Jorge Emilio Leal: resta apenas o TCC; o aluno 159 

seguiu o curso normalmente por 04 anos e deixou de cumprir o TCC; entre 2012/1 e 2014/1 160 

matriculou-se em uma disciplina por semestre sendo reprovado por falta em todas, o que caracteriza 161 

abandono de curso; e entre 2014/2 e 2015/1 trancou o curso. Tendo sido chamado a conversar com a 162 

coordenação, não compareceu. Foi chamado mais de uma vez por mensagem via portal a procurar a 163 

coordenação do curso e não houve manifestação da parte do estudante. Em discussão, decidiu-se pelo 164 

desligamento do aluno, que foi aprovado por unanimidade. 2009204364 – Lener Fernandes Pestana: 165 

o aluno não vem cumprindo o plano de estudos registrado no SIE; não compareceu à reunião 166 

agendada pela coordenação; não procurou a coordenação para tentar reverter a situação. Foi chamado 167 

mais de uma vez por mensagem via portal a procurar a coordenação do curso e não houve 168 

manifestação da parte do estudante. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento do aluno, que foi 169 

aprovado por unanimidade. 2011101232 – Leticia Esteves Monjardim: aluna cumpriu apenas 03 170 

disciplinas do currículo; não procurou a coordenação em nenhum momento para tentar reverter a 171 

situação. Foi chamada mais de uma vez por mensagem via portal a procurar a coordenação do curso 172 

e não houve manifestação da parte do estudante. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento da 173 

aluna, que foi aprovado por unanimidade. 2011101252 – Naara de Carvalho Relo: aluna compareceu 174 

ao colegiado e se comprometeu a seguir um plano de estudos estabelecido até 2016/2. O plano foi 175 

registrado no SIE. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de 176 

desligamento via memorando 085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não 177 

desligamento da aluna. 2012101743 – Nathalia Abade Dornelas: aluna compareceu ao colegiado e se 178 

comprometeu a seguir um plano de estudos estabelecido até 2018/1. O plano foi registrado no SIE. A 179 

coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 180 

085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento da aluna. 2010100845 – 181 

Pamella Possatti Negreli: o motivo para que tenha entrado na lista de desligamento é a reprovação 182 

em LET05675 Linguística Textual por três vezes. Entretanto, a aluna já cumpriu esta disciplina em 183 

2013/1. Foi chamada pela coordenação e compareceu, manifestando interesse em permanecer no 184 

quando de alunos da universidade. Uma vez que o motivo que a levou a entrar em lista de 185 
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desligamento foi solucionado decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento da aluna. 186 

2009106418 – Paula Cristina Gomes dos Santos: o motivo para que tenha entrado na lista de 187 

desligamento é a reprovação em LET05068 Latim I e LET05805 Fonética e Fonologia por três 188 

vezes. Aluna tem plano de estudos registrado no SIE e não vem cumprindo o plano estabelecido. A 189 

aluna procurou o colegiado e foi informada da importância do cumprimento do plano para que não 190 

venha a ser desligada da Universidade futuramente. A coordenação solicitou desbloqueio de 191 

matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 085/2015 Colgneo e decidiu-se por 192 

unanimidade pelo não desligamento da aluna. 2012101754 – Raphael Santos Oliveira: cumpriu 193 

normalmente os três primeiros períodos. Trancou em 2013/2 e 2014/1. Abandono de curso a partir de 194 

2014/2. Foi chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e 195 

também não manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum 196 

momento até a data desta reunião. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento do aluno, que foi 197 

aprovado por unanimidade. 2014101380 – Rosemara da Silva Oliveira Pinheiro: não chegou a 198 

cumprir nenhuma disciplina do curso até o momento. Foi chamada pela coordenação por duas vezes 199 

via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou interesse em permanecer no 200 

quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta reunião. Em discussão, 201 

decidiu-se pelo desligamento da aluna, que foi aprovado por unanimidade. 2013100300 – Rosinete 202 

Cavalcante de Costa: não chegou a cumprir nenhuma disciplina do curso até o momento. Foi 203 

chamada pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não 204 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 205 

a data desta reunião. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento da aluna, que foi aprovado por 206 

unanimidade. 2009203063 – Simone Morellato Rubim: abandono de curso a partir de 2014/1. Foi 207 

chamada pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não 208 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 209 

a data desta reunião. Em discussão, decidiu-se pelo desligamento da aluna, que foi aprovado por 210 

unanimidade. 2008102881 – Stephanie Cristine Valois Pereira da Costa: atualmente cumpre plano de 211 

estudos estabelecido e registrado no SIE antes mesmo de entrar em lista de desligamento. A aluna foi 212 

informada tanto em reunião individual com a coordenação, quanto em mensagem via portal da 213 

importância do cumprimento do plano estabelecido para que consiga cumprir a carga horária do 214 

curso até 2016/2. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de 215 

desligamento via memorando 085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não 216 

desligamento da aluna. 2008100253 – Tatiana Montouto Ronchi: aluna compareceu ao colegiado e 217 

se comprometeu a seguir um plano de estudos estabelecido até 2016/1. O plano foi registrado no SIE. 218 

