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Ao nono dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, realizou-1 
se, por meio virtual, sob a presidência da professora Renata Silveira da Silva, reunião 2 
ordinária da Comissão de Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica integrada à 3 
reunião da Comissão de Curso Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os 4 
demais presentes foram os professores Aden Pereira, Ana Lúcia Montano Boessio, 5 
Cristina Pureza Duarte Boéssio, Denise Aparecida Moser, Geice Peres Nunes, Ida Maria 6 
Marins Morales, Jorama de Quadros Stein, Leila Bom Camillo, Luciana Contreira 7 
Domingo, Luís Fernando da Rosa Marozo, Márcio Aurélio Friedrich, Miriam Cristina 8 
Carniato, Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques, Carlos Garcia Rizzon, e os 9 
representantes discentes Claudinei Moncks Fernandes, Cátia de Souza Teixeira e Teixeira 10 
e Mahara Soares Santos.  A profa. Leonor justificou ausência devido a consultas e exames 11 
médicos. A reunião teve os seguintes pontos: 1 Aprovação das atas 10/2021 e 11/2021, 12 
das reuniões de comissão de curso dos meses de novembro e dezembro. Professora 13 
Renata colocou em apreciação e em regime de votação as atas nº 10/2021 e 11/2021. As 14 
atas foram aprovadas. 2 Troca de coordenação do Curso de Letras Português-15 
Espanhol. A profa. Renata Silva informou que as coordenadoras do Curso de Letras 16 
Português e Literaturas de Língua Portuguesa, Renata Silva (coordenadora) e Leonor 17 
Simioni (coordenadora substituta), passam a assumir também a coordenação do curso em 18 
extinção Letras Português, Espanhol e Respectivas Literaturas. Em 2021, a gestão desse 19 
curso esteve a cargo dos coordenadores do Curso de Letras Espanhol e Literatura 20 
Hispânica, Carlos Rizzon (coordenador) e Geice Peres (coordenadora substituta). A 21 
profa. Renata informou que foi solicitada portaria e, em posse de documento, pedirá 22 
acesso às páginas institucionais: GURI, SEI, página do curso no site da Unipampa. 3 23 
Aprovação dos horários 2022.1. O professor Carlos Rizzon apresentou os horários de 24 
2022.1 para os três cursos de Letras presenciais, destacando componentes curriculares 25 
que não serão ofertados devido à falta de professores e esclarecendo dúvidas sobre a carga 26 
horária dos estágios. A grade com previsão de horários para os três cursos de Letras 27 
presenciais foi aprovada pelas comissões de curso. 4 Novo Edital PIBID e RP. A 28 
professora Renata explicou as orientações do ofício nº 29 
2/2022/DPPE/CPAcad/PROGRAD/UNIPAMPA, de 17 de janeiro de 2022, que trata da 30 
proximidade da abertura de edital dos programas PIBID e Residência Pedagógica. A 31 
comissão do curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica manifestou interesse em 32 
participar do programa PIBID e Residência Pedagógica em 2022. 5 Plano de divulgação 33 
dos cursos. A profa. Maria do Socorro relatou sua preocupação com a baixa procura pelo 34 
Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica e sugeriu que fossem criadas ações de 35 
divulgação do curso para atrair mais discentes. Alguns alunos e colegas também 36 
manifestaram interesse em realizar ações de divulgação dos cursos. Como 37 
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encaminhamento, a profa. Renata sugeriu que os professores e alunos, principalmente os 38 
representantes discentes, tentem articular ideias para apresentar o curso à comunidade. 6 39 
Pedido de afastamento para doutorado do professor Marcio Aurelio Friedrich. O 40 
professor Márcio contou que pedirá afastamento para finalizar sua tese quando o edital 41 
de afastamento docente for lançado. A profa. Geice informou que em breve o edital será 42 
lançado e, após, o professor deverá pedir a aprovação de afastamento na comissão de 43 
curso. 7 Bibliografia dos componentes dos currículos dos cursos. A profa. Ida e a 44 
profa. Miriam relataram o trabalho que está sendo realizado nas áreas para revisão das 45 
bibliografias dos componentes curriculares dos cursos Letras Português e Literaturas de 46 
Língua Portuguesa e Letras Espanhol e Literatura Hispânica, com a conferência de obras 47 
disponíveis na Biblioteca Digital. 8 Recuperação das aulas na paralisação. Profa. 48 
Renata comentou que, conforme orientação da Comissão de Ensino, era preciso discutir 49 
no curso como poderiam ser recuperadas as aulas não ministradas durante a paralisação 50 
das atividades. Os professores sugeriram que não fosse alterado o calendário acadêmico 51 
e cada professor irá organizar com seu grupo de alunos estratégias de recuperação das 52 
aulas. 9 Afastamento pós-doc Cristina Boéssio. A profa. Cristina Boéssio relatou que 53 
tem interesse em pedir afastamento para pós-doutorado após o retorno da profa. Giane. A 54 
profa. Geice disse que a profa. Cristina deve ficar atenta ao edital de afastamento docente 55 
e deverá trazer novamente esse ponto de pauta. Profa. Cristina disse que está socializando 56 
seu interesse de afastamento para análise do interesse nos cursos de Letras presenciais. 57 
Informes. 1 Registro de Atuação Docente É necessário que os professores preencham 58 
no GURI o Registro de Atuação referente ao semestre 2021-2. O sistema estará aberto 59 
entre os dias 25/01/2022 e 20/02/2022. 2 Retificação do calendário acadêmico e novas 60 
datas de planos de ensino. 01/04: nova data para inserção dos planos de ensino pelo 61 
docente no GURI; 06/05: nova data limite para aprovação dos planos de ensino pelas 62 
comissões de curso; 14/05: nova data limite para apresentação do plano de ensino pelo 63 
docente aos discentes. Profa. Ida comentou que, mesmo com a alteração, ainda há 64 
incongruências, pois 01/04 é período de férias docentes e lembrou que, no semestre 65 
anterior, o curso elaborou sua própria agenda para os planos de ensino. Profa. Renata 66 
respondeu que acha possível que façamos novamente uma agenda particularizada do 67 
curso, tendo em vista que a PROGRAD não estabelece prazos adequados. 3 Concurso 68 
Espanhol. O prof. Carlos comunicou que o concurso teve início no dia 07/02 e que estava 69 
em andamento. Há a previsão de que o resultado final seja divulgado no final da semana. 70 
4 Mobilizações (profa. Letícia e demandas da comunidade acadêmica de Jaguarão). 71 
Professora Renata relembrou que estavam ocorrendo ações de mobilização em virtude da 72 
frágil situação em que se encontra a profa. Letícia Ferreira. Relembrou que, segundo a 73 
plenária do dia 27/01/22, a paralisação foi suspensa, mas o campus continuará em 74 
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mobilização devido à situação da profa. Letícia, o descaso da reitoria em atender as 75 
demandas do campus Jaguarão, incluindo as reivindicações dos discentes. Nada mais 76 
havendo a tratar, a professora Renata deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, 77 
eu, Carlos Garcia Rizzon, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será́ assinada 78 
eletronicamente por mim, pela professora Renata Silveira da Silva. 79 


