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Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se, por 1 
meio virtual, sob a presidência da professora Renata Silveira da Silva, reunião ordinária 2 
da Comissão de Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica integrada à reunião da 3 
Comissão de Curso Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os demais 4 
presentes foram os professores, Ana Lúcia Montano Boessio, Carlos Garcia Rizzon, 5 
Cristina Pureza Duarte Boéssio, Denise Aparecida Moser, Geice Peres Nunes, Giane 6 
Rodrigues dos Santos, Ida Maria Marins Morales, Jorama de Quadros Stein, Leonor 7 
Simioni, Luciana Contreira Domingo, Luís Fernando da Rosa Marozo, Márcio Aurélio 8 
Friedrich, Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques e os representantes discentes 9 
Mahara Soares dos Santos, Claudinei Moncks Fernandes, Cátia de Souza Teixeira e 10 
Teixeira. Trabalharam como intérpretes de LIBRAS Fernando Ramires e Lucas Lima.  11 
Foram justificadas as ausências das professoras Aden, que tem atividade no campus Bagé, 12 
e Miriam Carniato, que está de licença saúde até maio. A convocação apresentou os 13 
seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação das atas 08/2020 e 01/2021; 2. Calendário de 14 
reuniões de curso; 3. Agenda da coordenação de curso com a coordenação acadêmica; 4. 15 
Avaliação do docente pelos discentes; 5. Relatos da reunião da equipe de estágios de 16 
português e de espanhol; 6. Relatos da reunião sobre Residência Pedagógica e Estágios 17 
da área de português; 7. Recomposição NDE; 8. Coordenação TCC; 9. Curso de Libras; 18 
10. Situação dos concursos para vagas ociosas; 11. Relatos da reunião do Conselho 19 
(calendário, orçamento, intérprete LIBRAS). Professora Renata inicia a reunião 20 
informando que a aluna Cátia, escolhida em assembleia discente, assumiu a representação 21 
dos discentes do curso de Espanhol. Ponto 1. Aprovação das atas 08/2020 e 01/2021: 22 
Professora Renata colocou em apreciação e em regime de votação as atas nº 08/2020 e 23 
01/2021. As atas foram aprovadas.  2. Calendário de reuniões de curso: Professora 24 
Renata diz que o professor Carlos encaminhou uma proposta de calendário de reuniões, 25 
indicando que elas aconteçam sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Esse 26 
calendário de reuniões servirá para a organização do curso e para agendar, 27 
antecipadamente, a participação dos intérpretes de Libras e da TAE Hilda Nunes, que 28 
auxiliam nas reuniões. O calendário foi aprovado.  3. Agenda da coordenação de curso 29 
com a coordenação acadêmica: Professora Renata relata que, na primeira reunião do 30 
ano da comissão local de ensino, não deu tempo de vencer todos os pontos da pauta. 31 
Então, foi agendada nova reunião para discutir os pontos que faltaram, porém, esta 32 
reunião acabou cancelada. Nesse sentido, o curso solicitou uma reunião com a 33 
coordenação acadêmica para tratar de pontos importantes para os cursos de Letras. A 34 
reunião foi agendada para o dia 04/03 e contará com a participação das coordenações dos 35 
demais cursos do campus. Os pontos que serão levados pelos cursos de Letras são os 36 
seguintes: a) Vagas docentes ociosas, b) PIBID como aproveitamento para estágios, e c) 37 
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Disciplinas sem professor. Nessa reunião, a gestão deverá informar como irá resolver 38 
essas demandas, e que, após, as informações serão repassadas ao grupo. 4. Avaliação do 39 
docente pelos discentes: Professora Renata diz que recebeu uma pasta da coordenação 40 
acadêmica com as avaliações de 2020/1. Professora Geice alerta para a necessidade de a 41 
comissão de curso autorizar os docentes Renata e Carlos a fazerem a inserção de 42 
despacho, informando a avaliação de cada docente nos processos SEI de promoção e 43 
progressão. A comissão de curso fez a votação e autorizou os docentes a assinarem as 44 
avaliações dos docentes junto aos processos abertos, via SEI. Professora Maria do 45 