A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 219 

085/2015 Colgneo e decidiu-se por unanimidade pelo não desligamento da aluna. 2009203069 – 220 

Vitor Cei Santos: tem plano de estudos registrado no SIE e não vem cumprindo o plano estabelecido. 221 

Foi chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal. Informou ao Colegiado via 222 
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mensagem eletrônica que não deseja permanecer no curso e autoriza seu desligamento. Em 223 

discussão, decidiu-se pelo desligamento do aluno, que foi aprovado por unanimidade. Sendo 224 

discutida a matéria, foram aprovados por unanimidade os desligamentos dos seguintes alunos: 225 

2012101739 – Camila Coelho Moreira, 2013100299 – Geane Antonia Pazini, 2008100345 – Jorge 226 

Emilio Leal, 2009204364 – Lener Fernandes Pestana, 2011101232 – Leticia Esteves Monjardim, 227 

2012101754 – Raphael Santos Oliveira, 2014101380 – Rosemara da Silva Oliveira Pinheiro, 228 

2013100300 – Rosinete Cavalcante de Costa, 2009203063 – Simone Morellato Rubim, 2009203069 229 

– Vitor Cei Santos. 4) DESLIGAMENTOS CURSO 842. LETRAS PORTUGUÊS (NOTURNO): Conforme 230 

Orientação do Calendário de Procedimentos enviado pela Prograd/Ufes, no dia 03 de Agosto de 231 

2015, a coordenadora afixou no mural do curso a cópia da Resolução 24/2000 – CEPE e enviou 232 

mensagem via portal a todos os alunos do curso avisando que a Resolução havia sido afixada no 233 

mural, solicitando que a lessem para que todos estivessem cientes das normas institucionais acerca 234 

de desligamento de alunos. Também seguindo o calendário de procedimentos, neste mesmo dia 03 de 235 

agosto de 2015, a coordenadora retirou a lista de alunos em situação de desligamento do SIE (vinte e 236 

dois no total) e deu ciência aos alunos via mensagem via portal de que constam no relatório de 237 

alunos em situação de desligamento e solicitando que procurassem a coordenação o quanto antes a 238 

fim de reverterem a situação. Para garantir atendimento individual aos alunos, a coordenadora 239 

estabeleceu plantões de atendimentos informados aos alunos e também atendeu alunos fora do 240 

horário previsto quando foi solicitada pelos alunos. Além disso, o subcoordenador realizou plantões 241 

de atendimento informados via portal e afixação em murais para garantir que todos os que viessem 242 

procurar o colegiado fossem atendidos. A coordenadora deu ciência aos presentes de todos os alunos 243 

em lista de desligamento: 2012202794 – Bruna Rodrigues; 2009208209 – Camila Stefanelli Bof; 244 

2010101133 – Debora Caetano; 2012202777 – Elcimauro Soares de Aguiar; 2010203313 – Elymara 245 

Schimildt Plaster; 2012202761 – Fabrício dos Reis Subtil; 2012202762 – Francisco Casagrande 246 

Nogueira; 2008202980 – Gabriel Zanotelli Botti; 2007202939 – Gislane Neves Joaquim; 247 

2007202985 – José Luciano Silva Nascimento; 2008202956 – Laila Cucco de Carli; 2013203139 – 248 

Laila Ribeiro Figueiredo; 2007206325 – Lara da Rocha Sousa; 2013203164 – Marco Antonio 249 

Sanderhus Bento; 2013203140 – Marlon Rodrigues Vieira Pereira; 2013203146 – Raisa de Assunção 250 

Negrão; 2013203146 – Pamela de Souza Soares; 2010203314 – Thiago Luiz Freire Pimentel. 251 

Posteriormente, a coordenadora explicitou a situação de cada um deles: 2012202794 – Bruna 252 

