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Aos seis dias do mês de julho do ano de 2022, às 14 horas, via Google Meet, realizou-se 

reunião ordinária do Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica da Universidade 

Federal do Pampa, sob a presidência do professor Carlos Garcia Rizzon e com o 

comparecimento das professoras Miriam Cristina Carniato, Maria do Socorro de Almeida 

Farias-Marques, Cristina Pureza Duarte Boéssio e Geice Peres Nunes. A professora 

Luciana Domingo justificou ausência. Pauta: 1. Apreciação da ata nº 05/2022: O 

colegiado apreciou e aprovou a ata nº 05/2022. 2. Estágios I e II (projetos e relatórios) 

orientadoras Miriam e Cristina: As professoras fizeram um breve relato do andamento 

dos estágios neste semestre. Sobre os projetos, foram sanadas algumas dúvidas, como se 

seriam projetos de ensino ou extensão, e foi constatado que o PPC precisa de readequação 

no seu texto. Professora Geice traz como sugestão armazenar os relatórios finais de 

estágio no sistema SEI, pois cada aluno tem um número de processo no SEI específico 

para estágio. 3. Curricularização da extensão: Professor Carlos relata que o NDE 

encaminhou duas propostas de componentes de extensão (um de Literatura e outro de 

Espanhol). A área da Literatura já fez adequações para as ementas e inseriu as 

informações orientadas pela PROGRAD. A área do espanhol precisa se reunir para fazer 

a adequação da proposta de extensão. Ficou agendado que a área se reunirá no dia 07/07, 

às 13h30min. 4. Novos componentes eletivos: Professor Carlos diz que quem tiver 

indicações/ideias de possíveis novos componentes eletivos pode enviar até o final de 

julho, para aprovação na reunião de agosto. Depois de aprovados, poderão ser inseridos 

no novo PPC. 5. Solicitação de compra de livros: Professor Carlos diz que os docentes 

precisam indicar os livros que são mencionados nas ementas e não constam no acervo da 

biblioteca para que, assim, seja produzida uma lista de solicitação de compras de novos 

livros para a biblioteca providenciar, tão logo seja possível a compra. 6. Ofertas de 

componentes para o semestre 2022/2: Professor Carlos projetou o levantamento que fez 

dos componentes e possíveis alunos que se matricularão. Foram indicados os 

componentes e os encargos para cada docente. 7. Internacionalização/DAIINTER: 

Professor Carlos diz que o curso precisa formalizar as atividades de internacionalização 

que o curso já vem realizando e buscar contatos para tentar firmar um convênio que possa 

formalizar essas ações que, no caso de Jaguarão, são realizadas com docentes do Uruguai, 

da UdelaR, podendo ser registrados cursos, atividades e intercâmbio. Professora Socorro 

sugere que seja feito um acordo de cooperação inicial com a UdelaR – Pólo Treinta y 

Tres. 8. Concurso para docente de língua espanhola: Professor Carlos diz que a 

UNIPAMPA homologou o resultado do concurso com zero candidatos aprovados, 

podendo ser reaberto novo concurso. Professor Carlos consulta se o colegiado entende 

que o perfil docente para o concurso deve continuar o mesmo. O colegiado discutiu o 

ponto e ficou acordado de cada docente estudar o perfil atual e definir a questão na reunião 

de agosto. 9. Eventos do curso/Aula magna: Professor Carlos diz que a Direção pediu 



 

 
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 da Comissão de Curso 
Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica 

 
Ata 06/2022 de 06/07/2022 

 

para os cursos listarem as atividades e eventos previstos no curso para organizar questões 

de salas, transporte, entre outras. Professor Carlos diz que questionou se o campus tem a 

disponibilidade de diárias para a vinda de palestrantes, mas não obteve resposta até o 

momento. Caso a Aula Magna seja realizada pelo google meet, abre-se a possibilidade da 

participação de palestrantes de mais longe e poder contar com mais alunos presentes na 

atividade. O colegiado discutiu e definiu que a próxima Aula Magna, semestre 2022/2, 

será na área da literatura, pelo google meet. 10. Representação do curso na 

Subcomissão de Formação docente: Professor Carlos diz que o curso tem que escolher 

novo representante para atuar nessa subcomissão. O grupo resolveu definir na próxima 

reunião. 11. Comissão de divulgação dos cursos do campus: Professor Carlos diz que 

essa demanda da necessidade de divulgar os cursos do campus Jaguarão na cidade e 

região surgiu na reunião do conselho do campus, em que ficou decidida a criação de uma 

comissão de divulgação dos cursos do campus, formada por representantes de cada curso, 

Direção, técnicos e alunos. Nesse sentido, professor Carlos diz que vem solicitando à 

aluna Táyla Cunha, que está atuando como bolsista de gestão do curso, fazer a divulgação 

de atividades do curso nas diferentes redes sociais e site do curso. Pede que os docentes 

que tenham alguma atividade de aula, projetos e ou eventos que possam compartilhar por 

e-mail para a aluna publicar, no sentido de movimentar o curso e fazer a divulgação para 

a comunidade. As professoras Maria do Socorro e Cristina farão parte da Comissão de 

divulgação do campus. 12. Revista – on-line: Professor Carlos diz que, pesquisando no 

site, encontrou uma antiga revista on-line, intitulada “De olho nas Letras”, criada pela 

professora Elenice, que abrigava diferentes textos, trabalhos, reflexões de alunos. Traz 

como sugestão do curso pensar na possibilidade de reativar essa revista ou criar uma nova, 

no mesmo formato on-line, abrigando artigos, reflexões, textos dos alunos, para não 

ficarem somente nas discussões em sala de aula, mas que outros alunos também tenham 

acesso a esse material. Esse tema deverá ser aprofundado discussões futuras do curso. 13. 

Informes: Professora Cristina fez um breve relato da audiência pública que ocorreu na 

Câmara de Vereadores, no dia 04/07, sobre o impacto do corte de verbas no orçamento 

da UNIPAMPA e o desenvolvimento da região. Mencionou que, diante dos cortes 

orçamentários da universidade, está havendo um movimento, tímido, em defesa da 

UNIPAMPA. Nessa audiência, foi cobrada a presença dos docentes na universidade e na 

cidade. Professor Carlos diz que muitos docentes do campus não se fazem presentes no 

campus e nem moram no município e isso enfraquece o trabalho de todos, prejudicando 

a imagem da UNIPAMPA perante a comunidade. Essa questão será discutida no 

Conselho do campus. Professora Geice reforça com os alunos do grupo PET a 

presencialidade no campus e que busca sempre que as atividades e encontros de 

organização do trabalho sejam realizadas no campus. Nada mais havendo a tratar, 

professor Carlos deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara 
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Gonçalves Nunes, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada eletronicamente 

por mim e pelo professor Carlos Garcia Rizzon. 
 
 

 


