
ATA N° 09/2019 DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

Às 16h00 horas do 13 de junho de 2019, realizou-se nas dependências do Edifício da UNILA

Jardim Universitário, sala G204-2, a 6 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 Miriam Rosa, Tatiana Carvalhal, Larissa Tironi,

Débora Cota, Laura Ferreira e Franciele Martiny, assim como a discente Rocio González. A

reunião teve como pauta única: 1) Revisão e aprovação do novo Projeto Pedagógico do Curso

(PPC 2019-2020) - Ementário. Dando início à reunião, a profa. Valdilena a revisão das

Bibliografias realizada pelas representantes discentes e pelo CALEPLE, assim como a proposta de

Matriz enviada pelo NDE, o fluxograma do PPC 2018 e o fluxograma do PPC 2019-2020. A

discussão se iniciou em torno da necessidade de adequação das bibliografias ao que se encontra

tombado na Biblioteca. Foi aprovado que as mudanças de bibliografia também devem se guiar

pela renovação e atualização das referências e que cada disciplina por ter uma bibliografia básica

e algumas bibliografias complementares que não se encontram na BIUNILA. A profa. Debora

também solicitou que fosse feita uma lista das bibliografias que estavam faltando em Poéticas,

pois haveria uma possibilidade de compra através do Mestrado em Literatura Comparada. A

representante discente Rocio ficou responsável por fazer esta lista. Em seguida, foram discutidas

as propostas de disciplinas enviadas pelo NDE, discussão esta baseada nos seguintes critérios:

perfil e disponibilidade do corpo docente, professores com formação para ministrar determinadas

disciplinas, a pertinência dos conteúdos para a formação em Letras Espanhol e Português como

Línguas Estrangeiras, assim como a possibilidade de equivalência com disciplinas do presente

PPC. Levando tudo isso em consideração, foi aprovado: I) a mudança de Fundamentos da

Linguística para o lo semestre e a redução de carga horária para 34h/aula; 2) a mudança da

disciplina Linguística Textual para o lo semestre e a redução de carga horária para 34h/aula; a

mudança da disciplina Linguagem em Contexto Social para o 4o semestre; a transformação da

disciplina Semântica e Pragmática em Optativa e a inclusão de uma disciplina de Linguística
Contrastiva (68h/aula) na perspectiva de Descrição Linguística Ill no 5o semestre; a mudança da

disciplina Letramentos para o 7o semestre; a inclusão da disciplina Avaliação e Exames de

Proficiência em Línguas Adicionais (34h/aula) no 7o período; a inclusão da disciplina Linguagens

Digitais (34h/aula) no 8o período; a mudança na carga horária da Optativa do 7o semestre de

68h/a para 34h/aula; e a mudança na carga horária das Optativas do I 0o semestre de 68h/a para

I 02h/aula. Finalmente, o 8o semestre teve sua carga horária total aumentada de 527 para

56! h/aula e o I 0o semestre teve sua carga horária total diminuída de 510 para 476h/aula. Como já
eram 18 horas, decidiu-se que a finalização das discussões sobre ementas e bibliografias ficaria

para uma reunião a ser convocada para o dia 1 7 de junho, às 18h00. As alterações aprovadas
foram registradas diretamente no arquivo word do PPC que foi renomeado para '7 REV-BIBLIO

PPC_20l9Letras 13 JUNHO 2019 (Revisão 6 Colegiado)" e no fluxograma e matriz que se

encontram em anexo. Às 18 horas, encerrou-se a reunião. Esta ata será então assinada por mim,

Valdilena Rammé e pelas(os) demais participantes da reunião.
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