Socorro diz que anexou no seu processo a avaliação de 2019/1, pois era a avaliação que 46 
tinha no momento. Caso seja solicitado, pedirá que os docentes, agora autorizados, façam 47 
o despacho no processo. Professor Carlos informa que a comissão de promoção e 48 
progressão docente será reformulada, mas isso não impede o encaminhamento dos 49 
processos via SEI. Também destaca que, como as progressões e promoções estão sendo 50 
feitas através do SEI, cada docente consegue acompanhar o andamento do seu processo 51 
e verificar quais documentos estão sendo solicitados.  5. Relatos da reunião da equipe 52 
de estágio de português e espanhol: Professora Renata fez um breve relato das reuniões 53 
que a equipe de estágio realizou para a implementação do estágio remoto. Sobre o 54 
aproveitamento das atividades do PIBID como estágio, não foi possível avançar, visto 55 
que a PROGRAD deixou para os cursos resolverem, sem oferecer respaldo algum. Diante 56 
dessa situação, o encaminhamento da equipe de estágio foi de que os alunos iniciem o 57 
estágio nas escolas e, caso venha a decisão de poder aproveitar, se reveja a situação desses 58 
alunos. Outra definição da equipe de estágio foi que o estágio será totalmente remoto, 59 
mesmo que as escolas ao longo do semestre adotem o formato de ensino presencial ou 60 
híbrido. Tal definição se deu pelo fato do seguro de vida, contratado pela UNIPAMPA, 61 
não cobrir a situação de pandemia da Covid 19. Outro encaminhamento definido em 62 
reunião da equipe de estágio foi o agendamento de reunião com Rafael Schneid, egresso 63 
do curso de letras da UNIPAMPA e recentemente empossado no cargo de Secretário de 64 
Educação do município. A sugestão de pauta seria com os seguintes pontos:  65 
Aproximação cursos Letras e SMED; Protocolo de inserção de estagiários nas escolas; 66 
Ensino de espanhol em Jaguarão. Sobre a organização do estágio remoto, professora 67 
Renata pede que os orientadores de estágio conversem com os alunos e verifiquem quais 68 
alunos participam ou participaram dos programas PIBID ou Residência Pedagógica e 69 
repassem por e-mail para que possa ser atualizada a planilha dos estágios com essas 70 
informações. Outra planilha que está disponível no drive é uma tabela com as informações 71 
de quais alunos farão estágio, seus respectivos orientadores e as escolas que farão os 72 
estágios. Professora Renata contou que, na reunião com os alunos matriculados em 73 
estágio, eles relataram dificuldades de conseguir contatar as escolas para a realização do 74 
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estágio, muitos ainda estão sem escola, e não estão residindo na cidade neste momento. 75 
A questão da pandemia impede ir pessoalmente visitar as escolas, o que acosiona 76 
dificuldades de contato. Professora Geice diz que um tema a ser tratado na reunião com 77 
o secretário Rafael é se teremos autonomia para contatar diretamente as escolas para 78 
solicitar turmas de estágio, pois há um tempo atrás, o primeiro contato era com a SMED. 79 
Será preciso ter conhecimento de como funcionará esse fluxo. Professora Ana Boessio 80 
informa que verificou a planilha e sentiu falta das alunas Tuânia e Daiane Cardoso, do 81 
programa Residência Pedagógica. Professora Renata diz que essas informações serão 82 
atualizadas na planilha, assim que for recebendo as informações dos orientadores. 83 
Também fará a confirmação com os docentes que foram responsáveis pelos programas 84 
PIBID e Residência Pedagógica. Professora Renata pede ao professor Luís para fazer a 85 
planilha com as informações dos alunos para a área do Português, para que os 86 
orientadores de estágio possam informar em quais escolas seus orientandos atuarão. 87 
Professor Luís diz fará a planilha.  Outro relato da equipe de estágios foi da reunião com 88 
as TAEs Lidiane e Hilda sobre a documentação de estágio. Foram dois momentos, às 16 89 
horas, conversa com os orientadores de estágio e, às 17 horas, com os alunos 90 
