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A M1NISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA II'TEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

lATA N° 11 DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

2LICENCL&TURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LINGUAS

3ESTRANGEIRAS

4Às 16h00min do dia 09 de julho de 2019, reuniram-se, na sala C303, do prédio central do

5Jardim Universitário, as/os docentes Emerson Pereti, Débora Cota, Larissa Paula Tirloni,
6lvliriam Cristiany Garcia Rosa, Tatiana Carvalhal e Carlos H. Almeida assim como as

7representantes discentes Giovana Alves G. Christi e Rodo Ester González Farina, para a

8quinta Reunião Ordinária do curso de LEPLE. A reunião ocorre mediante a seguinte pauta:
91. Informes; 2. Aprovação de mais disciplinas optativas para o próximo semestre:

lOEnsaiando o nwnstro: coagulações do mal na literatura latino-americana do século XX

lie XXI, e Migrações internacionais e políticas de linguagem; 3. Últimos ajustes do

l2horário do próximo semestre; 4. Aprovação da alteração da docente e do dia da

i3optativa de Didática do Ensino de Línguas; 5. Consulta sobre a possibilidade de as

l4disciplinas da EELA serem aceitas como optativas no PPC de LEPLE; 6. Pedidos de

l5formandos para reoferta de disciplinas (férias de fevereiro, 2020); 7. Avaliação da

l6Semana de Criações, Práticas e Experiências, do Curso. A princípio o coordenador

l7Emerson Pereti perguntou se havia informes e a aluna Rodo informou sobre o problema de

l8homologação da disciplina da aluna Camila, decidiu-se consultar a PROGRAD em relação
i9aos créditos e a prof. Larissa vai consultar com relação ao estágio. Passou-se então à

20discussão dos pontos de pauta: 2. Aprovação de mais disciplinas optativas para o

2ipróximo semestre: Ensaiando o monsfro: coagulações do mal na literatura latino-

22americana do séculoXX e XY(J, proposta pelo prof. Gaston e Migrações internacionais

23e políticas de linguagem, proposta pelo prof. Tatiana; a prof. Tatiana explicou de que se

24trata sua disciplina e o prof. Emerson leu sobre a disciplina optativa do prof. Gaston, a

25inc1usão das duas disciplinas optativas foi aceita de forma unânime pelo colegiado, sendo

26que a disciplina da prof. Tatiana será ofertada às quintas-feiras e a do prof. Gaston às

27terças-feiras. 3. Últimos ajustes do horário do próximo semestre; o prof. Emerson relata

28que alguns ajustes foram feitos no horário de LEPLE ao lançar as disciplinas no sistema,

29que é necessário alterar a disciplina de Português Avançado I na planilha de LEPLE, do

30pr0f. André William, devido à necessidade de respeitar o interstício, visto que o mesmo

3lprofessor vai dar uma disciplina no sábado de manhã; as disciplinas dos prof. Marcelo

32Marinho e Mario Ramão precisam ser alteradas no sistema, a do prof. Mario vai para a

33quarta e a do prof. Marcelo para a sexta, na turma do quarto período; pois no sistema as

34disciplinas do prof. Marcelo estavam sobrepostas no mesmo dia, todos os ajustes foram

35unanimemente aprovados pelo colegiado; 4. Aprovação da alteração da docente e do dia

36da optativa de Didática do Ensino de Línguas; a prof. Miriam pede para assumir a

37discip1ina de Didática do Ensino de Línguas e que seja ministrada às quintas-feiras, o

38co1egiado aprovou por unanimidade; 5. Consulta sobre a possibilidade de as disciplinas
39da EELA serem aceitas como optativas no PPC de LEPLE; os coordenadores da

40graduação e pós-graduação irão consultar a PRPPG e a PROGRAD sobre o assunto, a

4lprincípio, o colegiado se mostrou favorável; 6. Pedidos de formandos para reoferta de

42disciplinas (férias de fevereiro, 2020); a discente Rocío relata que a disciplina mais

43so1icitada pelos discentes foi a de Políticas Educacionais, pedida por 6 alunos de sua turma,
44Poéticas IV, pedida por uma aluna e Poéticas VII, pedida por uma aluna; a prof. Débora
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455ugere que sejam discutidos critérios para abertura de disciplinas de reofertas. A

46coordenação vai fazer um levantamento para averiguar a necessidade de abertura de

47discip1ina de férias em fevereiro de 2020. 7. Avaliação da Semana de Criações, Práticas

48e Experiências, do Curso, o prof. Emerson pergunta se há sugestões e/ou críticas sobre a

49Semana de Criações, a prof. Larissa sugere que se deixe uma noite para estágio e outra

50n0ite para TCC, visto que vai aumentar o número de discentes matriculados nessas

5ldisciplinas e esse espaço de diálogos é importante para os alunos; a prof. Débora sugere

52que nas próximas vezes seja verificada possibilidade de convidar professores externos e

53também de, na reunião do CILA, pedir a eles que nas próximas semanas interdisciplinares

54verifiquem a possibilidade de dirigir mais atividades noturnas uma vez que o curso de

55LEPLE ocorre nesse horário. A prof. Tatiana pede à coordenação que consulte o

56departamento administrativo sobre a verba disponível para a semana acadêmica. A prof
57Tatiana informa também que o programa de extensão pretende ofertar duas oficinas em

582019/02, uma em espanhol língua estrangeira e outra em português espanhol língua

59estrangeira. Sem mais nada a declarar, encerra-se a reunião às 16h20min. Esta ata será

60entã0 assinada por mim, Miriam C. Garcia Rosa, e pelos demais participantes da reunião.

61Emerson Pereti 14}nt (.
62Débora Cota

____________________________

63Larissa Paula Tirloni ?OOJA1Q.Y-A

64Miriam Cristiany Garcia Rosa

65Tatiana Carvalhal

66Carlos H. Almeida

67Rocío Ester González Farina

68Giovana Alves G. Christi


