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Aos dezenove dias do mês de agosto 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. Ofertas 2020/1: conforme decisão de reunião 8 
anterior, através de ensino remoto, as ofertas deverão ser exclusivamente de 9 
componentes complementares. Sugere-se que essas ofertas sigam os seguintes 10 
critérios: atenção às demandas de prováveis formandos do curso Letras 11 
Português, Espanhol e Respectivas Literaturas (curso em extinção); não oferta 12 
de componentes de estágio e com carga horária de PCC; que cada docente 13 
tenha encargos com o ensino de 8 horas semanais. 2. Nova grade de horários: 14 
propõe-se às comissões de curso uma nova grade de horários, substituindo a 15 
que havia sido prevista para o mês de março, quando deveria ter iniciado o 16 
período letivo. A viabilidade das ofertas de componentes na modalidade remota 17 
deverá ser discutida com os colegas docentes nas comissões de curso. Nada 18 
mais havendo a tratar, eu, Giane Rodrigues dos Santos, secretária do NDE, lavro 19 
esta ata que, lida e aprovada, será́ assinada eletronicamente por mim e pela 20 
presidente de NDE, professora Luciana Contreira Domingo. 21 


