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Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, às quatorze horas, realizou-se, 1 
por meio virtual, sob a presidência do professor Carlos Garcia Rizzon, reunião ordinária 2 
da Comissão de Curso de Letras Espanhol e Literatura Hispânica integrada à reunião da 3 
Comissão de Curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os demais 4 
presentes foram os professores Ana Lúcia Montano Boessio, Cristina Pureza Duarte 5 
Boéssio, Denise Aparecida Moser, Geice Peres Nunes, Jorama de Quadros Stein, Leila 6 
Bom Camillo, Leonor Simioni, Luciana Contreira Domingo, Luís Fernando da Rosa 7 
Marozo, Márcio Aurélio Friedrich, Miriam Cristina Carniato, Maria do Socorro de 8 
Almeida Farias-Marques, Renata Silveira da Silva e os representantes discentes Claudinei 9 
Moncks Fernandes e Mahara Soares Santos. Foram justificadas as ausências da 10 
professora Aden, que tem atividade no campus Bagé, e da professora Ida Maria Marins 11 
Morales, por motivo de luto. A pauta da reunião teve os seguintes pontos: 1. Aprovação 12 
da ata nº 08/2021; 2. Estágios; 3. Planos de Ensino (cronogramas); 4. Retorno Híbrido e 13 
presencial (ofício nº 02/2021 Progepe); 5. Retificação de solicitação de ingresso no 14 
Mestrado de Bagé (Ida); 6. Informes: 6.1 Atividades de acolhida no retorno; 6. 2 Férias 15 
das coordenações; 6.3 Presença de TA nas reuniões; 6.4 Concurso de Espanhol; 6.5 16 
Curricularização da extensão (NDE); 6.6 Assembleia discente; 6.7 Aula Magna; 6.8 TCC. 17 
A reunião iniciou pelo ponto 1. Aprovação da ata nº 08/2021: Professor Carlos colocou 18 
em apreciação e em regime de votação a da ata nº 08/2021. A ata foi aprovada. Professora 19 
Geice sugere que se faça a discussão do ponto 4 e do ponto 2 em conjunto. A sugestão 20 
foi aceita. Ponto 4. Retorno Híbrido e presencial (ofício nº 02/2021 Progepe) e 2. 21 
Estágios: Professor Carlos projetou o documento Diretrizes e orientações para atividades 22 
de ensino de transição. Explicou que a Direção do campus solicitou que cada curso faça 23 
a discussão do documento nos colegiados de curso, para depois ser debatido no Conselho 24 
do campus. Professor Carlos destacou que o documento está amplo, não contempla 25 
situações específicas de cada campus, ficando para as Direções definirem as situações 26 
específicas. O colegiado debateu o documento e verificou que as aulas seguirão no 27 
formato remoto, não alterando a oferta já existente para o próximo semestre. O 28 
documento traz a possibilidade de realização das práticas, que, no caso dos cursos de 29 
Letras, seriam os estágios, poderem ser realizados de forma remota ou presencial, esta 30 
última modalidade implicaria numa responsabilização individual, tanto para o orientador 31 
quanto para o aluno, visto que a PROGRAD informou que não existe seguro escolar que 32 
cubra situações de contágio pelo vírus covid 19. Já sobre o estágio no formato remoto, o 33 
curso deverá contar com as escolas municipais, pois as escolas estaduais estão exigindo 34 
a presença dos estagiários na escola. Professora Geice diz que seria importante escutar os 35 
representantes discentes sobre essa questão dos estágios. A representante discente 36 
Mahara, do curso de Letras Português, Espanhol e Respectivas Literaturas, explicou que 37 
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não foi possível realizar a assembleia discente por falta de quórum. Já o representante 38 
discente Claudinei informa que realizou a assembleia, e os estudantes concordam com o 39 
retorno presencial em abril de 2022. Outro ponto importante do documento é o que traz 40 
o parágrafo primeiro do artigo nº 37, que diz que a unidade concedente deve prover os 41 
equipamentos de proteção individual – EPIs para os alunos da UNIPAMPA 42 
desenvolverem as atividades de estágio. Nem a própria UNIPAMPA tem condições de 43 
