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Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2022, às 14 horas, via Google Meet, realizou-1 
se por meio virtual, sob a presidência do professor Carlos Garcia Rizzon, reunião 2 
ordinária da Comissão de Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica integrada à 3 
reunião da Comissão de Curso Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os 4 
demais presentes foram os professores Márcio Aurelio Friedrich, Luciana Contreira 5 
Domingo, Miriam Cristina Carniato, Jorama de Quadros Stein, Maria do Socorro de 6 
Almeida Farias-Marques, Camila Gonçalves dos Santos do Canto, Ana Lúcia Montano 7 
Boessio, Ida Maria Morales Marins, Luís Marozo,  Geice Peres Nunes, Cristina Pureza 8 
Duarte Boéssio, Renata Silveira da Silva, Leonor Simioni e os representantes 9 
discentes Cátia de Souza Teixeira e Teixeira, Claudinei Moncks Fernandes e Mahara 10 
Soares Santos. Acompanharam a reunião as professoras Luciana Abreu Jardim e Marcela 11 
Wanglon Richter. Pauta 1. Ata nº 2/2022: Professor Carlos colocou em apreciação e em 12 
votação a da ata nº 2/2022. A ata foi aprovada. Pauta 2. Reuniões de curso on-line: 13 
Professor Carlos explica que as coordenações dos cursos optaram por manter a reunião 14 
de hoje no formato remoto, para que a professora Ana Boessio, que está trabalhando na 15 
modalidade remota, pudesse participar da reunião. Outras questões apontadas para a 16 
manutenção das reuniões on-line foram a participação dos intérpretes para acompanhar o 17 
professor Márcio Friedrich, o que facilita a presença dos intérpretes, assim como a 18 
participação dos representantes discentes, que moram em Arroio Grande. O colegiado 19 
concordou em manter as reuniões de forma remota, podendo a decisão ser revista a 20 
qualquer tempo. Pauta 3. Componentes em EaD em 2022/1: Debateu-se sobre a oferta, 21 
em caráter provisório, de percentual de oferta de carga horária a distância, conforme as 22 
orientações da Instrução Normativa 09, de 16 de março de 2022, que “Faculta aos cursos 23 
de graduação presenciais a oferta de percentual de carga horária a distância, em caráter 24 
provisório, para o retorno presencial das atividades acadêmicas da UNIPAMPA”. Feitos 25 
esclarecimentos e encerrada a discussão, foi proposta e aprovada a manutenção da oferta 26 
em EaD dos componentes Literatura e Outras Linguagens e Teorias Literárias II, 27 
ministrados pela professora Ana Boessio, e Políticas Públicas em Educação, ministrado 28 
pelo professor Éverton. Assim, devido a pertencerem a grupos de risco, esses docentes 29 
permanecerão com suas atividades à distância. Pauta 4. Apreciação dos Planos de 30 
Ensino: Professora Ana relata que a área da literatura se reuniu, analisou e aprovou os 31 
planos de ensino. Professora Miriam relata que a área de espanhol se reuniu para 32 
discussão dos planos e todos foram aprovados. Sobre os planos da área do português, 33 
professora Ida relata que os professores da área se reuniram, analisaram os planos, e todos 34 
foram aprovados. Professor Carlos diz que recebeu os planos dos professores Éverton e 35 
Lúcio, da área pedagógica, verificou que os planos atenderam aos requisitos exigidos pela 36 
PROGRAD e considera aptos para aprovação. Professor Carlos colocou em regime de 37 
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votação a apreciação dos planos de ensino referentes ao semestre vigente, 2022/1, e todos 38 
os planos de ensino foram aprovados pelo colegiado. Pauta 5. Oferta especial: Estágio 39 
III: Professora Renata diz que recebeu os pedidos de oferta especial dos alunos Maria 40 
Ingrid, Kéven Lima e Lucas Martins para cursarem o Estágio III. Esses alunos, 41 
pertencentes ao curso que está em extinção, Letras Português, Espnhol e Respectivas 42 
Literaturas, estão na mesma situação: necessitam apenas dos componentes LIBRAS, 43 
Estágio III e TCC para a conclusão do curso. Os discentes solicitaram matrícula em 44 
LIBRAS na turma ofertada pelo curso e História e foram aceitos. Sobre o TCC, professora 45 
Renata informa que conversou com os alunos, e que eles afirmaram que estão com o 46 
trabalho em andamento, assim como as ACGs. Nesse sentido, questiona se o colegiado 47 
entende se seria possível atender os alunos no pedido de oferta especial do componente 48 
