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Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2022, às 14 horas, via Google Meet, realizou-1 
se, por meio virtual, sob a presidência da professora Renata Silveira da Silva, 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 Carlos Garcia Rizzon, Luciana Contreira 5 
Domingo, Miriam Cristina Carniato, Maria do Socorro de Almeida Farias-6 
Marques, Camila Gonçalves dos Santos do Canto, Ana Lúcia Montano Boessio, Ida 7 
Maria Morales Marins, Geice Peres Nunes, Cristina Pureza Duarte Boéssio, Leonor 8 
Simioni, Luís Fernando da Rosa Marozo e os representantes discentes Claudinei Moncks 9 
Fernandes e Mahara Soares Santos. Pauta: 1. Apreciação das atas nº 03/2022 e 10 
04/2022: Professora Renata colocou em apreciação e em regime de votação as atas nº 11 
03/2022 e 04/2022. As atas foram aprovadas. 2. Solicitação da professora Marcela 12 
Wanglon: Professora Renata explica que, na reunião de maio, foi apresentado o pedido 13 
de vinculação da professora Marcela aos cursos de Letras presenciais e, como 14 
encaminhamento, as comissões de curso decidiram levar o pedido para as áreas 15 
produzirem uma resposta para ser inserida no processo SEI aberto pela professora. 16 
Professora Renata explicou como está a questão do preenchimento das vagas pendentes 17 
dos cursos. As comissões de curso decidiram informar no processo que aguardará mais 18 
um pouco a resolução dessas vagas. 3. Estágios: Relatórios: Professor Luís consultou a 19 
equipe de estágio como serão armazenados os relatórios de estágio. Optou-se por trazer 20 
para o colegiado avaliar qual a melhor maneira de armazenar esses relatórios. O colegiado 21 
discutiu e decidiu fazer uma consulta para a biblioteca para ver a possibilidade de criar 22 
um repositório para os relatórios de estágio. Documentação de estágio: Professora Ida 23 
traz para o colegiado pensar a possibilidade de se retomar o TCE no formato impresso, 24 
pois, neste semestre, ao voltar à modalidade presencial, observou que as escolas 25 
apresentam muita dificuldade de fazerem o cadastro de usuário externo no SEI, o que 26 
acaba gerando muito atraso para os alunos iniciarem as práticas na escola. Professora 27 
Geice observou que os alunos estão mais ágeis no envio do formulário e no acesso ao SEI 28 
para assinar. Acredita que seja pelo fato de já terem passado por esse processo durante a 29 
pandemia, mas avalia que, realmente, as escolas apresentam dificuldades no acesso ao 30 
sistema SEI.  Professor Luís informa que o aluno Lucas Martins não fará o estágio neste 31 
semestre, pois o mesmo alegou que não conseguirá desenvolver as atividades de estágio 32 
neste momento, ficando apenas os alunos Maria Ingrid e Kéven de Lima na turma de 33 
estágio III, em oferta especial. 4. PIBID: Professora Ida relata que foi acordada uma 34 
parceria com o curso de História para participar do programa PIBID com um subprojeto 35 
interdisciplinar dos cursos de Português, Espanhol e História. A ideia surgiu durante a 36 
reunião com a coordenação geral do PIBID, devido ao número de bolsistas que seria 37 
obrigatório para a participação no programa e, verificando as condições dos cursos, se 38 
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avaliou que, fazendo a parceria com o curso de História, seria possível preencher o 39 
número de bolsistas que exige o programa. Informou que o próximo passo está sendo a 40 
discussão dos subprojetos. 5. Ofício edital nº 84/2022/PROGRAD/Processo Seletivo 41 
Complementar: Professora Renata consulta se o colegiado entende viável e interessante 42 
os cursos fazerem adesão ao referido edital. O Colegiado discutiu e decidiu não aderir ao 43 
edital nº 84/2022/PROGRAD. 6. TCC - Minuta da IN sobre TCC e data das defesas: 44 
Minuta da IN sobre TCC: Professora Renata diz que a minuta de Instrução Normativa 45 
tem a finalidade de padronizar os processos de entrega de TCC, porém, observou que a 46 
minuta acaba deixando o processo mais complicado e burocrático. Professora Renata 47 
destacou que o curso já realiza esse procedimento, via SEI, ficando o processo bem 48 
organizado e ágil. Como encaminhamento, o colegiado decidiu enviar como sugestão de 49 
colaboração para a minuta o procedimento que os cursos teêm adotado para a entrega dos 50 
TCCs, o que se mostra bem satisfatório. Período de defesas de TCC: Sobre o TCC I, será 51 
pensada uma data de entrega do projeto final, pois não há defesa no componente TCC I, 52 
somente a entrega do projeto. No TCC II, ainda não foi estipulado um período de defesas. 53 
O colegiado discutiu e deixou reservado o período de 30/07 a 10/08 como sugestão de 54 
prazo para a realização das defesas. 7. Cooperação Internacional - DAIINTER: 55 
Professor Carlos diz que essa é uma política da DAIINTER de incentivar a 56 
internacionalização da UNIPAMPA. Conta que foi aprovada no Conselho do Campus a 57 
iniciativa do curso de Turismo, que fez uma proposição de atividades com a UdelaR.  58 
Professor Carlos sugere que os cursos busquem formalizar as atividades que já vêm 59 
ocorrendo em parceria e com a participação de docentes do Uruguai, junto à DAIINTER. 60 
Professora Maria do Socorro diz que é muito importante formalizar e registrar essas ações 61 
dos cursos, que já são ações de internacionalização, junto à DAIINTER, a partir de um 62 
acordo de cooperação, pois isso valorizará os cursos. Também relata que soube que a 63 
DAIINTER havia disponibilizado um contêiner equipado para as ações de 64 
internacionalização e gostaria de saber se foi discutido. Professor Carlos lembra que foi 65 
comentada essa questão no Conselho do campus e que ainda estão sendo realizados 66 
estudos por parte da gestão do campus. Levará como ponto de pauta na próxima reunião 67 
do conselho a questão dos estudos da possibilidade de um espaço físico para a DAIINTER 68 
no campus.  8. Informes: Concursos: Professora Renata informa que o concurso da área 69 
de Teorias linguísticas transcorreu muito bem. Houve 3 aprovados, e acredita que em 70 
breve será feito o chamamento e a nomeação do primeiro lugar. Da área de espanhol, 71 
professor Carlos relata que o concurso foi homologado, com o resultado de zero 72 
candidatos aprovados (ninguém foi aprovado). Nesse sentido, o curso Letras Espanhol 73 
poderá seguir trabalhando para haver novo concurso para a área do espanhol. 74 
Afastamento do professor Márcio Friedrich para doutorado: Professor Carlos informa que 75 
foi homologado o afastamento do professor Marcio para doutorado, com previsão de 76 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

