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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Reunião integrada do Curso de Letras Português/Espanhol e respec�vas literaturas, Letras Português e
Literaturas de Língua Portuguesa e Letras Espanhol e Literatura Hispânica

Ata 01/2023 de 05/01/2023

 

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 14h horas, via Google Meet, meet.google.com/hny-
aruv-xbt, realizou-se a reunião integrada dos Cursos de Letras presenciais da Universidade Federal do
Pampa, sob a Presidência do prof.ª Renata Silveira da Silva e com o comparecimento dos
professores Leonor Simioni, Luis Fernando da Rosa Marozo, Carlos Garcia Rizzon, Cris�na Pureza Duarte
Boessio, Maria do Socorro de Almeida Farias Marques, Geice Peres Nunes, Naiara da Silva Souza, Gabriela
Tornquist, Camila Ulrich. Jus�ficaram ausência as professoras Ana Boessio e Camila Gonçalves do Canto.
As docentes Giane Rodrigues, Miriam Carniato e Luciana Domingo estão em férias. Pauta: 1) Horários
2023.1 Foi apresentada a grade de horários dos três cursos e, na sequência, ocorreu a aprovação por
unanimidade. Informes 1) Socialização das atas do curso em ex�nção. Profa. Renata informou que
pretende disponibilizar as atas do Curso de Letras Português Espanhol no site do curso. 2)
Acompanhamento dos egressos. Embora haja, na universidade, uma polí�ca de acompanhamento dos
egressos, em consulta à PROGRAD, a profa Renata foi informada que o curso em ex�nção não precisa
realizar esse acompanhamento. 3) Previsão de formatura dos alunos do curso an�go Os alunos Cinara
Krul Vargas, Adriana Floor Botelho, Deliardo Mar�nez Silveira, Viviane Ferreira Caetano Tomelin, Lucas
Mar�ns estão na lista de formandos 2022.2. Profa. Leonor indagou sobre os discentes Altamira e Yuri.
Prof. Luís comentou que Altamira não concluirá o TCC. Profa. Renata consultará Yuri sobre sua previsão de
formatura. 4) Pedidos RP Profa. Renata informou que em breve devem chegar novos pedidos de
aproveitamento do programa Residência Pedagógica para os estágios. 5) Próxima coordenação do curso.
Profa. Renata sugeriu uma reunião de transição entre a coordenação atual e a próxima do Curso de Letras
Português-Espanhol. Profa. Leonor se disponibilizou a con�nuar ajudando no acompanhamento do
percurso forma�vo dos alunos. Os professores conversaram sobre a necessidade de atenção às
demandas do curso em ex�nção, para incen�var o corpo discente a concluir o curso.Nada mais havendo
a tratar, professora Renata deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Leonor Simioni, lavrei a
presente ata, que lida e aprovada, será assinada eletronicamente.
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