Rodrigues: cursou as disciplinas normalmente entre 2012/2 e 2013/2; em 2014/1 foi aprovada em 253 

apenas uma disciplina; abandono de curso a partir de 2014/2. Foi chamada pela coordenação por 254 

duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou interesse em 255 

permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta reunião. 256 

2009208209 – Camila Stefanelli Bof: cumpriu apenas 300 horas da carga horária total do curso e 257 

entrou na lista por abandono. Foi chamada pela coordenação por duas vezes via mensagem via 258 

Portal. Enviou mensagem eletrônica ao colegiado afirmando que não pretende cursar Letras 259 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS NEOLATINAS 

Ata da Oitava Reunião Ordinária –  02 Setembro de 2015 

 

Português, mas tem interesse em cursar futuramente uma Licenciatura Dupla Português-Francês. 260 

2010101133 – Debora Caetano: aluna alega ter ingressado no curso via reopção/PSVS apenas em 261 

2014/2 e, portanto, antes desse período era aluna de outro curso no campus de Alegre. A 262 

coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 263 

086/2015 Colgneo. 2012202777 – Elcimauro Soares de Aguiar: aluno cumpriu apenas 240 horas até 264 

agora. Foi chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e 265 

também não manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum 266 

momento até a data desta reunião. 2010203313 – Elymara Schimildt Plaster: aluna está bastante 267 

desperiodizada. Foi chamada pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não 268 

compareceu e também não manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade 269 

em nenhum momento até a data desta reunião. 2012202761 – Fabrício dos Reis Subtil: abandono de 270 

curso desde 2014/1. Foi chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal. Enviou 271 

mensagem eletrônica ao colegiado manifestando interesse em permanecer no curso e foi convidado a 272 

reunir-se com a coordenadora para tratar do assunto, entretanto, até o presente momento, não 273 

procurou a coordenação, nem protocolou qualquer solicitação de reconsideração. 2012202762 – 274 

Francisco Casagrande Nogueira: abandono de curso em 2013/2 e 2015/1. Foi chamado pela 275 

coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou 276 

interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta 277 

reunião. 2008202980 – Gabriel Zanotelli Botti: abandono de curso em 2014/1, 2014/2 e 2015/1. Foi 278 

chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não 279 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 280 

a data desta reunião. 2007202939 – Gislane Neves Joaquim: comprometeu-se a cumprir as duas 281 

disciplinas restantes neste semestre sem a necessidade de registro de plano de estudos. A 282 

coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via memorando 283 

086/2015 Colgneo. 2007202985 – José Luciano Silva Nascimento: resta apenas 01 estágio e as horas 284 

AACC. Compareceu à presença da coordenadora e afirmou que irá cumprir os créditos restantes 285 

ainda este semestre. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de 286 

desligamento via memorando 089/2015 Colgneo. 2008202956 – Laila Cucco de Carli: não restam 287 

horas a cumprir para a conclusão do curso. Aluna informada da necessidade de solicitar colação de 288 

grau desde o ano de 2014. Atualmente não consta na lista de alunos ativos do curso. 2013203139 – 289 

Laila Ribeiro Figueiredo: não chegou a cumprir nenhum crédito do curso. Foi chamada pela 290 

coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou 291 

interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta 292 

reunião. 2007206325 – Lara da Rocha Sousa: comunicou ao Colegiado que já solicitou colação de 293 

grau e não pôde se formar por, segundo a aluna, constar como irregular no Enade. O problema foi 294 

averiguado: a aluna não realizou o exame ENADE e não solicitou a devida regularização. Solicitei à 295 

Prograd que a aluna seja retirada da lista de desligamento para que cole grau assim que solucionar a 296 
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questão via memorando 086/2015 Colgneo. 2013203164 – Marco Antonio Sanderhus Bento: Foi 297 

chamado pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não 298 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 299 

a data desta reunião. 2013203140 – Marlon Rodrigues Vieira Pereira: Foi chamado pela coordenação 300 

por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou interesse em 301 

permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta reunião. 302 

2013203146 – Pamela de Souza Soares: Foi chamada pela coordenação por duas vezes via 303 

mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou interesse em permanecer no 304 

quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta reunião. 2013203146 – 305 

Raisa de Assunção Negrão: atualmente cumpre plano de estudos e comprometeu-se a seguir o plano 306 

de estudos. A coordenação solicitou desbloqueio de matrícula e retirada da lista de desligamento via 307 

memorando 086/2015 Colgneo. 2010203314 – Thiago Luiz Freire Pimentel: Foi chamado pela 308 

coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não manifestou 309 

interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até a data desta 310 

reunião. Sendo discutida a matéria, foram aprovados por unanimidade os desligamentos dos 311 

seguintes alunos: 2012202794 – Bruna Rodrigues, 2012202777 – Elcimauro Soares de Aguiar, 312 

