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Aos quatro dias do mês de outubro 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, Carlos Garcia Rizzon, Geice Peres 6 
Nunes, Renata Silveira da Silva e Leonor Simioni. O grupo discutiu os seguintes 7 
pontos de pauta: 1. Preparação para as visitas de reconhecimentos dos 8 
cursos: foi apresentada a planilha baseada nos documentos solicitados para a 9 
avaliação virtual in loco agendada para 09 a 11 de novembro, no curso de Letras 10 
- Português e Literaturas de Língua Portuguesa, e 21 a 23 de novembro de 2022, 11 
no curso de Letras - Espanhol e Literatura Hispânica. No curso de Português, a 12 
reunião de simulação da avaliação junto à equipe da PROGRAD será realizada 13 
no dia 17 de outubro. No curso de Espanhol, a reunião está definida para o dia 14 
31 de outubro. Toda a documentação referente à avaliação deverá estar inserida 15 
nos drives dos cursos até as datas mencionadas. Professores que atuaram nas 16 
duas licenciaturas nos últimos doze meses deverão enviar seus dados para 17 
ambos os coordenadores para que insiram no drive da avaliação. No curso de 18 
Português, a coordenadora Renata criará um drive específico com pastas para 19 
cada docente e ficará a cargo do docente completá-la com seus documentos. 20 
Haverá uma revisão do corpo docente dos cursos, com base em consultas 21 
realizadas com a PROGRAD, visando manter aqueles professores que 22 
ministram componentes curriculares. A professora Renata apresentou ao grupo 23 
todos os indicadores e dimensões que compõem o drive e distribuiu funções 24 
entre os colegas dos NDEs, assim como apontou aspectos que podem ser 25 
atribuídos aos demais colegas dos cursos. Como um item importante da 26 
avaliação, na reunião, Renata solicitou a inclusão de atas faltantes no NDE do 27 
curso de Português em seu respectivo processo e que o NDE faça a 28 
organização. O curso de Espanhol terá seu processo específico para inserção 29 
de todas as atas do NDE, bem como as atas de reuniões de curso. A partir da 30 
leitura do checklist, foram delegadas tarefas para os componentes dos NDEs. 31 
Fica sob responsabilidade da secretária dos NDEs, professora Ana Boessio, a 32 
organização das atas dos NDEs. Os laboratórios de Letras serão classificados 33 
em dois tipos: laboratório didático e de formação básica e laboratório didático e 34 
de formação específica. Renata enfatiza a necessidade de inserir o regimento e, 35 
também, documentos que comprovem o acervo, o espaço e o funcionamento 36 
dos laboratórios. Sobre ações realizadas em eventos, projetos, programas e 37 
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outras, serão coletados registros, cartazes e fotos para inserir no drive. A 38 
avaliação virtual in loco dos cursos será realizada na plataforma Microsoft Teams 39 
e o grupo ponderou que será utilizada a sala 311 do prédio administrativo na 40 
avaliação de cada um dos cursos. Entre os dias 17 e 21 de outubro, a licenciatura 41 
em Letras - Português realizará uma roda de conversa com os discentes para 42 
realizar a avaliação do curso. Letras - Espanhol também realizará uma reunião 43 
para realizar a avaliação do curso no dia 19 de outubro. 2. Curricularização da 44 
Extensão: O grupo debateu a extensão inserida nos PPCs dos cursos. As 45 
versões atuais ainda não estão finalizadas, mas contêm as modificações 46 
referentes à inserção da extensão. No PPC da licenciatura em Letras - Português 47 
falta mencionar o LALIP, retirar o Laboratório Espanhol para Niños, inserir as 48 
colegas Camila do Canto e Camila Ulrich como docentes do curso. O documento 49 
carece de alterações de redação na normativa dos estágios, atualização de 50 
dados do IDEB e outros. Entretanto, as versões atuais de ambos os cursos 51 
passarão por apreciação e aprovação em reuniões das comissões de curso e, 52 
posteriormente, na Comissão de Ensino e no Conselho do Campus para depois 53 
serem encaminhadas à PROGRAD. Foi feita a leitura do relatório das 54 
adequações bibliográficas do curso de Letras Português; o curso de Letras 55 
Espanhol ainda está trabalhando nas suas adequações bibliográficas. Não 56 
havendo mais nada a tratar, eu, Geice Peres Nunes, encerro a presente ata que 57 
será assinada por mim e pela presidente do NDE, professora Miriam Cristina 58 
Carniato. 59 


