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Aos cinco dias do mês de maio 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 a representante discente 9 
Mahara Soares Santos. Trabalharam como intérpretes de LIBRAS Fernando Ramires e 10 
Lucas Lima.  Foram justificadas as ausências da professora Aden, que tem atividade no 11 
campus Bagé, e da professora Miriam Carniato, que permanece em licença saúde. A 12 
convocação apresentou os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da Ata 3/2021; 2. 13 
Assistência Estudantil; 3. Planos de ensino de Estágios e dos componentes com PCC 14 
(Ofício 90/2021); 4. Frequência dos estudantes no semestre 2020/2; 5. Férias dos 15 
coordenadores; 6. Atuação no Mestrado em Bagé; 7. Informes: 7.1 Letras UAB (Socorro), 16 
7.2 Profª Leila e prof.ª Aden, 7.3 Uniformização dos fluxos de estágio; 7.4 Grade de 17 
horários. Ponto 1. Aprovação da Ata nº 04/2021: Professora Renata colocou em 18 
apreciação e em regime de votação a da ata nº 03/2021. A ata foi aprovada. Ponto 02. 19 
Assistência estudantil: Professora Renata diz que, a partir do relato de alguns 20 
conselheiros sobre o tema, o conselho do campus decidiu criar uma comissão especial de 21 
assistência estudantil, composta por docentes, técnicos e alunos. Essa comissão produziu 22 
um relatório, descrevendo a situação dramática que os alunos estão enfrentando. Nesse 23 
relatório há um encaminhamento de que a situação dos estudantes fosse discutida nas 24 
reuniões dos cursos.  Também foi realizada uma plenária no dia 27 de abril, que tratou do 25 
orçamento e da assistência estudantil. Dentre as reivindicações dos estudantes, estão: 26 
manutenção das bolsas de auxílios vigentes, entrega de cestas básicas, reabertura do 27 
restaurante universitário, edital de assistência estudantil aos ingressantes, diálogo com o 28 
reitor, repúdio aos cortes orçamentários das instituições federais. Professor Carlos diz que 29 
os alunos estão enfrentando questões de subsistência, o que dificulta a aprendizagem e o 30 
cumprimento dos prazos das atividades de aula. Lembrou que muitos alunos desistiram 31 
e/ou trancaram os componentes devido a essas dificuldades. E nesse sentido traz para o 32 
debate a possibilidade de os docentes dos cursos serem mais sensíveis e ter uma 33 
flexibilidade maior com as questões de prazos e recuperação de atividades. Sobre o RU, 34 
professor Carlos diz que o Pró-reitor de assistência estudantil informou que, mesmo não 35 
estando em situação de pandemia, o RU estaria fechado, pois a universidade não tem 36 
recursos financeiros para manter o restaurante universitário aberto. O colegiado debateu 37 
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o tema, os membros refletiram sobre a fragilidade do ensino remoto na pandemia e as 38 
dificuldades que os alunos estão enfrentando. Como encaminhamento, os Cursos de 39 
Letras externam sua preocupação com relação à situação dos alunos, sensibilizando-se 40 
com as demandas apontadas pela representação discente e no relatório. O colegiado 41 
também decidiu por realizar um chamamento dos demais cursos, buscando iniciar um 42 
movimento de docentes para cobrar da gestão do campus ações efetivas de enfrentamento 43 
dessa situação grave que os alunos estão vivenciando. Ponto 03. Planos de Ensino 44 
estágios e componentes com PCC: Professora Renata explica que os cursos receberam 45 
o ofício nº 22, que solicita que os planos de ensino dos estágios e disciplinas com PCC 46 
fossem bem especificados nas informações sobre como se realizariam as atividades no 47 
ensino remoto. Trouxe o ponto novamente para esta reunião porque havia uma sugestão 48 
da professora Leonor de como o curso atenderia essa demanda. Foi colocado em reunião 49 
para a coordenação acadêmica a possibilidade de anexarmos os documentos elaborados 50 
recentemente (plano de atividades) para os estágios no ensino remoto, ao invés de alterar 51 
os planos de ensino. A sugestão foi aceita e os docentes que ministram esses componentes 52 