matriculados. As servidoras relataram como foi feita a documentação de estágio no último 91 
semestre, quando apenas o curso de pedagogia ofertou o estágio na modalidade remota.  92 
Relataram que a Divisão de Estágio orientou que os TCEs fossem realizados via SEI. 93 
Nessa conversa se pode observar que apenas o TCE foi feito através do sistema SEI, e 94 
que os demais documentos seguiram da mesma forma que faziam, quando o estágio era 95 
presencial. Professora Renata sugeriu que os demais documentos, como carta de aceite e 96 
controle de frequência, também fossem feitos e assinados pelo SEI. Se disponibilizou em 97 
auxiliar nesse processo, pois no componente TCC teve que fazer toda a documentação 98 
das bancas pelo SEI e acredita que funcionou muito bem. Teve auxílio de um TI para 99 
conseguir fazer o processo dos TCC via SEI. As servidoras concordaram que ficaria bem 100 
melhor se todos os documentos tramitassem pelo SEI, porém, contam que tanto as escolas 101 
como os alunos possuem dificuldade de utilizar o SEI, tendo relatos de escolas que nem 102 
querem fazer o cadastro de usuário externo junto ao sistema SEI, o que pode dificultar 103 
todo processo. No curso de pedagogia essa função de assinatura das escolas e dos alunos 104 
não funcionou pelo SEI e foi preciso fazer manualmente, através do e-mail, anexando os 105 
documentos como documentos externos. Como encaminhamento dessa questão, a equipe 106 
de estágio irá revisar os documentos de estágio para serem inseridos no SEI como 107 
documentos para editar. Para os alunos estagiários, Lidiane e Hilda reforçaram a 108 
importância da utilização do e-mail institucional e que buscassem as informações 109 
pessoais, da escola e o plano de atividades para o preenchimento do formulário para a 110 
solicitação do TCE, e que serão as servidoras Hilda e Lidiane que farão a abertura do 111 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Ordinária da Comissão de Curso 
Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica 

 
Ata 02/2021 de 03/03/2021 

 

TCE de cada aluno no sistema SEI. Professora Ida diz que é preciso fazer essa revisão 112 
dos documentos o quanto antes, que essa demanda é urgente, pois em maio já finda o 113 
semestre. Professora Renata propõe duas frentes de trabalho: primeiro, reunião para a 114 
revisão dos documentos; e segundo, que orientadores verificarem o formulário para o 115 
preenchimento do TCE e quais informações os estagiários têm que ter em mãos para 116 
solicitarem o TCE. 6. Relatos da reunião sobre Residência Pedagógica e Estágios da 117 
área de português: A equipe de estágio se reuniu com a coordenadora do programa 118 
Residência Pedagógica, professora Luciana. Nessa reunião foi elaborada uma proposta 119 
da área de língua portuguesa para aproveitamento Residência Pedagógica como estágio 120 
(Curso de Letras Português-Espanhol, no ensino remoto e presencial). Professora Renata 121 
compartilhou com a comissão o documento. Foi pensado em solicitar um relatório 122 
individual por aluno, pois verificou-se que as atividades do programa são realizadas em 123 
dupla. Professora Leonor explica que o aproveitamento é feito como se fosse uma 124 
disciplina, então, no momento do pedido de aproveitamento o aluno já teria que ter esse 125 
relatório pronto, assim como os demais documentos que constam na normativa. O 126 
formato relatório é o mais adequado para solicitar aos alunos para avaliar o 127 
aproveitamento, visto que, durante o programa, os alunos desenvolvem um relatório após 128 
o término de cada módulo. O curso teria que definir qual formato teria esse relatório. 129 
Professora Leonor diz que a normativa prevê diferentes formatos: A) realizar o estágio 130 
no RP – Residência Pedagógica; b) Aproveitar o período do RP – Residência Pedagógica 131 
para o estágio. Professora Renata sugere que as comissões de curso apreciem os aspectos 132 
gerais pensados para o aproveitamento, conforme proposta apresentada, ressaltando que 133 
o teor da ficha e relatório serão discutidos em nova reunião. Foi colocado em regime de 134 