de Estágio III.  Professor Carlos diz que está orientando o TTCs dos alunos Lucas Martins 49 
e Kéven e acredita que ambos têm condições de defender neste semestre. Professora 50 
Geice diz que orienta a discente Maria Ingrid e informa que a mesma tem condições de 51 
defender neste semestre. Professor Luís se disponibilizou a orientar os três alunos no 52 
componente Estágio III. Professor Carlos colocou em votação, e todos aprovaram a 53 
solicitação de oferta especial, que ficará sob encargo do professor Luís. Pauta 6. 54 
Relatórios da Residência Pedagógica (Náthani; Kimberly): Professora Renata 55 
informa que os relatórios das discentes Náthani e Kimberly foram encaminhados para as 56 
professoras Ida e Ana avaliarem os relatórios que as alunas fizeram para solicitar o 57 
aproveitamento das atividades do RP como estágio. Professora Renata informa também 58 
que outros alunos solicitaram esse aproveitamento, mas esses dois pedidos seriam mais 59 
urgentes no momento. As professoras Ida e Ana fizeram a leitura de seus pareceres. A 60 
Comissão de Curso discutiu e ponderou questões importantes quanto aos fluxos, 61 
responsabilidades e como seriam os pareceres e a avaliação desse tipo de aproveitamento. 62 
Como encaminhamento, as Comissões de curso optaram por fazer a votação dos pedidos. 63 
Professor Carlos colocou em regime de votação os pedidos de aproveitamento das 64 
atividades do programa Residência Pedagogia como estágio das alunas Kimberly e 65 
Náthani. Os pedidos foram aprovados pela Comissão de Curso. Ficou acordado que as 66 
Comissões de Curso irão discutir, em reunião específica a ser agendada, e rever os fluxos 67 
para os próximos pedidos de aproveitamento a serem avaliados pelo Colegiado. Pauta 7. 68 
Solicitação de estágio da aluna Aline Lima: Professora Renata fez um breve relato da 69 
situação da aluna Aline Lima, que não possui comprovante vacinal de covid 19. As 70 
opções que a universidade permite nessa situação são: a) Matrícula em componentes 71 
ofertados em EaD; b) ficar em situação SOD – sem oferta de disciplina, mantendo o 72 
vínculo com o curso; c) fazer teste PCR a cada 72 horas. Foi passada uma lista de 73 
disciplinas em EaD para a aluna, e a mesma se matriculou em dois componentes em EaD. 74 
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Porém, a aluna fez a solicitação de fazer estágio II, alegando que, em determinada escola 75 
de Arroio Grande, seria aceita sua presença nessas condições. A Comissão de Curso 76 
discutiu o ponto e verificou que a solicitação de matrícula da aluna Aline Lima em estágio 77 
não é permitida, conforme as normativas IN 08 e IN 09 da universidade. Pauta 8. 78 
Estágios: Documentação: Professora Geice falou sobre a documentação dos estágios e 79 
os fluxos a serem seguidos. Sendo presencial o estágio, observou que alguns documentos 80 
terão que continuar sendo impressos, como, por exemplo, ficha de frequência e 81 
instrumento de avaliação, que depois serão inseridos, em formato pdf, no processo SEI 82 
de cada aluno. Professora Ida explicou como está funcionando o fluxo dos estágios nas 83 
escolas estaduais. Estágio II – 13 alunos: A área irá organizar os nomes e orientadores de 84 
estágio II, para ficar cada docente com o número máximo de orientados. Depois, 85 
comunicarão a coordenação de curso para dar andamento nos ajustes de sistema. Pauta 86 
9. Redistribuição da profª Jorama de Quadros Stein/encargos: Professor Carlos diz 87 
que, com a redistribuição da professora Jorama, as comissões de curso terão que decidir 88 
quais docentes poderão assumir os encargos da professora. Professora Renata informa 89 
que a professora Jorama estava responsável pela coordenação de TCC. O número de 90 
alunos matriculados são 11 alunos do JALPEN e 5 alunos do JALPL. Professora Leonor 91 
se disponibilizou em coordenar o TCC do curso de Letras Português e Literaturas de 92 
Língua Portuguesa - JALPL. Professora Luciana se disponibilizou em coordenar o TCC 93 
do curso letras Português, Espanhol e Respectivas Literaturas - JALPEN. A Comissão de 94 
Curso aprovou as novas coordenações de TCC. Pauta 10. Solicitação da Profª Marcela 95 
Wanglon Richter: Professora Renata informa que a professora Marcela apresentou 96 