(Lei n. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS JAGUARÃO 
 

Reunião Ordinária de Comissão de Curso 
Curso de Letras Espanhol e Literatura hispânica  

Ata 05/2022 de 01/06/2022 
 

saída no início do próximo semestre. Separação das reuniões: Professora Renata diz que, 77 
desde que iniciaram os cursos Letras Português e Letras Espanhol, as comissões de curso 78 
têm realizado reuniões integradas. Consulta o colegiado a possibilidade de fazer a 79 
separação das reuniões, uma vez que cada curso tem tido demandas específicas. A 80 
sugestão é fazer a separação das reuniões, proporcionando uma discussão mais 81 
qualificada. O colegiado concordou com a sugestão. Representação discente: O aluno 82 
Claudinei informa que, a partir do dia 16/06, não será mais representante discente do 83 
curso de Letras Português. Agradeceu o colegiado pela oportunidade, destacando que 84 
buscou cumprir com êxito as tarefas de representação discente, auxiliando no 85 
desenvolvimento do curso. O colegiado agradeceu a dedicação e trabalho realizado pelo 86 
aluno. Bolsista de gestão do Curso de Letras Espanhol: Professor Carlos informa que 87 
iniciou, no dia de hoje, o trabalho da bolsista de gestão, discente Táyla Cunha. Bolsista 88 
de gestão do Curso de Letras Português: Professora Renata informa que a aluna Adriana 89 
Sabbado seguirá auxiliando na gestão do curso. Professora Renata agradeceu a discente 90 
Mahara, que se dedicou por um longo período a frente da representação discente do curso 91 
Letras Português, Espanhol e Respectivas Literaturas. Nada mais havendo a tratar, 92 
professora Renata deu por encerrada a reunião, e, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei 93 
a presente ata, que lida e aprovada, será assinada eletronicamente por mim, pela 94 
professora Renata Silveira da Silva e pelo professor Carlos Garcia Rizzon. 95 


