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Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, via 1 
Google Meet, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras Espanhol 2 
e 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 Miriam Cristina Carniato e os 5 
professores Ida Maria Morales Marins, Ana Lúcia Montano Boessio, Carlos 6 
Garcia Rizzon, Geice Peres Nunes e Leonor Simioni. O grupo discutiu os 7 
seguintes pontos de pauta: 1. Revisão das referências bibliográficas dos 8 
PPCs: ficou acordado que a revisão de toda a bibliografia deverá estar pronta 9 
até a data de 14 de junho, ficando a cargo de cada área, seguindo os critérios: 10 
três referências básicas e cinco complementares para cada ementa, 11 
considerando-se que, para as referências básicas, deverá haver, no mínimo, três 12 
exemplares na biblioteca para as disciplinas que acontecem até a primeira 13 
metade do curso e, para as da segunda metade, dois exemplares; com relação 14 
às referências complementares, é necessário apenas um exemplar. A professora 15 
Ida responsabilizou-se por contatar o professor que ministra a disciplina de 16 
Estudos Filosóficos; e a prof. Renata, o professor responsável pela disciplina de 17 
LIBRAS. 2. Lista de compra de livros: será encaminhada quando a revisão 18 
bibliográfica estiver concluída. 3. Atas: A professora. Ida inseriu no Drive as atas 19 
de 2021 e 2022, sendo que a professora. Renata criou um processo no SEI para 20 
a inserção das atas do curso de Letras-Português, e o professor Carlos irá criar 21 
outro processo para as atas do curso de Letras Espanhol. 4.  Curricularização 22 
da extensão: foram discutidas as normativas da curricularização da extensão 23 
para os cursos de Letras, incluindo o que se refere ao Unipampa Cidadã, as 24 
quais deverão ser apreciadas nas reuniões de comissão de curso em julho. O 25 
prazo de conclusão desta etapa será definido na próxima reunião do NDE, 26 
marcada para 14 de junho. 5. Plano de trabalho para reformulações 27 
curriculares instituídas pela Resolução 02/2019: Os próximos 28 
encaminhamentos referentes à revisão dos PPCs dos cursos, adaptando-se à 29 
Resolução 02/2019, serão definidos após a conclusão das etapas acima citadas, 30 
sendo que é preciso rever: as normativas de NDE, Estágios e TCC; dados de 31 
corpo docente; contexto de Jaguarão; fluxograma das disciplinas. O prazo final 32 
fica a critério da PROGRAD, mas os NDEs têm previsão de conclusão desse 33 
trabalho para dezembro de 2022. E, para constar, eu, Ana Lúcia Montano 34 
Boessio, secretária do NDE, lavro esta ata que, lida e aprovada, será́ assinada 35 
eletronicamente por mim e pela presidente do NDE, professora Miriam Cristina 36 
Carniato.  37 