votação, sendo aprovada a utilização dos módulos: um módulo: aproveita como estágio I 135 
mediante apresentação de um relatório reflexivo ou ACG; dois módulos: aproveita 136 
estágio I + estágio III (mais documento reflexivo para cada um dos módulos) ou como 137 
estágio 1 + ACG; e três módulos: aproveita os 2 estágios mediante documento reflexivo 138 
para cada estágio + ACG. 7. Recomposição NDE: Professora Renata diz que será 139 
necessário recompor os Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs dos cursos Letras 140 
Português e Literatura de Língua Portuguesa e Letras Espanhol e Literatura Hispânica. 141 
Este ano ainda não ocorreu nenhuma reunião de NDE. Perguntou se as áreas já tiraram a 142 
indicação dos docentes para compor os núcleos. As áreas indicaram as seguintes 143 
docentes: professora Ana Boessio, representando a área da Literatura; professora Ida 144 
Morales, representando a área do português; e a professora Maria do Socorro, 145 
representando a área do espanhol, em substituição a professora Miriam, que está de 146 
licença saúde. 8. Coordenação TCC: Professora Renata diz que vinha coordenando o 147 
TCC nos últimos semestres e, como assumiu coordenação de curso, a comissão precisa 148 
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escolher um novo coordenador de TCC. Destaca que sempre foi uma prática do curso de 149 
Letras que não fosse o mesmo docente nessas duas funções. Professora Renata explica 150 
que o trabalho de fato se dá ao final do semestre, quando se organizam as defesas, convites 151 
para as bancas, entre outras tarefas. Ressalta que, no último semestre, o processo de 152 
assinatura dos documentos de TCC foi realizado através do SEI, e que pode fazer um 153 
manual com o passo a passo do sistema e ajudar o docente que se disponibilizar a assumir 154 
a função. Professora Jorama se dispôs a assumir a coordenação de TCC, contando com o 155 
auxílio da professora Renata. As comissões de curso aprovaram a professora Jorama 156 
como nova coordenadora de TCC  9. Curso de Libras:  Professor Carlos reforçou o 157 
convite, recebido por e-mail, para que, quem puder, participe de um curso de libras. 158 
Ressaltou a importância da participação dos docentes nesse curso para que se tenha uma 159 
comunicação eficiente com o professor Márcio e alunos surdos do campus. Professor 160 
Márcio menciona que achou legal a realização desse curso, o que poderá proporcionar 161 
uma boa comunicação, uma comunicação mais humana.  Professora Renata lembrou que 162 
no e-mail está o link para a inscrição. 10. Situação dos concursos para vagas ociosas: 163 
Professora Renata relatou a situação das vagas ociosas. Explicou que o último concurso 164 
realizado para a vaga de português foi renovado por mais dois anos, porém, o concurso 165 
foi judicializado, ficando a vaga trancada. A coordenação anterior solicitou pedido de 166 
novo concurso, através de processo no SEI, porém o processo ainda está em análise. Sobre 167 
a disciplina de OTP, que está sem professor, ocorreu um problema após a elaboração da 168 
oferta, pois havia um docente da Pedagogia que iria ministrar OTP, porém a professora 169 
Paula Selbach, Coordenadora Acadêmica em janeiro, retirou o encargo desse docente. 170 
Como se não bastasse, a coordenação de curso não foi informa que o docente não iria dar 171 
a disciplina. Somente em março, o curso de Pedagogia abriu processo seletivo para 172 
preencher uma vaga docente, e este ministrará o referido componente. Professor Carlos 173 
diz que provavelmente não dará tempo para que o novo docente assuma e ministre as 174 
aulas neste semestre. Destaca que será um problema de integralização para os alunos 175 
concluírem o currículo, pois esse componente não foi ofertado no último semestre e 176 
provavelmente não será ofertado neste também. Outro informe trazido pela professora 177 
Renata foi sobre a vaga da professora Leila, que no processo se informa que a PROGEPE 178 