poderão proceder dessa forma. Professora Renata explica que todos os planos de ensino 53 
foram aprovados no início do semestre, mas como serão encaminhados para a PROGRAD 54 
e para ciência da coordenação acadêmica, será feita a aprovação novamente, conforme 55 
pede o ofício nº 22. Depois será aberto processo no SEI, pelas coordenações dos cursos, 56 
compilando os planos de ensino dos estágios mais os planos de atividades e os planos dos 57 
componentes com PCC, atendendo ao ofício nº 22. Professora Renata colocou em votação 58 
os planos de ensino dos seguintes componentes: Letras Português: Teoria Literária I; 59 
Literatura Infantojuvenil em Língua Portuguesa; Literatura Portuguesa I; Gêneros e 60 
Ensino; Morfologia do Português. Letras Espanhol: Morfologia da Língua Espanhola; 61 
Literatura Infantojuvenil em Língua Espanhola; Teoria Literária II. Letras 62 
Português/Espanhol:   Gêneros e Ensino, Estágios I, II, III e IV, Sintaxe. O colegiado 63 
aprovou os planos de ensino. Ponto 04. Frequência do semestre 2020.2: Os docentes 64 
debateram sobre o baixo número de alunos que estão frequentando as aulas. Professora 65 
Renata apontou para a situação de alunos que começam a frequentar o componente no 66 
final do semestre ou que possuem uma frequência eventual. Menciona que o intuito desse 67 
ponto de pauta é no sentido de fazer um diagnóstico dessa realidade, o aumento da evasão, 68 
praticamente em todos os cursos. Como encaminhamento, as coordenações de curso irão 69 
acompanhar a situação e tentar um contato mais próximo com os alunos que estão em 70 
processo de desistência. Assim, a professora pede que os docentes encaminhem os nomes 71 
dos alunos que estiverem se encaminhando para essa situação de desistência. Ponto 05. 72 
Férias dos coordenadores: O período de férias dos coordenadores foi organizado da 73 
seguinte maneira: professores Leonor e Carlos será de 17/5 a 28/05; professoras Renata 74 
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e Geice será de 31/05 a 12/06. Ponto 06. Atuação no Mestrado Bagé: Professora Denise 75 
diz que atua no Mestrado Profissional no Ensino de Línguas, em Bagé, desde o ano de 76 
2014, como professora colaboradora, e gostaria de passar a atuar como professora 77 
permanente, com carga horária semanal de 12 horas e, nesse sentido, pede a autorização 78 
do colegiado. Professora Renata colocou em votação a mudança de status da professora 79 
Denise. O colegiado aprovou a solicitação. Professora Denise deixa o curso ciente que 80 
existe a indicação de seu nome para assumir a coordenação do referido mestrado. Ponto 81 
07. Informes: Professor Carlos diz que chegou solicitação para o conselho do campus 82 
deliberar sobre a vaga da professora Aden, e a manifestação foi de liberação da professora 83 
Aden para o campus Bagé com o preenchimento de vaga imediata no campus Jaguarão. 84 
Sobre a vaga da professora Leila, o curso recebeu a informação da coordenadora 85 
acadêmica de que a professora Leila Bom Camillo estaria retornando para assumir sua 86 
vaga em Jaguarão.  Sobre a UAB, professora Maria do Socorro informa que não haverá 87 
oferta do curso de Letras. Sobre a uniformização dos fluxos de estágios, professora 88 
Renata informa que o curso não recebeu nenhum encaminhamento sobre o assunto e 89 
provavelmente terá que ser pautado, novamente, pelo curso. Sobre o evento Día de la 90 
Lengua Española, professora Renata diz que participou do evento e parabeniza os 91 
envolvidos na realização. Foi muito interessante, e pode servir como modelo de atividade 92 
para as demais áreas. Professora Renata informa que a oferta 2021/1 foi aprovada na 93 
reunião do conselho do campus. Nada mais havendo a tratar, professora Renata deu por 94 
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a 95 
presente Ata, que, lida e aprovada, será́ assinada eletronicamente por mim, pela 96 
professora Renata Silveira da Silva e pelo professor Carlos Garcia Rizzon.  97 


