
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
COORDENAÇÃO DE LETRAS CLÁSSICAS 

COLEGIADO DE CURSO 
 
 

Ata da 16ª Reunião do Colegiado do Curso de Letras Clássicas 
(Reunião Ampliada com o Núcleo Docente Estruturante) 

 
 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete (09/06/2017), às nove horas, no Laboratório de Línguas 1 

Clássicas do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, reuniram-se os 2 

membros do Colegiado e os membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de Letras Clássicas para 3 

deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: [1] Comunicações; [2] Homologação da Ata da 15ª Reunião do 4 

Colegiado; [3] Semana de recepção 2017.1; [4] Novo Projeto Pedagógico. Estiveram presentes os membros do 5 

Colegiado: Alcione Lucena de Albertim, Danielle Barbosa Lins de Almeida, Diogenes Marques Frazão de Souza, 6 

Hermes Origenes Duarte Vieira, Jaynnoã Fernando Silva Lopes, Juvino Alves Maia Junior, Lucas Consolin 7 

Dezotti, Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti, Martina de Souza Soares. Estiveram presentes os membros 8 

do Núcleo Docente Estruturante: Erick France Meira de Souza, Felipe dos Santos Almeida, Milton Marques 9 

Júnior. Havendo número legal, o professor Lucas Consolin Dezotti, na condição de presidente, iniciou os 10 

trabalhos dando as boas vindas a Jaynnoã Fernando Silva Lopes, designado para ocupar a segunda vaga de 11 

representante discente neste Colegiado conforme eleição realizada dois dias antes, em Assembleia Geral de 12 

Curso, tendo como suplente o discente Rômulo Bernardo da Silva. O presidente aproveitou o ensejo e 13 

informou sobre a Assembleia, que constituiu oportunidade para a Coordenação de esclarecer os participantes 14 

a respeito da oferta de disciplinas para o próximo período e instruir a realização da matrícula, assim como para 15 

o Centro Acadêmico iniciar as discussões acerca das atividades de recepção dos ingressantes, a se realizarem 16 

provavelmente na primeira semana de aulas, no mês de julho. Em seguida, informou ao Colegiado a recente 17 

solicitação de aquisição de material bibliográfico, lamentando e justificando não ter compartilhado a 18 

informação com os demais docentes pelo prazo extremamente curto para preenchimento da planilha. Também 19 

informou ao Colegiado a recente publicação de Edital do Programa “UFPB no seu município”, que abrange 20 

projetos de extensão (cursos, eventos, oficinas) voltado para a formação cidadã do corpo discente desta 21 

Universidade. Findas as comunicações, passou-se à homologação da Ata da 15ª Reunião do Colegiado, que foi 22 

lida, discutida e aprovada por unanimidade. Passou-se então ao terceiro ponto de pauta, sobre a Semana de 23 

recepção dos ingressantes, sob a responsabilidade do Centro Acadêmico de Letras Clássicas, que tem como 24 

objetivo a integração e confraternização dos participantes do Curso e para tanto solicita que todos os 25 

professores conduzam seus alunos e participem das atividades. A proposta foi colocada em votação e aprovada 26 

por unanimidade. Em seguida, tratou-se do quarto ponto de pauta, o Novo Projeto Pedagógico do Curso, cuja 27 

versão final foi apresentada ao Colegiado, considerando os ajustes pendentes quanto à implementação do 28 

componente Temas Transversais; o presidente relatou a conversa com a coordenadora do Núcleo de Estudos e 29 

Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas, professora Solange Rocha, que se mostrou simpática à proposta de 30 

participação dos alunos de Letras Clássicas nas atividades promovidas pelo referido Núcleo. O texto foi 31 



colocado em votação e aprovado por unanimidade, ficando o Coordenador autorizado a emitir em nome do 32 

Colegiado a respectiva Certidão de Aprovação. Nada mais havendo a tratar, o professor Lucas Consolin Dezotti 33 

encerrou a reunião da qual lavrou-se esta ata, que foi lida, discutida, aprovada e assinada pelos membros 34 

presentes. João Pessoa, nove de junho de dois mil e dezessete. 35 
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