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Aos quatorze dias do mês de junho de 2022, às 8h30min, por meio virtual na 1 
plataforma Google Meet, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 2 
Letras Espanhol e Literatura Hispânica realizou reunião integrada com o Núcleo 3 
Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras Português e Literaturas de 4 
Língua Portuguesa. Estiveram presentes a presidente Miriam Cristina Carniato 5 
e os professores Ida Maria Morales Marins, Leonor Simioni, Carlos Garcia 6 
Rizzon, Renata Silveira da Silva, Ana Lúcia Montano Boessio e Geice Peres 7 
Nunes. O grupo discutiu os seguintes pontos de pauta: 1. Ementas da área do 8 
português: ficou definido que deverão estar concluídas até a data de 28 de 9 
junho, quando deverão ser apresentadas aos NDEs. 2. Curricularização da 10 
Extensão:  A proposta dos componentes de extensão elaborada pelos NDEs 11 
será levada às comissões de curso na próxima reunião e, uma vez aprovada, 12 
será solicitado que as áreas se reúnam para definirem as ementas, que depois 13 
deverão encaminhadas para os NDEs para serem apreciadas em reunião do 14 
dia 19 de julho. 3. FORLIC gestão 22/23:  foi solicitada a participação de um 15 
representante de cada NDE, juntamente com as coordenações de curso, nas 16 
plenárias semestrais. Esses representantes serão indicados a posteriori. 4. 17 
Comissão para tratar de componentes comuns aos cursos do campus: a 18 
partir de solicitação da coordenação acadêmica, está sendo planejada uma 19 
comissão para discutir a unificação das ementas de disciplinas pedagógicas 20 
comuns aos vários cursos do campus. A professora Leonor sugeriu a inclusão 21 
da disciplina “Inclusão e Acessibilidade”. Nada mais havendo a tratar, eu, Ana 22 
Lúcia Montano Boessio, secretária do NDE, lavro esta ata que, lida e aprovada, 23 
será́ assinada eletronicamente por mim e pela presidente do NDE, professora 24 
Miriam Cristina Carniato. 25 


