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Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de 2022, às 14 horas, via Google Meet, 1 
realizou-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 Luciana Contreira Domingo, Miriam Cristina 5 
Carniato, Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques, Camila Gonçalves dos Santos 6 
do Canto, Ana Lúcia Montano Boessio, Ida Maria Morales Marins, Geice Peres Nunes, 7 
Cristina Pureza Duarte Boéssio, Renata Silveira da Silva, Leonor Simioni e os 8 
representantes discentes Cátia de Souza Teixeira e Teixeira e Claudinei Moncks 9 
Fernandes. Pauta: Aproveitamento de RP - Residência Pedagógica como estágio: 10 
documentação e fluxos: Professor Carlos explicou que, na última reunião de comissão 11 
de curso, foram aprovados dois pedidos de aproveitamento do RP como estágio, pois 12 
eram pedidos que necessitavam uma certa urgência para aprovação. A partir desses 13 
aproveitamentos concedidos, o Colegiado entendeu que seria necessário fazer novamente 14 
a discussão do tema, especificando como funcionarão os fluxos e qual será a 15 
documentação exigida. A comissão de curso discutiu e, como encaminhamento, decidiu 16 
que: a) A documentação exigida será: ficha de avaliação, relato CAPES e relatório 17 
reflexivo, este último, desenvolvido sob a orientação de docente do curso; b) O relatório 18 
reflexivo deverá constar a assinatura do orientador. Sem a assinatura, não será aceito o 19 
pedido de aproveitamento; c) Para cada solicitação de aproveitamento, será designado um 20 
docente do colegiado para fazer um parecer sobre a documentação entregue; e d) Os 21 
pedidos de aproveitamento do RP como estágio serão aprovados pelas comissões de 22 
curso. Ficou definido que os aproveitamentos de RP como estágio seguirão os prazos do 23 
calendário acadêmico, portanto, na reunião do mês de agosto, as comissões de curso farão 24 
a apreciação dos demais pedidos que chegarem. Informe PIBID: Professora Ida 25 
informou que na quinta-feira, dia 26/5, acontecerá uma reunião geral do PIBID, e nessa 26 
reunião os Cursos de Letras presenciais, Letras Português e Letras Espanhol, juntamente 27 
com o Curso de História, apresentarão a proposição de participar do programa PIBID, 28 
submetendo um subprojeto interdisciplinar. Nada mais havendo a tratar, professor Carlos 29 
deu por encerrada a reunião, e, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a presente ata, 30 
que lida e aprovada, será assinada eletronicamente por mim e pelo professor Carlos 31 
Garcia Rizzon.  32 