2010203313 – Elymara Schimildt Plaster, 2012202761 – Fabrício dos Reis Subtil, 2012202762 – 313 

Francisco Casagrande Nogueira, 2008202980 – Gabriel Zanotelli Botti, 2013203139 – Laila Ribeiro 314 

Figueiredo, 2013203164 – Marco Antonio Sanderhus Bento, 2013203140 – Marlon Rodrigues Vieira 315 

Pereira, 2013203146 – Pamela de Souza Soares, 2010203314 – Thiago Luiz Freire Pimentel. 5) 316 

DESLIGAMENTOS CURSO 88. LETRAS LIBRAS (BACHARELADO): Conforme Orientação do Calendário 317 

de Procedimentos enviado pela Prograd/Ufes, no dia 03 de Agosto de 2015, a coordenadora afixou 318 

no mural do curso a cópia da Resolução 24/2000 – CEPE e enviou mensagem via portal a todos os 319 

alunos do curso que a Resolução havia sido afixada no mural, solicitando que a lessem para que 320 

todos estejam cientes das normas institucionais acerca de desligamento de alunos. Também seguindo 321 

o calendário de procedimentos, neste mesmo dia 03 de agosto de 2015, a coordenadora retirou a lista 322 

de alunos em situação de desligamento do SIE e deu ciência aos alunos via mensagem via portal de 323 

que constam no relatório de alunos em situação de desligamento e solicitando que procurassem a 324 

coordenação o quanto antes a fim de reverterem a situação. Para garantir atendimento individual aos 325 

alunos, a coordenadora estabeleceu plantões de atendimentos informados aos alunos e também 326 

atendeu alunos fora do horário previsto quando foi solicitado pelos alunos. Os alunos em lista de 327 

desligamento são os que seguem: 2014100200 – Gecimara Rodrigues Fraga da Rocha. Foi chamada 328 

pela coordenação por duas vezes via mensagem via Portal e não compareceu e também não 329 

manifestou interesse em permanecer no quando de alunos da universidade em nenhum momento até 330 

a data desta reunião. Sendo discutida a matéria, foi aprovado por unanimidade o desligamento da 331 

aluna. 6) DESLIGAMENTOS CURSO 843. LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL: Conforme Orientação do 332 

Calendário de Procedimentos enviado pela Prograd/Ufes, no dia 03 de Agosto de 2015, a 333 
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coordenadora afixou no mural do curso a cópia da Resolução 24/2000 – CEPE e enviou mensagem 334 

via portal a todos os alunos do curso que a Resolução havia sido afixada no mural, solicitando que a 335 

lessem para que todos ficassem cientes das normas institucionais acerca de desligamento de alunos. 336 

Também seguindo o calendário de procedimentos, neste mesmo dia 03 de agosto de 2015, a 337 

coordenadora retirou a lista de alunos em situação de desligamento do SIE e deu ciência aos alunos 338 

via mensagem via portal de que constam no relatório de alunos em situação de desligamento e 339 

solicitando que procurassem a coordenação o quanto antes a fim de reverterem a situação. Para 340 

garantir atendimento individual aos alunos, a coordenadora estabeleceu plantões de atendimentos 341 

informados aos alunos e também atendeu alunos fora do horário previsto quando foi solicitado pelos 342 

alunos. Os alunos em lista de desligamento são os que seguem: 2011204619 – Adriana Ferreira 343 

Favero; 2011204610 – Angelica Nogueira Siqueira; 2013203069 – Darcy Anderson Daltio; 344 

2009208230 – Elaine Rodrigues dal Globbo; 2011204614 – Flavia de Franca Pires Monteiro 345 

Mancilha; 2011204936 – Haroldo da Silva Mendonça Junior; 2009208239 – Helienay Garajau Rosa; 346 

2011204624 – Igor Assunção Duarte; 2011204617 – Jackeline Bernardo Silva; 2013204288 – 347 

Janaina de Freitas Moraes; 2013204288- Jeff Emmanuel Costa Firmino; 2013203098 – Lidiani 348 

Cristina Galvani Evangelista; 2011204622 – Patricia de Oliveira Pereira; 2011204605 – Rafaela 349 

Scardino Lima Pizzol; 2013203097 – Renan de Carvalho Fabiano; 2011204604 – Thuane Elize 350 

Batista. Posteriormente, a coordenadora explicitou a situação de cada um deles. Tendo sido discutida 351 

a matéria, foi aprovada por unanimidade o desligamento dos seguintes alunos: 2011204619 – 352 

