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PROPOSTA DE TRABALHO 
 

Chapa1: Nosso curso, nossa história 

 

Coordenador: Prof. Me. Alex Sandro Beckhauser 

Vice-coordenador: Prof. Dr. Edson Oliveira da Silva 

 

A chapa 1, composta pelos professores Alex Sandro Beckhauser e Edson Oliveira da 

Silva, tem o objetivo de apresentar a proposta de trabalho para eleição da 

coordenação e vice-coordenação do curso de Letras: português e espanhol, biênio 

2021-2023. Objetivando a dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos gestores 

atuais, apresentamos os seguintes pontos da supracitada proposta: 

1. Incentivar parcerias entre o curso de Letras: português e espanhol e as escolas 

públicas de Feira de Santana, no intuito de ampliar as oportunidades dos 

estudantes realizarem o estágio docência; 

 

2. Estreitar o diálogo com as escolas estaduais e municipais de Feira de Santana, 

visando à inclusão optativa ou obrigatória do ensino de espanhol; 

 

3. Manter e fortalecer a parceria com os Programas Nacionais de Formação de 

Professores, como o Pibid e a Residência Pedagógica; 

 

4. Realizar uma avaliação ampla e dialogada do currículo 253, após a colação de 

grau da primeira turma;  

 

5. Fortalecer o relacionamento com os estudantes, no sentido de ouvi-los e 

acompanhá-los durante sua trajetória acadêmica; 

 

6. Reunir esforços para a seleção de novos professores efetivos para atender as 

demandas do novo currículo; 

 

7. Fortalecer a parceria com a extensão, especialmente com os programas PALLE, 

PORTAL e NucLi-IsF; 

 

8. Reforçar a importância do ensino da língua espanhola para a internacionalização 

da Universidade; 

 

9. Fortalecer a parceria com os Programas de Pós-Graduação em Estudos Literários 

e Linguísticos, dando ênfase às línguas estrangeiras modernas; 
 



10. Fortalecer o diálogo com os demais Colegiados de Letras e de Música, a fim de 

criar mecanismos para a permanência dos licenciandos na Universidade, bem 

como auxiliar em sua formação docente.  
 

11. Continuar com a divulgação de informações referentes ao curso, através de 

canais de comunicação alternativos, como o Instagram e o site do Colegiado. 
 

 

 
Alex Sandro Beckhauser 

Professor Assistente de Espanhol 

 

 

 

 
Edson Oliveira da Silva 

Professor Adjunto de Espanhol 

 

 

 
 


