
ATA N° 07/2019 DA 41 REUNIAO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA

EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Às 16h00 horas do dia seis de junho de 2019, realizou-se nas dependências do Edificio da UNILA Jardim

Universitário, sala G204-2, a 4a 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

Antonio Guizzo, Mariana Cortez, Larissa Tirloni, Natália Figueiredo, Miriam Rosa, Samira Kalil, e André

Assis, assim como a discente Giovanna Christ. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da distribuição de

disciplinas para 2019-2; 2) Aprovação de disciplinas optativas; 3) Paralisações acadêmicas; 4) Mobilidade;

5) Convênio Penitenciárias; 6) Semana de criações, produções e experiências de LEPLE e Semana

Interdisciplinar do ILAACH; 7) 0 que mais houver. Em relação ao ponto 1), a coordenadora Valdilena

apresentou o horário em anexo e todos/as aprovaram a proposta por unanimidade. Foi ressaltado que as

disciplinas de Poéticas Latino-americanas II e Descrição Linguística II - Espanhol ainda não tinham docente

responsável e, por isso, a coordenadora, o prof. Emerson, atuante no subeixo de Poéticas, e a profa. Miriam Rosa,

coordenadora da Área de Letras e Linguística, continuariam conversando com os/as professores da área para

resolver esta necessidade. Em relação ao ponto 2), o professor responsável pela disciplina ENSAIANDO O MAL:

O MONSTRO NAS LITERATURAS NO SEC. XXI não enviou o formulário de proposta de criação de optativa.

Portanto, a optativa não pôde ser aprovada. Em relação aos ponto 3) e 4), a representante discente explicou que

alguns estudantes estavam inquietos sobre as paralisações docentes e discentes e sobre a equivalência das

disciplinas cursadas na Mobilidade. Sobre o primeiro ponto, foi recomendado que cada turma conversasse com

o/a professor/a da disciplina sobre o assunto e tentasse resolver diretamente com o/a docente esta questão. Quanto
ao ponto 4), a coordenadora informou que esta equivalência é, em geral, feita automaticamente e que os/as

estudantes que precisassem solicitar este processo deveriam procurar a Secretaria Acadêmica ou a Coordenação.
Com respeito ao ponto 5), a coordenadora informou que a UNILA firmou recentemente convênio com o Setor de

Penitenciárias do Estado do Paraná e que este convênio permitiria o desenvolvimento de projetos e estágios que

visassem a ressocialização e educação dos/as detentos. Foi sugerido, então, que os docentes interessados busquem

primeiro conversar com a profa. Cristiane Checchia e com o prof. Mario Torres, pois ambos já desenvolvem

projetos nas penitenciarias de Foz. também foi sugerida a criação de um grupo de Trabalho para pensar em um

projeto do curso neste âmbito durante o recesso. Quanto ao ponto 6), a coordenadora apresentou a programação
da I Semana de criações, produções e experiências de LEPLE. Como esta semana incluía o dia 14 de junho, em

que estava prevista a Greve Geral convocada pelas frentes sindicais da Universidade e outros movimentos no país
todo, foi decidido que o evento seria suspenso neste dia, para que cada docente pudesse optar por aderir à

paralisação ou não. A programação em anexo foi aprovada em unanimidade. Também foi recordado que a

Semana Interdisciplinar do Ilaach estaria acontecendo e que todos estavam convidados. Nada mais havendo a

tratar, às 17 horas e 30 minutos, encerrou-se a reunião. Esta ata será então assinada por mim, Valdilena Rammé, e

pelas demais participantes da reunião.
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