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Ata da 1ª 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 quinze dias do 2 
mês de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas, no Laboratório de Clássicas, sob a presidência do professor 3 
Milton Marques Júnior, na condição de decano, contando com a presença dos seguintes membros: Hermes 4 
Orígenes Duarte Vieira e Lucas Consolin Dezotti. Também observaram a reunião, sem responsabilidade como 5 
membros, os professores: Erick France Meira de Souza, Felipe dos Santos Almeida e Willy Paredes Soares. 6 
Havendo número legal, o presidente passou a condução da reunião ao professor Lucas Dezotti, que iniciou os 7 
trabalhos apresentando o ponto de pauta, que foi aprovado pelos presentes: Pauta única – Atualização do 8 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). O professor Lucas Dezotti passou a palavra ao professor Felipe dos Santos 9 
Almeida, para que fizesse um panorama geral da questão e os resultados de sua pesquisa prévia. Foram 10 
apresentados alguns aspectos considerados prioritários para o desenvolvimento dos trabalhos, a saber: (a) 11 
decidir pela manutenção da modalidade Licenciatura ou pela mudança para a modalidade Bacharelado; após 12 
breve explanação e debate, decidiu-se pela modalidade BACHARELADO; (b) definir o perfil profissional do 13 
egresso; após breve explanação e debate, decidiu-se pela ênfase em TRADUÇÃO; (c) definir um nome para o 14 
curso, tendo em vista a disparidade existente entre as instâncias universitárias; após breve explanação e 15 
debate, decidiu-se por LETRAS CLÁSSICAS: GREGO E LATIM; (d) decidir pela manutenção do ingresso semestral 16 
ou pela mudança para ingresso anual; após breve explanação e debate, decidiu-se pela entrada ANUAL. Após 17 
isso, o professor Lucas Dezotti sugeriu como próximo passo a formulação da nova grade de componentes 18 
curriculares, a ser discutida na 7ª reunião, o que foi aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o 19 
professor Lucas Dezotti passou a palavra ao professor Milton Marques Júnior, presidente do NDE do Curso de 20 
Letras–Línguas Clássicas, na condição de decano, que deu por encerrada a reunião da qual lavrou-se esta ata, 21 
que será assinada pelos membros do NDE presentes. João Pessoa, quinze de julho de dois mil e dezesseis. 22 
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