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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezessete (28/04/2017), às nove horas, na Praça do Centro 1 

Educação da Universidade Federal da Paraíba, reuniram-se os membros do Núcleo Docente Estruturante do 2 

curso de Letras Clássicas para deliberar sobre o seguinte ponto de pauta: Atualização do Projeto Pedagógico 3 

do Curso (PPC). Estiveram presentes os membros: Erick France Meira de Souza, Felipe dos Santos Almeida, 4 

Lucas Consolin Dezotti, Marco Valério Classe Colonnelli, Willy Paredes Soares. Havendo número legal, o 5 

professor Lucas Consolin Dezotti, na condição de presidente, deu início à apreciação da versão completa do 6 

PPC por parte deste Núcleo, relatando as observações feitas pelo professor Fábio Fonseca, da Coordenação de 7 

Currículos e Programas da Pró-reitoria de Graduação, sugerindo ajustes na carga horária mínima e máxima por 8 

período letivo, respectivamente, de cento e vinte para cento e oitenta horas, isto é, de oito para doze créditos, 9 

e de quatrocentas e oitenta para quatrocentas e vinte horas, isto é, de trinta e dois para vinte e oito créditos, 10 

sugestão aceita pelos membros presentes. Foram levantadas dúvidas quanto ao número de vagas anuais do 11 

curso, definidas no Projeto Pedagógico em número de sessenta, ao que o professor Lucas respondeu que o 12 

número referido está indicado na página de detalhes do curso no portal eMEC. Houve contribuições de todos 13 

com aprimoramentos estilísticos, particularmente das seções “História do curso” e “Justificativa”, de modo a 14 

tornar o texto mais claro e mais preciso em relação à terminologia da gestão educacional. O professor Felipe 15 

dos Santos Almeida apresentou um texto a respeito do Estágio Supervisionado, que foi lido, discutido e 16 

integrado ao texto do Projeto. Por fim, relatou-se a falta de regulamentação das atividades relativas aos Temas 17 

Transversais, quais sejam, educação para as relações étnico-raciais e educação ambiental, haja vista a 18 

necessidade de dialogar com setores afins, particularmente o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e 19 

Indígenas da Universidade Federal da Paraíba (NEABI/UFPB). Nada mais havendo a tratar, o professor Lucas 20 

Consolin Dezotti encerrou a reunião da qual lavrou-se esta ata, que foi lida, discutida, aprovada e assinada 21 

pelos membros presentes. João Pessoa, vinte e oito de abril de dois mil e dezessete. 22 
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