está aguardando resposta do despacho que questiona se há previsão orçamentária. 179 
Acredita que logo o curso receberá autorização para fazer processo seletivo para 180 
substituto. Sobre a vaga da professora Cátia Goulart, professor Carlos relata que a 181 
coordenação acadêmica solicitou que fosse verificado no banco de dados do sistema 182 
GURI se existiam interessados em vir para o curso de Letras. A consulta foi realizada e, 183 
como não há interessados, acredita que será possível dar andamento para a realização do 184 
concurso, pois essa seria a próxima etapa do processo. 11. Relatos da reunião do 185 
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Conselho (calendário, orçamento, intérprete LIBRAS): Calendário Acadêmico: 186 
Professora Renata informa que foi prorrogado o prazo para a conclusão do calendário 187 
acadêmico. Foram apontados os seguintes problemas: curto prazo de intervalo entre os 188 
semestres, revisão de processos que acontecem nesse curto intervalo entre os semestres, 189 
nenhum informe sobre como será a modalidade de ensino para 2021. Intérprete de 190 
LIBRAS: Foi aberto processo seletivo de LIBRAS. Não existirá mais o cargo de servidor 191 
federal de intérprete de LIBRAs, então serão contratados profissionais terceirizados. 192 
Orçamento: O Conselho do Campus aprovou como encaminhamento da questão do 193 
orçamento a produção de um documento, elaborado pelos docentes Jônatas e Leonor, para 194 
ser lido na reunião do CONSUNI. Professora Leonor diz que nesse documento foi 195 
questionada a divisão dos recursos financeiros dentro da universidade, que, ultimamente, 196 
passaram a ser distribuídos conforme as vagas preenchidas e não de acordo com as vagas 197 
ofertadas, e essa mudança prejudicou muito o campus Jaguarão. Também foi colocada a 198 
questão dos alunos com matrícula nos cursos EaD, que não computam para o campus no 199 
cálculo de divisão de recursos. Se fez esse documento na perspectiva de proporcionar 200 
uma reflexão para ver se surte efeito na distribuição dos recursos. Professor Carlos diz 201 
que essa difícil situação orçamentária reflete, por exemplo, na conclusão das obras da 202 
casa de estudante, prejudicando o preenchimento das vagas dos cursos. Essa fórmula que 203 
está sendo utilizada para a distribuição dos recursos entre os campi nos dirige à extinção 204 
do campus Jaguarão. Informes gerais: Professora Renata informa que não estipularam 205 
prazo para a reformulação dos planos de ensino dos estágios. Professora Jorama informa 206 
que, no dia 06/04, às 19 horas e 30 minutos, haverá uma aula aberta do componente 207 
Enunciação e Ensino. Agradeceu o auxílio do discente Claudinei Fernandes na elaboração 208 
do cartaz e na divulgação da atividade. Professora Geice informa que foi publicado o 209 
edital nº 31/2021, edital de programa de educação tutorial para a seleção de bolsistas e 210 
voluntários para o PET Letras/campus Jaguarão. Professora Ana Boessio informa que, 211 
nesta sexta-feira, 05/03, às 19 horas, haverá o CINE LALLI, com a apresentação do filme 212 
“Mais estranho que a ficção”. Será disponibilizado o link. Professora Ana Boessio retoma 213 
a discussão sobre a disciplina de OTP, questionando se não seria interessante, para os 214 
próximos semestres, o curso de Letras assumir esse componente. Caso o curso julgue a 215 
ideia pertinente, manifesta interesse em ministrar a disciplina, porém, gostaria de poder 216 
se planejar e organizar o componente com antecedência. Professora Renata sugere que se 217 
faça um estudo na área, prevendo a divisão de carga horária e se verifique a possibilidade 218 
de assumirmos o componente para os nossos cursos. Nada mais havendo a tratar, 219 
professora Renata deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara 220 
Gonçalves Nunes, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será́ assinada 221 
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eletronicamente por mim, pela professora Renata Silveira da Silva e pelo professor Carlos 222 
Garcia Rizzon. 223 


