
ATA N° 06/2019 DA 4 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGLADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS • ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

Às 16h00 horas do dia vinte e cinco de maio de 2019, realizou-se nas dependências do Edificio da

UNILA Jardim Universitário, sala C303, a 4a Reunião Extraordinária 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 Emerson Pereti, Julia Granetto,

Anel MarIas Blanco, Natália Figueiredo, Livia Morales, Débora Cota, e Samira Jalil, assim

como a discente Milena Lima. A reunião teve como pauta única: 1) Revisão e aprovação do

novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC 2019-2020). Dando início à reunião, a profa.

Valdilena retomou as últimas discussões e mencionou o MEMORANDO ELETRÔNICO N°

133/2019 do DENDC que cobra a aprovação do novo PPC e lembra o prazo de julho/2019 para a

publicação do novo documento. Em seguida, o grupo prosseguiu na leitura da seção "10

ESTÁGIO" do PPC , seguindo a relatoria e discutindo as sugestões da profa. Julia Granetto. As

alterações foram aprovadas e registradas diretamente no arquivo word do PPC que foi renomeado

para "5 PPC 2019 Letras25 MAIO 2019 (Revisão 4 Colegiado)" e encontra-se em anexo. A

primeira sugestão da professora foi a redução da carga horária do Estágio Obrigatória para a

mínima possível. Assim, todos aprovaram a carga horária total de 850 horas/aula para o Estágio

Obrigatório e a redução de 68h1a ou 4 créditos práticos do Estágio que foram, por sua vez,

acrescentados nos dois primeiros Laboratórios, dos semestres 6 e 7. Consequentemente, foi

aprovada a reconfiguração das cargas horárias dos Estágios II, III e IV, ficando assim: Estágio

Obrigatório I (136h/a); Estágio Obrigatório H (238h/a); Estágio Obrigatório UI (238h/a) e Estágio

Obrigatório IV (238h/a). Além disso, alterou-se o texto que estipula a língua trabalhada em cada

estágio. Logo, o estágio I não especificará a língua, pois se concentrará no ambiente escolar e

prática docente de forma mais geral. O Estágio II será em Português Língua EstrangeiralAdicional
e suas literaturas. O Estágio III será em Espanhol Língua Estrangeira/Adicional e suas literaturas.

E o Estágio IV será em Português e Espanhol como Línguas Estrangeiras/Adicionais e suas

literaturas. Também sugeriu-se que no Regulamento de Estágio fosse incentivado o trabalho em

tandem nos Estágios II e III, ou seja, que um(a) falante de português como língua materna e um(a)

falante de espanhol como língua materna trabalhassem em colaboração, na medida do possível.
Também foi aprovada a ampliação de gêneros textuais para a avaliação final do Estágio (relatório,
relato de experiência, etc). Em relação à seção 11 "TCC", aprovou-se a modificação do texto que

estabelece a finalidade do Trabalho de Conclusão de Curso. Também foi aprovada por

unanimidade a alteração do formato do TCC, que passa a ser uma monografia com a possibilidade
de uma parte de aplicação prática (tradução, proposta de material didático, etc). Outras alterações
menores no texto foram discutidas e aprovadas por unanimidade. Às 18 horas, sem mais nada a

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

pelas(os) demais participantes da reunião.
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