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No dia 18 de março de 2022, às 9 horas, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
do curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica realizou, por meio virtual na 
plataforma Google Meet, reunião integrada com o Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. 
Estiveram presentes a presidente Miriam Cristina Carniato e os professores 
Carlos Garcia Rizzon, Geice Peres Nunes, Ida Maria Morales Marins, Leonor 
Simioni e Renata Silveira Silva. A professora Ana Lúcia Montano Boessio não 
compareceu por problemas de saúde. O grupo discutiu os seguintes pontos: 1. 
Referência bibliográfica do ementário dos PPCs: Os NDEs debateram a 
quantidade de volumes das referências básicas e complementares à luz do 
modelo de relatório que deve ser produzido; analisou o acervo e constatou a 
disponibilidade de poucos exemplares para algumas disciplinas. Nessa análise, 
levou em conta o número de ingressantes em cada um dos cursos e, a partir 
disso, apontou a necessidade de que, do primeiro ao quarto semestre, os livros 
indicados na bibliografia básica devem ter o mínimo de 3 exemplares disponíveis 
nas bibliotecas da UNIPAMPA; os livros indicados na bibliografia complementar 
deverão ter no mínimo 1 exemplar disponível. Considerando o decréscimo do 
número de alunos a partir da segunda metade do curso, do quinto ao oitavo 
semestre, os livros indicados na bibliografia básica podem estar disponíveis em 
2 exemplares para cada título, e os livros referentes à bibliografia complementar 
em 1 exemplar. A aprovação desses quantitativos será realizada em reunião de 
comissão de curso. O prazo para as áreas concluírem a tarefa de revisão das 
referências bibliográficas foi definido para 25 de abril. A revisão ficará 
armazenada nos drives dos cursos de Letras – Português e Letras – Espanhol; 
o documento será submetido à aprovação do colegiado na reunião da Comissão 
de Curso de 04 de maio de 2022. O NDE propôs abrir processo no SEI com uma 
lista de livros para aquisição pela instituição. Tal ação evidenciará que os cursos 
estão atentos às deficiências do acervo da biblioteca no que se refere a 
produções de língua, linguística e literatura. O NDE será o responsável pela 
adequação final dos PPCs. Cabe registrar que a revisão das bibliografias dos 
componentes pedagógicos foi realizada pela professora Juliana Brandão 
Machado e pelo professor Lúcio Hammes. 2. Documentos necessários para a 
visita in loco originados pelo NDE: para atender as exigências da visita in loco, 
a professora Renata listou um conjunto de documentos, como: o relatório de 
adaptação de campos dos PPCs, portarias de abertura dos cursos, atas de 
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reuniões dos cursos, bem como dos NDEs, e projetos. Tais documentos serão 
reunidos pelas coordenações e pelas presidências dos NDEs. Outras demandas 
importantes são as revisões bibliográficas, os pedidos de livros, a coleta dos 
regimentos dos laboratórios dos cursos, dados pertinentes aos instrumentos de 
autoavaliação dos cursos, questionários e acompanhamento dos egressos, 
registros de avaliação dos cursos por seus discentes, registros de reuniões 
pedagógicas, relatórios de gestão, registros do ENADE. No debate do ponto, 
ficou compreendido que os cursos e os NDEs têm posse desses registros. 3. 
Revisão completa do PPC: será iniciada no mês de maio e incluirá a revisão da 
quebra de pré-requisitos, possível extinção ou realocação de componentes e 
trocas de nomes de componentes. Além disso, em reunião da Comissão de 
Curso, a normativa do programa institucional UNIPAMPA Cidadã será submetida 
à aprovação pelo colegiado para inserção no documento. Os assuntos 
“Formalização da extensão” e “Inserção das alterações previstas na Resolução 
2/2019” serão pautados em discussões futuras dos NDEs. Sem mais a tratar, 
lavro apresente ata, que será assinada eletronicamente por mim, Geice Peres 
Nunes, e pela presidente do NDE, professora Miriam Cristina Carniato. 


