
ATA N° 03/2019 DA 2' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

Às 16h00 horas do dezesseis de abril de 2019, realizou-se nas dependências do Edifício da

UNILA Jardim Universitário, sala G204, a 2a Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Letras

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

do curso Valdilena Rammé, as/os docentes Emerson Pereti, Gaston Cosentino, Débora Cota,
Larissa Tirloni, Tatiana Carvalha, Gregorio Obanos, Fidel Vilchez, assim como a discente

Rocio E. G. Farina. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação dos Planos de Ensino 2019-1; 2)

Aprovação de disciplinas optativas: GEL000S - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; H1L0037 -

HISTÓRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS; H150034 - HISTÓRIA, PATRIMONIO E

MEMÓRIA; LETO111 - TÓPICOS EM LÍNGUAS - GUARANI; DIDÁTICA DO ENSINO

DE LÍNGUAS (proposta em anexo). 3) Caso dos estudantes internacionais não

hispanofalantes que devem cursar Línguas e Descrição; 4) Agendamento das reuniões

extraordinárias para discutir e aprovar o PPC 2019; 5) 0 que mais houver. Em relação ao

ponto 1), como a análise prévia foi realizada de forma compartilhada pelos membros do

Colegiado, iniciou-se pela apresentação dos membros sobre suas avaliações dos Planos de Ensino

que lhes foram atribuIdos e foram levantadas as seguintes necessidades de revisão: GEROO5O -

ESPANHOL ADICIONAL BASICO (bibliografia difere e não colocou o evento do curso/Cila);
LEPOO43 - ENSINO DE LÍNGUAS PARA CRIANÇAS (não colocou o evento do curso/Cila);
LEPOO78 - LITERATURAS AFRICANAS DE LINGUA PORTUGUESA (não colocou o evento

do curso/Cila). Coordenação irá solicitar a reabertura junto ao DEACA e comunicará os docentes.

Em relação ao ponto 2), todas as optativas foram aprovadas por unanimidade. Em relação ao

ponto 3), decidiu-se que o estudante internacional deveria optar por um percurso do curso

(percurso I - hispanofalantes, cursar português adicional e Descrição-espanhol; e percurso 2 -

brasileiros, cursar espanhol adicional e Descrição-português). Ficou aprovado, além disso, que a

coordenação deverá avaliar caso a caso no início de cada período letivo. Esta sugestão será

incluída, também, na revisão do PPC que entrará em pauta nas próximas reuniões. Com respeito
ao ponto 4), ficaram acordadas reuniões semanais para finalização da revisão e aprovação do novo

texto do PPC 2019-2020 que foi enviado pelo NDE. As 18 horas e 00 minutos, sem mais nada a

declarar, encerrou-se a reunião. Esta ata será então assinada por mim, Valdilena Rammé, e pelas
demais participantes da reunião.
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