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Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, via 1 
Google Meet, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras Espanhol 2 
e Literatura Hispânica realizou reunião integrada com o Núcleo Docente 3 
Estruturante (NDE) do curso de Letras Português e Literaturas de Língua 4 
Portuguesa. Estiveram presentes a presidente Miriam Cristina Carniato e os 5 
professores Ida Maria Morales Marins, Ana Lúcia Montano Boessio, Carlos 6 
Garcia Rizzon, Geice Peres Nunes, Renata Silveira da Silva e Leonor Simioni. 7 
O grupo discutiu os seguintes pontos de pauta: 1. Atas: os coordenadores dos 8 
cursos, professora Renata e professor Carlos, abrirão processo no SEI para 9 
inserir as atas dos respectivos NDEs, que deverão ser assinadas 10 
eletronicamente pelo redator da ata e pela presidente do NDE. 2. Adequação 11 
bibliográfica: Foi feita a leitura do relatório das adequações bibliográficas do 12 
curso de Letras Português; o curso de Letras Espanhol ainda está trabalhando 13 
nas suas adequações bibliográficas. 3. Template PPC: A professora Renata 14 
apresentou a última versão do PPC do curso Português. Ainda será reeditados 15 
o fluxograma, com a indicação de uma coluna com a previsão da extensão; a 16 
resolução dos estágios deverá ter sua carga horária ajustada; foram feitas 17 
alterações em ementários, que deverão ser revisadas. Em relação ao PPC do 18 
curso de Espanhol, alterações similares estão sendo realizadas. Estabeleceu-se 19 
como prazo limite para aprovação nas comissões de curso das novas versões 20 
dos PPCs, já com a inserção das horas de extensão, o dia 5 de outubro. A 21 
próxima reunião do NDE deverá ocorrer ainda antes dessa data, quando serão 22 
verificadas tarefas sobre documentações visando as visitas de reconhecimentos 23 
dos cursos. E, para constar, eu, Ana Lúcia Montano Boessio, secretária do NDE, 24 
lavro esta ata que, lida e aprovada, será́ assinada eletronicamente por mim e 25 
pela presidente do NDE, professora Miriam Cristina Carniato. 26 


