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Ata da Sétima Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras (Línguas Clássicas) do 1 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, realizada aos trinta dias do 2 
mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, no Laboratório de Línguas Clássicas, sob a presidência 3 
do professor Milton Marques Júnior, na condição de decano, contando com a presença dos seguintes 4 
membros: Hermes Orígenes Duarte Vieira, Lucas Consolin Dezotti e Marco Valério Classe Colonnelli. Também 5 
observaram a reunião, sem responsabilidade como membros, a professora Alcione Lucena de Albertim e o 6 
professor Felipe dos Santos Almeida. Havendo número legal, o presidente passou a condução da reunião ao 7 
professor Lucas Dezotti, que iniciou os trabalhos a respeito da pauta única: Atualização do Projeto Pedagógico 8 
do Curso (PPC). O professor Lucas relatou uma conversa com a Coordenadora de Escolaridade da Pró-Reitoria 9 
de Graduação, Profa. Marilene, acerca da deliberação deste Núcleo (cf. Primeira Reunião Extraordinária, 10 
15.07.2016) para que o Curso tivesse ingresso único anual, na qual a referida Coordenadora se posicionou 11 
contra essa ideia, argumentando que faria aumentar a evasão do curso e impediria o ingresso de graduados, 12 
que costuma nos fornecer um bom número de bons alunos; além disso, sugeriu que pensássemos em um curso 13 
enxuto, com o mínimo de horas suficiente para uma boa formação básica e maior possibilidade de escolha para 14 
os alunos conforme suas afinidades. Após a devida discussão, os membros deste Núcleo Docente Estruturante 15 
concordaram com os argumentos, deliberando para que o curso permaneça com dois ingressos anuais e 16 
passando a discutir os ajustes necessários na proposta de grade curricular aprovada em reunião anterior (cf. 17 
Terceira Reunião Extraordinária de 29.07.2016). O principal procedimento foi transformar em optativas uma 18 
parte das disciplinas que antes eram obrigatórias, de modo a garantir um núcleo básico de língua, literatura e 19 
metodologia de pesquisa, a ser cursado por todos, e, ao mesmo tempo, possibilitar aos discentes escolher 20 
entre as optativas oferecidas no âmbito do próprio Curso ou fora dele, conforme prevê a Resolução 16/2015, 21 
de acordo com suas afinidades e perspectivas de formação acadêmica. Nada mais havendo a tratar, o professor 22 
Lucas Dezotti passou a palavra ao professor Milton Marques Júnior, presidente do NDE do Curso de Letras 23 
(Línguas Clássicas), que deu por encerrada a reunião da qual lavrou-se esta ata, que será assinada pelos 24 
membros do NDE presentes. João Pessoa, trinta de setembro de dois mil e dezesseis. 25 
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