
ATA N° 01/2019 DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

Às 16h00 horas do dia onze de março de 2019, realizou-se nas dependências do Edificio da

UNILA Jardim Universitário, sala C303, a Ia Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Letras

Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. Estiveram presentes na reunião a coordenadora

do curso Valdilena Rammé, os/as docentes Débora Cota, Gregório Romero, Tatiana

Carvalhal, Diego Belloso, Larissa Tirloni, Julia Granetto, Mariana Cortez, a discente Rocio

Esther Gonzalez Farina, assim como a Procuradora Educacional Institucional (PEI), Débora

Villetti Zuck. A reunião teve como pauta: I) Visita in loco da Comissão de Avaliação do MEC;

2) Agenda de reuniões ordinárias do semestre; 3) Indicação da Coordenação de Estágio; 4)

Aprovação da equivalência das disciplinas DESCRIÇÃO LINGUISTICA III e

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA III (ESPANHOL/PORTUGUES). Dando início à reunião, em

relação ao ponto de pauta 1) Visita in loco da Comissão de Avaliação do MEC, a coordenadora

informou os presentes da agenda de visita in toco da Comissão de Avaliação do MEC e passou a

palavra para a PEI Débora Zuck. Débora Zuck explicou detaihadamente todo o processo de

avaliação e respondeu perguntas dos presentes. Foi ressaltado que a presença dos(as) docentes nas

reuniões com o NDE e com os professores, que acontecem no dia 18/03/19, são indispensáveis.
Em seguida, em relação ao ponto de pauta 2) Agenda de reuniões ordinárias do semestre, foi

aprovado que as reuniões aconteceriam nas segundas, quintas e sextas à tarde, para que a maioria

do Colegiado pudesse participar. Assim, as datas das reuniões ordinárias do período 20 19-1 serão:

16 de abril, 16 de maio, 28 de junho e 09 de julho, sempre às 16 horas. Em relação ao ponto de

pauta 3) Indicação da Coordenação de Estágio, foi aprovada por unanimidade a indicação da

profa. Larissa Tirloni, que já acompanhava o trabalho da coordenadora de Estágio Jorgelina Tallei

e que participa da Comissão instituída pela PROGRAD para revisar a organização e normas dos

Estágios dos cursos de licenciatura. Finalmente, no que concerne o ponto de pauta 4) Aprovação
da equivalência das disciplinas DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA III e DESCRIÇÃO
LINGUISTICA III (ESPANHOL/PORTUGUES), a equivalência foi aprovada por

unanimidade. As 18h00, sem mais nada a declarar, encerrou-se a reunião. Esta ata será então

assinada por mim, Valdilena Rammé e pelos demais participantes da reunião.
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