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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 Luciana Contreira Domingo e as 5 
professoras Leonor Simioni, Geice Peres Nunes, Renata Silveira da Silva, Giane 6 
Rodrigues dos Santos e Ana Lúcia Montano Boessio. O grupo discutiu os 7 
seguintes pontos de pauta: 1. Relato da reunião com o curso de Letras EaD 8 
e Direção do campus: nessa reunião, o curso de Letras EaD apresentou um 9 
histórico do curso, suas demandas atuais e perspectivas do excesso de 10 
encargos docentes. Os colegas do EaD pontuaram a carência de professores no 11 
curso em comparação com os cursos de Letras presenciais e o fato da 12 
perspectiva de não haver novos concursos. Sobre esse último tópico, a Direção 13 
enfatizou a necessidade dos docentes dos cursos presenciais colaborarem com 14 
o curso EaD. Para uma nova reunião nesse fórum, ficaram de ser estudadas 15 
possiblidades de inclusão de estudantes do EaD em projetos de ensino, 16 
pesquisa e extensão vinculados a docentes dos cursos presenciais e 17 
reformulações dos PPCs para a inserção de horas em EaD. Os NDEs dicidiram 18 
pela elaboração de uma resposta apresentando as especificidades dos cursos 19 
presenciais, as concepções didático-pedagógicas e outros dados relevantes, em 20 
consonância com o PDI institucional. 2. Professor Substituto: a professora 21 
Leonor informou que foi aberto processo para nomeação de professor substituto 22 
para atuar na área de Língua Portuguesa. 3. Grade de horários 2020/2: 23 
novamente, foi feita discussão e ajustes na grade de horários, ficando proposta 24 
a oferta de Espanhol V e Espanhol VI, quebra de pré-requisito para Espanhol 25 
VIII, oferta de Morfossintaxe II e de Teoria Literária I e II para o curso Letras 26 
Português, Espanhol e Respectivas Literaturas. Nada mais havendo a tratar, eu, 27 
Giane Rodrigues dos Santos, secretária do NDE, lavro esta ata que, lida e 28 
aprovada, será́ assinada eletronicamente por mim e pela presidente de NDE, 29 
professora Luciana Contreira Domingo. 30 


