
ATA N° 13/2019 DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

No dia 09 de setembro de 2019. às 16h30. estiveram reunidas/os, na sala 303. do Jardim

Universitário, UNILA. os/as professores/as Valdilena Rammé, Larissa Tirloni, Antonio Guizzo,
Debora Cota, Miriam Rosa e Natália Figueiredo. para a sétima Reunião Ordinária do Colegiado
do Curso Letras Espanhol/Português como Línguas Estrangeiras. Na reunião, o colegiado discutiu

os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação dos Planos de Ensino 2019-2; 2) Aprovação de

Optativas; 3) Aprovação do orçamento para a Semana Acadêmica; 4) Solicitação de dispensa
por extraordinário saber do discente Diego Giovanni Vargas Rodriguez (processo

23422.011727/2019-15). A princípio, a professora Valdilena informou os presentes do

desligamento do prof. visitante André William Assis a partir do dia 16 de setembro. Ela e a profa.
Miriam Rosa concordaram, então, em verificarem juntas quem poderia, entre os professores da área,
substituir o prof. André até que um novo processo PSS fosse realizado. Em seguida, com respeito
ao ponto de pauta 1) 1) Aprovação dos Planos de Ensino 2019-2, tendo em vista que a

Coordenação já havia feito uma pré-análise e que os Planos com inconsistências haviam sido

revisados pelos professores responsáveis, o Colegiado aprovou todos os Planos de Ensino de

20 19-2, com exceção do plano da disciplina 'Ensaiando o monstro", que até então não havia sido

registrado e homologado. A coordenadora ficou responsável por entrar em contato com o professor.
solicitando o registro do plano e pela sua posterior avaliação. Com relação ao ponto 2) Aprovação
de Optativas, foram aprovadas unanimemente como disciplinas optativas os componentes
FILOO8I FILOSOFIA DA LINGUAGEM; LET000I ARTE E INTERCULTURALIDADE;
LETO112 TÓPICOS EM LÍNGUAS - FRANCÊS; LETOI11 TÓPICOS EM LÍNGUAS -

GUARANI; F1L0069 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; CPSOO45 - SOCIOLOGIA DO

TRABALHO; CPSOO7I - TÓPICOS EM SOCIOLOGIA: SUPEREXPLORAÇÃO DO

TRABALHO. A decisão foi tomada levando em conta o incentivo à transdisciplinaridade na

formação das/os discentes. Em seguida, com relação ao ponto 3) Aprovação do orçamento para a

Semana Acadêmica, o Colegiado aprovou que o orçamento do curso de R$ R$ 4.878,17 fosse

usado para diárias e passagens de convidados da 1V -Semana Acadêmica de LEPLE. Em relação ao

ponto 4) Solicitação de dispensa por extraordinário saber do discente Diego Giovanni Vargas
Rodriguez (processo 23422.011727/2019-15), foi aprovada por unanimidade a solicitação do

discente e as profas. Maria Eta Vieira e Simone Carvalho foram indicadas para compor a banca,
tendo em vista que estão ministrando este componente neste semestre. Após notificação pela
coordenação, as professoras definirão o(s) instrumento(s) de avaliação e terão 30 (trinta) dias para

apresentar o resultado do processo. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às I 7h30min.

Está ata, será então assinada por mim, Valdilena Rammé, e pelos(as) demais participantes da

reunião.
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