
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
CAMPUS JAGUARÃO 

 
Reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante 
Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica 

 
Ata 05/2022 de 19/07/2022 

 

Aos dezenove dias do mês de julho de 2022, às 9 horas, via Google Meet, o 1 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras Espanhol e Literatura 2 
Hispânica realizou reunião integrada com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 3 
do curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Estiveram 4 
presentes a presidente Miriam Cristina Carniato e os professores Ida Maria 5 
Marins, Leonor Simioni, Carlos Garcia Rizzon, Renata Silveira da Silva, Ana 6 
Lúcia Montano Boessio e Geice Peres Nunes. O grupo discutiu os seguintes 7 
pontos de pauta: 1. Curricularização da Extensão: as áreas deverão 8 
encaminhar a todos os professores do curso suas propostas de ementas para 9 
os componentes de extensão em data prévia à próxima reunião das comissões 10 
de curso, de modo que todos tenham tempo de examinar os documentos. Com 11 
relação ao regimento da extensão, a professora Leonor fará a redação e depois 12 
fará a socialização com os demais membros dos NDEs 2. Adequação 13 
Bibliográfica dos Componentes no PPC: Será feito um levantamento geral a 14 
partir das informações já coletadas; a redação ficou a cargo da professora Ida 15 
para o curso de Português e das professoras Geice e Miriam para o curso de 16 
Espanhol. 3. Lista de intenção de compra de livros: as coordenações de curso 17 
solicitarão a cada professor que elabore uma lista de livros para futura aquisição, 18 
visando suprir as bibliografias das ementas. 4. Novo template de PPC: Tendo 19 
em vista a necessidade de ajuste do texto dos PPCs ao novo template criado 20 
pela PROGRAD, os professores Carlos e Renata farão uma leitura para 21 
identificar os itens que precisarão ajustes. Com esse levantamento, será feita 22 
uma distribuição de tarefas entre os membros dos NDEs para adequação dos 23 
textos dos PPCs. Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Lúcia Montano Boessio, 24 
secretária do NDE, lavro esta ata que, lida e aprovada, será́ assinada 25 
eletronicamente por mim e pela presidente do NDE, professora Miriam Cristina 26 
Carniato. 27 


