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Aos oito dias do mês de agosto do ano de 2022, às 14 horas, via Google Meet, realizou-

se a reunião ordinária do Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica da 

Universidade Federal do Pampa, sob a Presidência do prof. Carlos Garcia Rizzon e com 

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

Almeida Farias-Marques, Cristina Pureza Duarte Boéssio, Geice Peres Nunes, Luciana 

Contreira Domingo e a representante discente Cátia de Souza Teixeira e Teixeira. Pauta: 

1. Apreciação da ata nº 06/2022: O colegiado apreciou e aprovou a ata nº 06/2022. 2. 

Revista on-line: Professor Carlos retoma o assunto que foi discutido na última reunião 

da comissão de curso sobre a organização de uma revista on-line. A ideia da revista seria 

para movimentar os alunos do curso, para que possam publicar textos realizados nas 

disciplinas, resultados de estágio, entre outras produções. Mencionou que poderia ser 

feito através de um projeto de ensino, e que a revista ficasse hospedada na página do 

curso, com um docente responsável pelas publicações. O colegiado decidiu amadurecer 

mais a ideia e tratar em outro momento. 3. Eventos/aula magna: Na última reunião, ficou 

definido que a próxima aula magna será da área da literatura. A secretaria administrativa 

foi consultada sobre as diárias, e a informação é de que o curso possui uma diária e meia 

para hospedagem e alimentação. O transporte seria de ônibus, com o ressarcimento da 

passagem. O colegiado decidiu que a aula magna seja realizada numa quinta-feira do mês 

de outubro, dia 20 ou 27, com a possibilidade de ser realizada à distância, via alguma 

plataforma on-line. Sobre os eventos, professor Carlos diz que a gestão do campus 

solicitou que o curso envie as atividades e eventos programados para o segundo semestre 

de 2022 para compor o calendário de eventos do campus. 4. Componentes eletivos: 

Professor Carlos diz que o PPC do curso exige que o discente cumpra a carga horária de 

285 horas de componentes eletivos. Os alunos podem cursar componentes de outros 

cursos e validar como componente eletivo para o curso de espanhol. Porém, uma melhor 

opção seria o próprio curso ofertar seus componentes eletivos, além da possibilidade de 

se pensar em novos componentes eletivos presenciais ou à distância e fazer a inserção no 

PPC. E que os docentes se colocassem para ministrar componentes eletivos nos próximos 

semestres, assim os alunos teriam a oferta de eletivas na área do espanhol. 5. Lista de 

compra de livros: Professor Carlos diz que o curso precisa fazer uma lista de compra de 

livros que são utilizados nas disciplinas, e que não estão disponíveis no acervo da 

biblioteca. Pede que cada docente encaminhe por e-mail os títulos dos livros para compor 

a lista de compra de livros do curso. Professor Carlos aproveitou o ponto e solicitou que 

os docentes encaminhem as informações dos projetos de pesquisa, ensino e extensão que 

desenvolvem para o processo de reconhecimento do curso. Destaca que podem ser 

registros fotográficos, cartazes e banners. 6. Internacionalização: Professor Carlos diz 

que esse ponto já foi discutido na reunião anterior e traz o ponto novamente para ver se 

há interessados neste momento para iniciar essa demanda de reunir os documentos e 
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atividades para o processo de internacionalização do curso. O colegiado discutiu e decidiu 

que aguardará um outro momento para dar início a esse processo. 7. Representação na 

subcomissão de formação docente: Professor Carlos informa que o curso precisa indicar 

nomes para compor a subcomissão de formação docente para um novo mandato. As 

professoras Geice e Cristina se disponibilizaram em compor a comissão. Geice como 

membro titular e Cristina como membro suplente. O colegiado aprovou as indicações. 8. 

Perfil do concurso para docente de espanhol: O colegiado discutiu e deliberou pelos 

seguintes pontos: a) Área de conhecimento: Gramática da língua espanhola; b) requisitos: 

Mestrado e/ou Doutorado na área de Linguística. Os demais pontos do perfil seguirão os 

mesmos do perfil do último concurso enviado à PROGEPE. Professor Carlos diz que 

encaminhará para a comissão de ensino para dar andamento aos trâmites de abertura de 

concurso. 9. Curricularização da extensão – ementas: Professor Carlos diz que o NDE 

propôs que as horas de extensão sejam ofertadas através de dois componentes: um na área 

da língua e outro na área da literatura. As ementas desses componentes foram finalizadas 

pelas áreas de Espanhol e de Literatura. Professor Carlos projetou as ementas das duas 

disciplinas: Extensão I – Língua Espanhola e Extensão II – Literatura Hispânica para 

apreciação do colegiado. O colegiado analisou e aprovou as duas ementas das disciplinas 

de extensão. 10. Assembleias discentes: A representante discente Cátia apresentou a 

proposta da representação discente de começar a convocar os discentes para as 

assembleias, pois a participação está muito baixa nas reuniões discentes. A ideia seria 

fazer um planejamento das datas das assembleias, avisar com antecedência, haver lista de 

presença para comprovar a participação dos alunos, assim se justificariam as faltas dos 

alunos nas aulas. Na discussão, avaliou-se que a definição de convocação das assembleias 

discentes não compete ao colegiado. 11. Questionário de autoavaliação: Na 

autoavaliação do campus, não houve nenhum aluno do curso de espanhol que tenha 

respondido ao questionário institucional de autoavaliação. O aluno não é obrigado a 

responder o questionário, que é muito extenso, contendo 39 questões. Professor Carlos 

explica que a autoavaliação do curso é um instrumento importante e necessário para o 

reconhecimento de curso e que se pode elaborar um questionário próprio para avaliar o 

curso. O Colegiado decidiu que estudará modelos de questionários para que, no retorno 

do recesso, se elabore um questionário próprio de avaliação do curso para aplicação em 

outubro. 12. Reuniões presenciais: O colegiado discutiu e decidiu que as reuniões 

ordinárias da comissão de curso passarão a ser no formato presencial. 13. Reunião de 

setembro: O colegiado decidiu que não há necessidade de realização de reunião no mês 

de setembro, visto que a maioria dos docentes estará em férias. Assim, a próxima reunião 

de curso será no início de outubro. 14. Coordenação em setembro: O colegiado discutiu 

quem poderia assumir a coordenação do curso no período de 22/08 a 08/09 e, conforme 

a disponibilidade dos docentes que não estariam em férias, ficou definido que a professora 
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Miriam ficará responsável pela coordenação de curso de 22 a 29 de agosto e a professora 

Luciana pelo período de 30/8 a 08/09. 15. Estágios: Professora Miriam consultou se 

existe a necessidade de fazer o projeto de extensão para o estágio II, já que os orientandos 

atuarão na escola. O colegiado discutiu e, conforme o PPC, tem que fazer o projeto. 16. 

Informes: Professora Cristina convida todos para participar da atividade que ocorrerá à 

noite, às 19h30min, com o cantor/compositor Ricardo Canário Martinez. Professora 

Geice convida para o Clube de Leitura, dia 20/08, sábado, das 10 às 12 horas, na 

Biblioteca Pública Municipal. Nada mais havendo a tratar, professor Carlos deu por 

encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a 

presente ata, que lida e aprovada, será assinada eletronicamente por mim e pelo professor 

Carlos Garcia Rizzon. 
 

 

 