prover os EPIs, que são indicados na legislação para os alunos atuarem no campo de 44 
estágio, como exigir que as escolas forneçam esse material.  Após debater, o colegiado 45 
fez votação e por unanimidade decidiu que a oferta de estágios do próximo semestre será 46 
no formato remoto. Os estagiários serão direcionados para escolas que ainda estejam 47 
utilizando o formato remoto. Também ficou acordado que a coordenação fará uma 48 
reunião com os prováveis estagiários sobre os estágios.  Quanto à avaliação do 49 
documento, o colegiado entende que precisaria de mais definições e acompanhará as 50 
discussões na comissão de ensino e no Conselho do campus. 3. Planos de Ensino 51 
(cronogramas): Professor Carlos comenta que o cronograma apresentado no Calendário 52 
Acadêmico não possibilita apresentar o plano de ensino para os alunos e fazer o debate 53 
em sala de aula. Sugere que a Comissão estipule um período para apreciação e aprovação 54 
dos planos e, antes disto, os docentes apresentem os planos para os alunos. A sugestão foi 55 
aceita, ficando acordado que na próxima reunião de curso, prevista para o dia 10/11, seja 56 
feita a aprovação dos planos de ensino. Os professores terão a primeira semana de 57 
novembro para debater os planos de ensino com os alunos. 5. Retificação de solicitação 58 
de ingresso no Mestrado de Bagé (Ida): Retirado de pauta. 6. Informes: 6.1 Atividades 59 
de acolhida: Professor Carlos informa que haverá atividades de acolhida da PROGRAD 60 
e do campus nos dias 03, 04 e 05 de novembro. A programação ainda não foi divulgada. 61 
6.2 Férias das coordenações: Foi organizado o período as férias dos coordenadores de 62 
curso de maneira que os períodos não coincidam entre si, ficando o coordenador 63 
substituto ou coordenador titular responsável pelo curso nesse período de intervalo entre 64 
semestres. 6.3 Presença de TA nas reuniões: Professor Carlos informa que a TAE Hilda 65 
não participou da reunião das comissões de curso de Letras, pois está acompanhando a 66 
reunião do curso de História. Fará a ata da reunião de Letras a partir da gravação, que 67 
será encaminhada por e-mail. 6.4 Concurso de Espanhol: Professor Carlos informa que 68 
enviou para a PROGEPE o formulário com a indicação dos docentes que irão compor a 69 
banca do concurso de espanhol. O concurso iniciará no dia 07 de fevereiro de 2022. 6.5 70 
Curricularização da extensão: Professor Carlos informa que havia uma reunião do NDE 71 
marcada para esta semana, mas devido à ausência da professora Ida, por motivo de luto, 72 
os membros do NDE optaram por não manter a reunião. 6.6 Assembleia discente: Esse 73 
informe já foi antecipado nos pontos 2 e 4. 6.7 Aula Magna: Professora Jorama informa 74 
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que a professora Suzana Cortês aceitou o convite de participar da aula magna no dia 75 
16/11, data que o curso havia sugerido para a realização. Em breve a professora 76 
encaminhará o título da aula para organização da divulgação. 6.8 TCC – Retorno do 77 
contato com os alunos que estão com TCC pendente: Professora Jorama informa que 78 
teve o retorno dos alunos Magnum, Luciano e Ana Paula, que pretendem defender o TCC 79 
no próximo semestre. Professor Luís diz que recebeu retorno da aluna Daniele Rodales, 80 
que manifestou interesse de defender o trabalho no próximo semestre. Professora Jorama 81 
diz que deixou os alunos cientes que precisam defender o quanto antes o TCC e se colocou 82 
à disposição para auxiliar esses alunos nas questões de matrícula e escolha de orientador. 83 
Nada mais havendo a tratar, professor Carlos deu por encerrada a reunião, da qual, para 84 
constar, eu, Hilda Mara Gonçalves Nunes, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 85 
será́ assinada eletronicamente por mim e pelo professor Carlos Garcia Rizzon.  86 


