
ATA N° 12/2019 DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

No dia 16 de agosto de 2019, às 14h, estiveram reunidas/os, na sala 303, do Jardim Universitário,

UNILA, os/as professores/as Diego Chozas, Larissa Tirloni, Matias Blanco, Gregorio Obanos,

Juliana Franci, Maria Eta Vieira, Tatiana Carvalhal, Miriam Rosa, Valdineia Rammé, Rinaldo Vítor

Costa, Laura Ferreira, Gastón Cosentino e Emerson Pereti, além da discente Milena do Carmo Lima

para a sexta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso Letras Espanhol/Português como Línguas

Estrangeiras. Na reunião, o colegiado discutiu os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação de

optativas; 2) Aprovação das datas da Semana Acadêmica; 3) Processo de Extraordinário

Saber (Milena Do Carmo Lima); 4) Definição das áreas de conhecimento de LEPLE; 5)
Desenvolvimento do Plano de Melhorias do Curso; 6) Aprovação das datas das reuniões

ordinárias do Colegiado. A princípio, a professora Valdilena fez os informes gerais. Em seguida,
com respeito ao ponto de pauta 1) Aprovação de optativas, o Colegiado aprovou todas as

solicitações de inclusão de disciplinas optativas cursadas pelos estudantes em outros cursos até o

momento, nomeadamente: HISTÓRIA PATRIMONIO E MEMÓRIA e HISTÓRIA DOS

POVOS ORIGINÁRIOS. A decisão foi tomada levando em conta o incentivo à

transdisciplinaridade na formação das/os discentes. Em seguida o Colegiado discutiu a data para a

Semana de Letras, cuja realização foi acordada para a semana de 11 a 14 de novembro. Para efetivar

esta data nos Planos de Ensino será necessária, no entanto, ainda a confirmação das datas destinadas

às atividades do Residência, que acontecerá no final do semestre. Quanto ao processo referente à

obtenção de notório saber na disciplina de Espanhol Avançado II, solicitado pela discente Milena

do Carmo Lima, o Colegiado foi unânime em aprovar o pedido, que agora será encaminhado

formalmente para o professor ou professora responsável pela disciplina no semestre. No que se

refere à definição das áreas de conhecimento do curso, os presentes, após discussão, decidiram

definir as áreas do Curso como Letras e Linguística, e Educação. Depois de várias considerações, o

grupo decidiu que a questão da vinculação das disciplinas de Libras à área de Letras e Linguística
ou à área de Educação ainda precisa ser mais discutida, principalmente em presença da professora
responsável por esses componentes, e também levando em consideração as particularidades da

Instituição e do recém-formado Núcleo Pedagógico para as Licenciaturas. Na sequência, a

professora Valdilena apresentou os documentos referentes ao Plano de Melhorias do Curso. Após a

leitura e o debate sobre os documentos, o grupo decidiu que os membros do NDE e os

representantes do colegiado Juliana Franci, Matias Blanco e Milena do Carmo Lima farão parte de

um grupo de trabalho para analisar cada dimensão do Plano de Melhorias e propor ações a serem

apresentadas ao Colegiado nas próximas semanas. Finalmente, em relação à definição das datas

para as próximas reuniões ordinárias do Colegiado do Curso, o grupo acordou sobre o seguinte
cronograma: 09 de setembro; 23 de outubro; 21 de novembro e 12 de dezembro. Sem mais a tratar,

deu-se por encerrada a reunião às I 6h30min. Está ata, será então assinada por mim, Emerson Pereti,
e pelos demais participantes da reunião.
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