solicitação de remoção para os cursos de Letras presenciais. Essa solicitação está em 97 
documento que foi compartilhado com as comissões de curso. Professora Marcela diz que 98 
solicitou via sistema esse pedido de remoção para os cursos de Letras presenciais para 99 
atuar na área de literatura e colaborar com os cursos no que for necessário. Sabe que essa 100 
solicitação necessita de aprovação do curso e código de vaga disponível para ser 101 
concretizado, mas quis deixar registrado em sistema o seu interesse de atuar nos cursos 102 
presenciais. Também se disponibilizou para no próximo semestre auxiliar nos estágios e 103 
NDE. Como encaminhamento, será feito um estudo sobre as necessidades dos cursos e a 104 
viabilidade de deferimento do pedido da colega. Pauta 11: Orientadores e 105 
Coordenadores de área de PIBID e de Residência Pedagógica. Em resposta ao 106 
OFÍCIO Nº 75/2022/PROGRAD/UNIPAMPA, foi acordado que a profa. Ida Maria 107 
Morales Marins atuará na coordenação do PIBID em um projeto interdisciplinar entre 108 
Letras Português e Letras Espanhol, curso que será representado pela profa. Maria do 109 
Socorro Farias-Marques. Pauta 12. Estágios remunerados - orientador: O colegiado 110 
discutiu o ponto e, como encaminhamento, ficaram definidos os docentes: Miriam 111 
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Cristina Carniato para o curso JALEH - Letras Espanhol e Literatura Hispânica; e Camila 112 
Gonçalves dos Santos do Canto para o curso JALPL - Letras Português e Literaturas de 113 
Língua Portuguesa como orientadores de estágio remunerado. Pauta 13. Informes: 1. 114 
Relato da reunião do NDE, de 18/03/2022 (Bibliografia; compra de livros; revisão do 115 
PPC): Será discutido numa próxima reunião. 2. Matrículas por componente em 2022/1: 116 
Letras Português/Espanhol; Letras Português e Letras Espanhol (listas ainda estão sendo 117 
preparadas): Professor Carlos informa que a secretaria acadêmica ainda está processando 118 
os ajustes, portanto pode haver alunos ingressando nas listas de chamadas. 3. Calendário 119 
de compras (e-mail Lorena): Professor Carlos diz que o calendário foi compartilhado por 120 
e-mail para que os docentes que tenham interesse de adquirir algum material para a 121 
universidade possam solicitar. 4. Obsolescência dos computadores do campus (e-mail 122 
César): O servidor César encaminhou e-mail, informando que os computadores da 123 
universidade estão muito antigos e podem vir a ter problemas. Caso isso ocorra, o docente 124 
deverá abrir chamado no sistema GAUCHA, para o setor de informática tentar solucionar 125 
o problema.  5. Programa mobilidade BraMex: Professor Carlos diz que informou por e-126 
mail que o Curso de Espanhol teria interesse, e que aguardará mais informações acerca 127 
do programa. 6. Concurso Língua Espanhola e concurso Língua Portuguesa: Professor 128 
Carlos informa que respondeu alguns questionamentos da procuradoria sobre o concurso 129 
da área do espanhol, pois dois candidatos questionaram via MPF. Também informa que 130 
questionou a PROGRAD sobre como ficará a situação desse concurso, e a PROGRAD 131 
repassou para o setor de concursos, que ainda não deu retorno até momento. Sobre o 132 
concurso de Língua Portuguesa, professora Renata informa que tiveram 34 inscritos e o 133 
concurso iniciará na próxima semana, dia 09/05.  7. Editais PRO-IC/PROPPI; AGP; 134 
PROBIC/FAPERGS; DAIINTER: Professor Carlos diz que estão abertos vários editais 135 
com bolsas para alunos. E esse vínculo do aluno em projetos auxilia muito na 136 
permanência dos alunos na Universidade. 8. Fechamento de notas 2021/2: Professor 137 
Carlos lembra que no momento de fechamento de notas, os docentes atentem para colocar 138 
algum valor no campo nota, como, por exemplo, 0,01 para os alunos que reprovarem por 139 
frequência, para o sistema fazer o fechamento do componente. Esse é um erro de sistema 140 
que ainda não foi solucionado, e essa é a medida para que o componente não permaneça 141 
em aberto no sistema. Nada mais havendo a tratar, professor Carlos deu por encerrada a 142 
reunião, e, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a presente ata, que lida e aprovada 143 
será assinada eletronicamente por mim e pelo professor Carlos Garcia Rizzon.  144 


