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Aos vinte dois dias do mês de junho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-1 
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 de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. 4 
Os demais presentes foram os professores Cristina Pureza Duarte Boéssio, Denise 5 
Aparecida Moser, Geice Peres Nunes, Giane Rodrigues dos Santos, Ida Maria Marins 6 
Morales, Jorama de Quadros Stein, Leila Bom Camillo, Leonor Simioni, Luciana 7 
Contreira Domingo, Márcio Aurélio Friedrich, Miriam Cristina Carniato, Renata Silveira 8 
da Silva, Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques e os representantes discentes 9 
Claudinei Moncks Fernandez e Cátia de Souza Teixeira e Teixeira. Foi justificada a 10 
ausência da professora Aden, que tem atividade no campus Bagé. A convocação 11 
apresentou os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata nº 04/2021; 2) Planos de 12 
Ensino: avaliações das áreas (plágio; avaliação: diagnóstica, formativa e somativa); check 13 
list (cronograma: expressões genéricas “exercícios”. “vídeo”; 3) NDE: demandas para as 14 
áreas: avaliação de equivalências entre os PPCs; curricularização da extensão; 4) 15 
Solicitação da professora Ida para ingresso no Mestrado. Informes: 1) Retorno da 16 
professora Leila; 2) Vagas docentes; 3) Pedido da professora Denise para ingresso no 17 
Mestrado; 4) Preenchimento das frequências dos alunos no GURI; 5) Assistência 18 
estudantil. A reunião iniciou pelo Ponto 1. Aprovação da Ata nº 04/2021: Professor 19 
Carlos colocou em apreciação e em regime de votação a da ata nº 04/2021. A ata foi 20 
aprovada. Ponto 2. Planos de ensino: O colegiado discutiu a possibilidade de 21 
uniformizar/padronizar alguns itens dos planos de ensino dos componentes curriculares 22 
(frequência, plágio, nº mínimo de referências básicas e complementares, avaliação). 23 
Professora Renata explica que existe uma sugestão vinda da PROGRAD, através do 24 
ofício nº 160/2019/prograd/unipampa, para elaborar os planos de ensino. A tentativa de 25 
uniformizar os planos de ensino seria interessante para o processo de reconhecimento do 26 
curso. Como encaminhamento desse ponto, será criado um formulário no drive com o 27 
texto proposto pela PROGRAD, assim todos os docentes poderão contribuir com a 28 
redação para chegar num texto padrão para ser utilizado nos planos de ensino dos cursos.  29 
Professor Carlos diz que a data para finalizar o plano de ensino no GURI é até o dia 26/06, 30 
se o grupo chegar num texto padrão antes desse prazo, ele será utilizado para este 31 
semestre, caso isso não aconteça, ficará para o próximo semestre a padronização. 32 
Aprovação dos planos de ensino: Os representantes de cada área avaliaram os respectivos 33 
planos, fizeram os ajustes e considerações necessárias e deram parecer favorável para 34 
todos os planos. A partir do parecer favorável das áreas, professor Carlos colocou em 35 
regime de votação a aprovação dos planos de ensino referente ao semestre 2021/1. Todos 36 
os planos foram aprovados pelo colegiado. Professora Renata lembrou que o dia 02/07 é 37 
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a data limite para a apresentação do plano de ensino pelo docente aos discentes.   Ponto 38 
3. NDE: demandas para as áreas: avaliação de equivalências entre os PPCs e a 39 
curricularização da extensão:  Professor Carlos informou que o NDE, com o apoio das 40 
áreas, irá trabalhar nesse próximo semestre na questão da curricularização da extensão. 41 
Também irá trabalhar na equivalência dos componentes entre os cursos de Letras 42 
presenciais, pois haverá componentes do curso JALPEN que não serão mais ofertados, e 43 
os alunos terão que integralizar seu currículo com componentes dos novos cursos, por 44 
conta de não haver docente suficiente para atuar nos três cursos de Letras presenciais. 45 
Será um estudo aprofundado com a ajuda das áreas sobre as possíveis equivalências entre 46 
os PPCs dos cursos de Letras. Professora Ida diz que a próxima reunião do NDE será no 47 
dia 06/07, quando se fará uma leitura aprofundada das orientações recebidas da 48 
PROGRAD sobre a curricularização da extensão. Ponto 4. Atuação no Mestrado Bagé: 49 
Professora Ida Morales solicita aprovação do curso para atuar no Mestrado Profissional 50 
no Ensino de Línguas, em Bagé, como professora permanente com carga horária semanal 51 
de 12 horas. Professor Carlos colocou em votação a solicitação da professora, sendo 52 
aprovada pelo colegiado. Informes: 1. Retorno da professora Leila: Professor Carlos 53 
deu as boas-vindas à professora Leila. Informou que a professora ministrará neste 54 
semestre vigente os componentes Didática do Português e Ensinar e Aprender Português. 55 
Professora Leila agradeceu a acolhida dos colegas, parabenizou o colegiado pela 56 
qualidade do trabalho que encontrou no seu retorno à UNIPAMPA e se colocou à 57 
disposição para contribuir e colaborar com o curso. 2. Vagas docentes: Professor Carlos 58 
informa que a coordenação está aguardando reunião com a PROGEPE, que foi solicitada 59 
pelo campus, para tratar do preenchimento das vagas docentes do curso, que são as vagas 60 
referente a saída das professoras Aline Neuschranck e Cátia Goulart, e do pedido da 61 
professora Aden Pereira para atuar no campus Bagé. 3. Pedido da professora Denise 62 
para ingresso no Mestrado: Professor Carlos informa que o pedido da professora Denise 63 
ainda está em discussão na comissão de ensino e será apreciado na próxima reunião da 64 
referida comissão. 4. Preenchimento das frequências dos alunos no GURI:  Professor 65 
Carlos diz que foi solicitado que os docentes mantenham a frequência dos alunos 66 
atualizada no sistema GURI. 5. Assistência Estudantil: Professor Carlos trouxe o 67 
informe para deixar o colegiado ciente dos movimentos que estão ocorrendo no campus 68 
Jaguarão, no sentido de dialogar e pressionar a reitoria. Destaca que todos são sabedores 69 
das dificuldades de moradia e alimentação que os alunos estão enfrentando, pois o suporte 70 
que a instituição tem dado para os alunos não é suficiente, e muitos alunos acabam tendo 71 
dificuldade para assistir as aulas e fazer as atividades propostas. Nada mais havendo a 72 
tratar, professor Carlos deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara 73 
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Gonçalves Nunes, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será́ assinada 74 
eletronicamente por mim e pelo professor Carlos Garcia Rizzon.  75 


