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Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 9 horas, via Google 1 
Meet, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras Espanhol e 2 
Literatura Hispânica realizou reunião integrada com o Núcleo Docente 3 
Estruturante (NDE) do curso de Letras Português e Literaturas de Língua 4 
Portuguesa. Estiveram presentes a presidente Luciana Contreira Domingo e as 5 
professoras Leonor Simioni, Geice Peres Nunes, Renata Silveira da Silva, Giane 6 
Rodrigues dos Santos e Ana Lúcia Montano Boessio. O grupo discutiu os 7 
seguintes pontos de pauta: 1. DCNs e GT Novos tempos no Ensino Superior: 8 
professora Leonor relatou sobre posicionamento e possíveis encaminhamentos 9 
do campus com referência às DCNs e o GT Novos Tempos no Ensino Superior. 10 
Professora Renata questionou a viabilidade do trabalho atual sobre as PCCs; 11 
professora Giane problematizou a situação do ensino de espanhol e a 12 
necessidade de captar apoio e a elaboração de um documento conjunto com o 13 
campus Bagé em defesa do ensino da referida língua; a professora Geice 14 
manifestou a importância de nos mantermos mobilizados; a professora Ana 15 
Boessio enfatizou a necessidade de se pontuar a relevância do locus de 16 
enunciação dos cursos enquanto espaços de expertise no que tange às 17 
características e necessidades específicas dos respectivos campos de 18 
conhecimento e, portanto, mais aptos para definir a construção e/ou alteração 19 
dos PPCs. 2. Fórum das Licenciaturas: o FORLIC ocorrerá, de modo virtual, 20 
dia 01 de julho. Para essa reunião, os coordenadores de curso deverão levar 21 
sugestões de GTs. Os NDEs orientam que, nas comissões de curso, se debata 22 
sobre os seguintes temas para GTs: realização de uma pesquisa junto a outras 23 
universidades para conhecer posicionamentos em relação às DCNs; formas de 24 
realização de estágios de espanhol enquanto projetos de extensão; revisão dos 25 
PPCs em consonância com as DCNs. 3. Retorno às aulas: como a Unipampa 26 
definiu o retorno às aulas na modalidade de ensino remoto, os NDEs apontam 27 
para que não se ofertem nos cursos de Letras Português e Letras Espanhol 28 
componentes obrigatórios, somente componentes complementares. Também, 29 
que cada docente assuma, minimamente, um componente e um projeto, que 30 
poderá ser de pesquisa ou ensino ou extensão. Nada mais a tratar, eu, Giane 31 
Rodrigues dos Santos, secretária do NDE, lavro esta ata que, lida e aprovada, 32 
será́ assinada eletronicamente por mim e pela presidente de NDE, professora 33 
Luciana Contreira Domingo. 34 


