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Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-1 
se, por meio virtual, sob a presidência da professora Renata Silveira da Silva, reunião 2 
ordinária da Comissão de Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica integrada à 3 
reunião da Comissão de Curso Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os 4 
demais presentes foram os professores Ana Lúcia Montano Boessio, Carlos Garcia 5 
Rizzon, Cristina Pureza Duarte Boéssio, Débora Tatiani Portilho Sanes, Denise 6 
Aparecida Moser, Geice Peres Nunes, Giane Rodrigues dos Santos, Ida Maria Marins 7 
Morales, Jorama de Quadros Stein, Leila Bom Camillo, Leonor Simioni, Luciana 8 
Contreira Domingo, Luís Fernando da Rosa Marozo, Márcio Aurélio Friedrich 9 
acompanhado das intérpretes Josie dos Santos e Luciana Corte Real, Miriam Cristina 10 
Carniato, Maria do Socorro de Almeida Farias-Marques, e os representantes discentes 11 
Claudinei Moncks Fernandes e Mahara Soares Santos. Acompanhou a reunião a bolsista 12 
de gestão Lenice Rodrigues Antunes. Foi justificada a ausência da professora Aden, que 13 
tem atividade no campus Bagé. A pauta da reunião teve os seguintes pontos: 1. Aprovação 14 
da ata nº 07/2021; 2. TCC; 3. Curricularização da extensão; 4. Aulas em dias de 15 
paralisação /greve geral; 5. Gravação das aulas; 6. Aula magna; 7. Estágios; 8. Concurso 16 
de Espanhol; 9. Ofício nº 149/2021 PROGRAD; 10. Solicitação de quebra de pré-17 
requisito. Informes: 1. Reunião com o Conselho sobre a situação do curso de Letras EaD: 18 
2. Horários 2021/2; 3. Afastamento Prof.ª Giane; 4. Assistência Estudantil. A reunião 19 
iniciou pelo ponto 1. Aprovação da ata nº 07/2021: Professora Renata colocou em 20 
apreciação e em regime de votação a da ata nº 07/2021. A ata foi aprovada. 2. TCC: 21 
Professora Jorama solicitou o ponto de pauta para consultar os docentes quais seriam os 22 
alunos com previsão de defesa do trabalho de conclusão de curso neste semestre, pois 23 
está organizando a documentação e as bancas. Informou que o período de defesas será de 24 
27/09 a 08/10, conforme acordado pelo colegiado anteriormente. Os orientadores 25 
informaram quais alunos irão defender neste semestre. Também foi discutido a situação 26 
de alguns alunos que estão com matrícula em aberto no componente de TCC, de outros 27 
semestres, e que não realizaram a defesa. Professor Carlos mencionou que tentou contato 28 
com esses alunos, através do e-mail institucional, mas não obteve retorno. Destacou que 29 
a normativa das AERES permitia que o componente TCC ficasse dessa forma, porém, 30 
temos que resolver a situação no histórico dos alunos. O colegiado decidiu que tentará o 31 
contato novamente com esses alunos para saber se existe o interesse de concluírem o 32 
curso. Caso não haja, será encerrada a matrícula do componente TCC no histórico de cada 33 
aluno que se encontra nessa situação. E o aluno que, após esse prazo decidir finalizar o 34 
componente, terá que se matricular novamente. Professora Jorama se disponibilizou em 35 
fazer o contato novamente com os alunos que estão nessa situação. A aluna Lenice 36 
Antunes também irá buscar dialogar com esses alunos sobre o assunto. 3. 37 
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Curricularização da extensão: Professora Renata consultou as áreas se conseguiram 38 
discutir o tema, elencar projetos, programas ou outras ideias, conforme acordado na 39 
última reunião. Os representantes das áreas fizeram um breve relato dos apontamentos 40 
que encaminharam por escrito para o NDE. Professora Renata diz que o NDE terá reunião 41 
no dia 14/09 e trabalhará com as informações recebidas de cada área. 4. Aulas em dias 42 
de paralisação/greve geral: Professora Renata lembrou os docentes que avisem os 43 
alunos com antecedência se irão aderir ou não às paralisações/greve, pois é uma decisão 44 
individual de cada professor, por isso fica a cargo de cada docente avisar seus alunos se 45 
haverá aula ou não. Professor Carlos sugere que o curso defina uma orientação interna 46 
para os demais casos que podem vir a paralisar as aulas, como, por exemplo, falecimento 47 
de servidor ou falecimento de aluno, porque as comunicações são sempre confusas, 48 
gerando divergências. Professora Leonor diz que o curso deve seguir as orientações da 49 
Direção. Professor Carlos mencionou que as comunicações da Direção têm gerado 50 
confusão, não são claras. O colegiado optou por encaminhar o tema como ponto de pauta 51 
na reunião do Conselho, solicitando que o campus tenha uma orientação em nível de 52 
campus para cada situação, para que a comunicação seja mais clara para toda a 53 
comunidade acadêmica. Caso a discussão não avance no Conselho, o curso volta a 54 
discutir internamente o tema. 5. Gravação das aulas: Professora Renata explicou que 55 
recebeu dúvidas dos alunos quanto à gravação das aulas, de que os cursos teriam decidido 56 
que não gravariam mais as aulas. Nesse sentido, esclareceu que não ocorreu nenhuma 57 
discussão sobre isso, não existe nenhuma determinação sobre isso. Destacou que os 58 
cursos de Letras presenciais entendem que é importante a disponibilização da gravação 59 
