
DEPARTAMENTO DE LETRAS  

 

PLANO DE AÇÃO 2019/2020 

 

Busca-se uma ação conjunta, que congregue professores e alunos em torno do 

objetivo maior que é o de contribuir para a manutenção do Curso de Letras, 

considerando seu caráter de licenciatura, voltado para a formação de um profissional de 

línguas atento às orientações nacionais da educação,  que reconheça a necessidade de 

atualização constante e que tenha na pesquisa e na extensão as ferramentas essenciais 

para a compreensão dos mais variados fenômenos linguísticos e literários. A ação 

conjunta (compartilhada) compreende o envolvimento de todos os participantes 

(docentes e discentes), uma vez que há muitos desafios a serem enfrentados.  

Ações pretendidas: 

- Incentivar a participação, de professores e alunos, em eventos acadêmicos cuja 

temática se relacione com o que é discutido no curso, em suas diferentes áreas: 

Colóquio das Licenciaturas, Encontro do Proler, Sarau de Letras, English Night, 

SUCST, eventos promovidos pelos programas de mestrado, entre outros. Também será 

incentivada a participação em eventos externos. 

- Incentivar as atividades de pesquisa e de extensão, já consolidadas no curso, 

por meio da exposição aos alunos dos caminhos disponíveis para a sua realização, seja 

por meio de pesquisa ligada a algum projeto já existente (de professor), ou de forma 

voluntária ou, ainda, por meio de recursos vindos do apoio à pesquisa e à extensão.  

- Buscar uma maior integração com as demais licenciaturas oferecidas pela 

Universidade, especialmente na realização de atividades conjuntas (com especial ênfase 

para a divulgação dos cursos). 

- Promover reuniões/conversas com os estudantes com periodicidade bimestral, 

com o objetivo de perceber o andamento das ações didático-pedagógicas.  

- Elaborar, com o corpo docente, um diagnóstico sobre a situação do curso, 

abrangendo diferentes aspectos. Será dado apoio às ações docentes, pautadas em 

aspectos didático-pedagógicos.  

- Buscar esforços para a manutenção do curso em sua versão presencial. Assim, 

a captação de estudantes para 2020 e 2021 receberá especial atenção, por meio da 

ênfase no Sarau de Letras e da intensificação da relação com a Educação Básica.  