Adriana Ferreira Favero, 2011204610 – Angelica Nogueira Siqueira, 2013203069 – Darcy Anderson 353 

Daltio, 2009208230 – Elaine Rodrigues dal Globbo, 2011204614 – Flavia de Franca Pires Monteiro 354 

Mancilha, 2011204936 – Haroldo da Silva Mendonça Junior, 2011204624 – Igor Assunção Duarte, 355 

2011204617 – Jackeline Bernardo Silva,  2013204288 – Janaina de Freitas Moraes, 2013204288- 356 

Jeff Emmanuel Costa Firmino, 2013203098 – Lidiani Cristina Galvani Evangelista, 2011204622 – 357 

Patricia de Oliveira Pereira, 2011204605 – Rafaela Scardino Lima Pizzol, 2013203097 – Renan de 358 

Carvalho Fabiano, 2011204604 – Thuane Elize Batista. 7) DESLIGAMENTOS CURSO 844. LETRAS 359 

PORTUGUÊS E FRANCÊS: Conforme Orientação do Calendário de Procedimentos enviado pela 360 

Prograd/Ufes, no dia 03 de Agosto de 2015, a coordenadora afixou no mural do curso a cópia da 361 

Resolução 24/2000 – CEPE e enviou mensagem via portal a todos os alunos do curso que a 362 

Resolução havia sido afixada no mural, solicitando que a lessem para que todos estejam cientes das 363 

normas institucionais acerca de desligamento de alunos. Também seguindo o calendário de 364 

procedimentos, neste mesmo dia 03 de agosto de 2015, a coordenadora retirou a lista de alunos em 365 

situação de desligamento do SIE (vinte e dois no total) e deu ciência aos alunos via mensagem via 366 

portal de que constam no relatório de alunos em situação de desligamento e solicitando que 367 

procurassem a coordenação o quanto antes a fim de reverterem a situação. Para garantir atendimento 368 

individual aos alunos, a coordenadora estabeleceu plantões de atendimentos informados aos alunos e 369 

também atendeu alunos fora do horário previsto quando foi solicitado pelos alunos. Os alunos em 370 
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lista de desligamento são os que seguem: 2010203495 – Marlene Rozario Amelio; 2010203493 – 371 

Taynara Loureiro de Almeida. Tendo sido discutida a matéria, foi aprovado por unanimidade o 372 

desligamento da seguinte aluna: 2010203495 – Marlene Rozario Amelio. 8) DESLIGAMENTOS CURSO 373 

844. LETRAS PORTUGUÊS E ITALIANO: Conforme Orientação do Calendário de Procedimentos 374 

enviado pela Prograd/Ufes, no dia 03 de Agosto de 2015, a coordenadora afixou no mural do curso a 375 

cópia da Resolução 24/2000 – CEPE e enviou mensagem via portal a todos os alunos do curso que a 376 

Resolução havia sido afixada no mural, solicitando que a lessem para que todos estejam cientes das 377 

normas institucionais acerca de desligamento de alunos. Também seguindo o calendário de 378 

procedimentos, neste mesmo dia 03 de agosto de 2015, a coordenadora retirou a lista de alunos em 379 

situação de desligamento do SIE (vinte e dois no total) e deu ciência aos alunos via mensagem via 380 

portal de que constam no relatório de alunos em situação de desligamento e solicitando que 381 

procurassem a coordenação o quanto antes a fim de reverterem a situação. Para garantir atendimento 382 

individual aos alunos, a coordenadora estabeleceu plantões de atendimentos informados aos alunos e 383 

também atendeu alunos fora do horário previsto quando foi solicitado pelos alunos. Os alunos em 384 

lista de desligamento são os que seguem: 2013100140 – Arantxa Eler Lucas; 2013100146 – Danielly 385 

Souza Pereira; 2013102000 – Sabrina Pereira.  As alunas 2013100140 – Arantxa Eler Lucas e 386 

2013102000 – Sabrina Pereira compareceram à presença da coordenadora e manifestaram desejo de 387 

permanecer no curso, bem como concordaram em realizar um plano de estudos com o objetivo de 388 

otimizar seu tempo de formação. Os planos de estudos foram devidamente assinados pelas alunas e 389 

registrados no SIE. Tendo sido discutida a matéria, foi aprovado por unanimidade o desligamento da 390 

seguinte aluna 2013100146 – Danielly Souza Pereira. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 391 

presente reunião às 16h45 e eu, Grace Alves da Paixão, secretária Ad hoc, lavrei a presente Ata, que, 392 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. 393 
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