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No dia quinze de fevereiro de 2022, às 9 horas, o Núcleo Docente Estruturante 1 
(NDE) do curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica realizou, por meio 2 
virtual na plataforma Google Meet, reunião integrada com o Núcleo Docente 3 
Estruturante (NDE) do curso de Letras Português e Literaturas de Língua 4 
Portuguesa. Estiveram presentes a presidente Miriam Cristina Carniato e os 5 
professores Carlos Garcia Rizzon, Geice Peres Nunes, Ida Maria Morales 6 
Marins, Leonor Simioni e Renata Silveira Silva. A professora Ana Lúcia Montano 7 
Boessio não compareceu por problemas de saúde. O grupo discutiu os seguintes 8 
pontos: 1. Minuta Normativa da Unipampa Cidadã: a professora Ida Marins 9 
apresentou a minuta para o desenvolvimento das ações de extensão Unipampa 10 
Cidadã nos cursos de Letras. O documento foi debatido e, como 11 
encaminhamento, será levado às instâncias deliberativas das Comissões de 12 
curso de Letras, que terão reunião integrada agendada para o mês de março de 13 
2022. 2. Curricularização da extensão: os NDEs analisaram as grades 14 
curriculares dos cursos de Letras Espanhol e Literatura Hispânica e Letras 15 
Português e Literaturas de Língua Portuguesa e as possibilidades para alocar os 16 
componentes curriculares de extensão I e II. Para cumprir a carga horária de 17 
10% em atividades de extensão sem ultrapassar a atual carga horária total dos 18 
cursos, foi apontada a seguinte sugestão: a carga horária de Componentes 19 
curriculares complementares de graduação (CCCGs) passará de 285 horas para 20 
120 horas; a carga horária de Trabalho de Conclusão de Curso I e II passará de 21 
90 horas para 60 horas cada componente; e a carga horária total dos estágios 22 
obrigatórios passará de 480 horas para 420 horas. Assim, para completar a 23 
carga horária de extensão com 320 horas, a Unipampa Cidadã será 24 
desenvolvida em 80 horas. Para definir as grades curriculares dos cursos de 25 
Letras, os NDEs indicam a seguinte distribuição: Português: atividades de 26 
extensão desenvolvidas no 4º e 7º semestres; Espanhol: atividades de extensão 27 
desenvolvidas no 4º e 6º semestres. A carga horária dos componentes de 28 
extensão será dividida em dois componentes curriculares de 120h (8 créditos) 29 
cada um deles. As áreas abrangidas pelos componentes serão língua e 30 
literatura; a organização das ofertas será definida pelas áreas dos cursos para 31 
posterior aprovação em reunião de Comissão de Curso. 3. Plano de trabalho 32 
para atualização dos PPCs: o ponto tratou do processo de atualização das 33 
bibliografias dos PPCs para cumprir demandas relacionadas à avaliação de 34 
reconhecimento dos cursos pelo MEC, prevista para 2022. As áreas estão 35 
realizando a revisão e o NDE de cada curso será o responsável por organizar as 36 
bibliografias nos seus respectivos PPCs. Para isso, as áreas terão o prazo de 37 
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até o dia 25/02 para a devolutiva do ementário; os representantes de áreas 38 
encaminharão o documento para seus pares; as bibliografias referentes à área 39 
pedagógica serão atualizadas pela professora Juliana Brandão Machado. Sem 40 
mais a tratar, eu, Geice Peres Nunes, lavro esta ata que, lida e aprovada, será 41 
assinada eletronicamente por mim e pela presidente do NDE, professora Miriam 42 
Cristina Carniato. 43 