das aulas, pois ajudam tanto nos problemas técnicos, quanto no entendimento do 60 
conteúdo. Portanto, seguirão sendo gravadas as aulas e disponibilizadas para os alunos. 61 
6. Aula magna: Professora Renata diz que o Colegiado precisa definir a data para a 62 
realização da aula magna. O grupo discutiu as possibilidades e escolheu a data do dia 16 63 
de novembro para a realização da aula magna. O colegiado também concordou com a 64 
indicação da professora Suzana Leite Cortez, da Universidade Federal de Pernambuco, 65 
para ser a palestrante do evento. Professora Jorama irá fazer o convite. 7. Estágios: 66 
Professora Giane relatou a situação da escola estadual Espírito Santo estar solicitando a 67 
presença dos estagiários na escola, devido a 5ª CRE ter emitido documento de retorno às 68 
aulas e, consequentemente, dos estagiários realizarem seus estágios de forma presencial. 69 
Professora Giane contou que dialogou com a escola, explicando que a UNIPAMPA ainda 70 
não tem orientação para o retorno presencial das atividades, e conseguiu que os alunos 71 
que iniciaram seus estágios de forma remota concluam os mesmos de forma remota, 72 
porém, há a situação de uma aluna que ainda não ingressou na escola, pois ainda está na 73 
construção dos planos de aula e, para esse caso, a escola não aceitará que seja de forma 74 
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remota. Professora Geice relata que seus estagiários de Jaguarão demoram a receber o 75 
retorno das atividades enviadas para os alunos, e isso tem atrasado o desenvolvimento do 76 
estágio. Já seus orientandos que realizam estágio em escolas de Arroio Grande estão em 77 
fase de escrita do relatório final. O colegiado discutiu a situação e decidiu encaminhar a 78 
questão da exigência da 5ª CRE como ponto de pauta para discussão na Comissão de 79 
Ensino, pois isso afetará os demais cursos e também irá encaminhar para a PROGRAD e 80 
Coordenação Acadêmica. Sobre a situação específica da aluna que ainda não ingressou 81 
na escola, a professora Giane seguirá orientando a mesma na construção dos planos de 82 
aula até o seu afastamento, depois será a professora Geice que assumirá a orientação da 83 
aluna. 8. Concurso de Espanhol: professor Carlos informou que foi publicada a lista de 84 
inscritos no processo aberto no SEI, e o colegiado tem que indicar os docentes para 85 
compor a banca desse concurso. Ficou definido que a área de Espanhol irá se reunir e 86 
definir quais docentes poderão atuar como banca desse concurso. O prazo para o envio 87 
dos nomes será até o dia 21/09, pois a banca escolhida precisa passar por aprovação em 88 
reunião do Conselho do campus. 9. Ofício 149/2021 PROGRAD:  Professora Renata 89 
compartilhou o ofício que traz uma sugestão de semanas e dias letivos para o calendário 90 
acadêmico para 2022. As sugestões podem ser encaminhadas, através de manifestação no 91 
processo SEI, até o dia 08/09. 10. Solicitação de quebra de pré-requisito: Professor 92 
Carlos diz que a coordenação de Letras Português, Espanhol e Respectivas Literaturas 93 
recebeu o pedido de quebra de pré-requisito dos alunos Lucas Medeiros, Viviane 94 
Tomelim, Alessandra Vitória, Adriana Botelho e Tatiara de Armas. O pedido é para 95 
cursar o componente Estágio IV, no próximo semestre. O colegiado decidiu apreciar o 96 
pedido na reunião do mês de outubro, pois acreditam que, nesse período, terão mais 97 
definições acerca dos estágios. Informes: 1. Reunião com o Conselho sobre a situação 98 
do curso de Letras EaD: Professora Renata informa que amanhã haverá uma reunião do 99 
Conselho específica para tratar das perspectivas futuras do curso de Letras EaD. 100 
Mencionou que a professora Marcela tem mostrado as dificuldades que o curso está 101 
enfrentando e por isso traz o convite para que todos os docentes participem e se inteirem 102 
das questões, que podem vir a repercutir nos cursos de Letras presenciaais. 2. Horários 103 
2021/2: Professora Renata informa que a oferta 2021/2 foi aprovada pela Comissão de 104 
Ensino e pelo Conselho. 3. Afastamento Prof.ª Giane: Professora Renata informou que 105 
o afastamento da professora Giane foi aprovado pelas demais instâncias da universidade. 106 
4. Assistência Estudantil: Professor Carlos informou que ocorreu uma assembleia 107 
discente para discutir a grave situação alimentar dos alunos. A reunião contou com a 108 
presença do pró-reitor da PRAEC, e os estudantes se sentiram desrespeitados pela 109 
maneira que o pró-reitor se dirigiu aos estudantes. Nessa reunião, a pró-reitoria não 110 
apresentou nenhuma proposta sobre a situação alimentar dos estudantes. Os 111 
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representantes discentes no CONSUNI emitiram uma nota de repúdio, em que relatam o 112 
ocorrido e a indignação por parte dos estudantes. O Conselho do campus irá se posicionar 113 
a respeito do fato. Nada mais havendo a tratar, professora Renata deu por encerrada a 114 
reunião, da qual, para constar, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a presente Ata, 115 
que, lida e aprovada, será́ assinada eletronicamente por mim, pela professora Renata 116 
Silveira da Silva e pelo professor Carlos Garcia Rizzon. 117 


