
ATA N° 15/2019 DA 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS - ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

No dia 23 de outubro de 2019, às 16h00, estiveram reunidas/os, na sala 303, do Jardim Universitário,

UNILA, os/as professores/as Valdilena Rammé, Larissa Tirloni, Antonio Guizzo, Tatiana Carvalhal,

Anel Matias ifianco, Maria Eta Vieira, Carlos Almeida e Rinaldo Costa, para a oitava Reunião

Ordinária do Colegiado do Curso Letras Espanhol/Português como Línguas Estrangeiras. Na reunião, o

colegiado discutiu os seguintes pontos de pauta: 1) Processo Extraordinário Saber Jorge (Interessado:

Jorge Baldemira Bonet); 2) Recurso ao Colegiado sobre cancelamento de disciplina (Interessado:

Jorge Baldemira Bonet); 3) Aprovação da última semana do semestre para defesas de TCC (9 a 14 de

dezembro); 4) Aprovação de solicitaçÕes: 4.1) Equivalência Epistemes da Linguística e Fundamentos

da Linguística; 4.2) Optativas: DSA0003 - INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E A

SEGURANÇA ALIMENTAR 68 H; LET0009 - PERFORMANCE. A princípio, a profa. Valdilena fez

um breve relato da participação de LEPLE na II Mostra de Cursos da UNILA. Na sequência, a professora
Tatiana Carvalhal informou os presentes sobre a organização da IV SALA - Semana Acadêmica de LEPLE.

A prof. Valdilena também informou os presentes sobre a necessidade de uma reunião extraordinária a ser

chamada no início de novembro para se discutir o calendário e a oferta de LEPLE para o ano que vem, tendo

em vista que o novo PPC já poderá ser implementado. Então, com respeito ao ponto de pauta 1) Processo

Extraordinário Saber (Interessado: Jorge Baldemira Bonet), os presente receberam cópias da solicitação
do discente e discutiram seu mérito. O pedido foi, então, aprovado por unanimidade e os professores
Valdilena Rammé e Rinaldo da Costa, da subárea de Português da área de Letras e Linguística foram

indicados para compor a banca. Após notificação pela coordenação, os docentes definirão o(s) instrumento(s)
de avaliação e terão 30 (trinta) dias para apresentar o resultado do processo. Com relação ao ponto 2)
Recurso ao Colegiado sobre cancelamento de disciplina (Interessado: Jorge Baldemira Bonet), a

coordenadora Valdilena Rammé fez uma exposição do ocorrido, explicando que a matrícula sem

pré-requisito foi possível devido a um erro ocorrido no Sigaa (que já foi informado à TI e à PROGRAD em

2019-1 e 2019-2). Explicou, então, que a desmatrícula manual de alguns discentes foi solicitada, tendo em

vista a orientação da PROGRAD via MEMORANDO ELETRÔNICO N°324/2019 - PROGRAD. Levando

em conta que a aprovação da quebra de um pré-requisito deveria valer para todos os discentes em um

determinado período e que o semestre já se encontra bastante adiantado, inviabilizando a matrícula com

aproveitamento na disciplina, o Colegiado deliberou por negar o pedido de recurso em relação ao

cancelamento da matrícula em Descrição Linguística II (de 2019/2), sem ter cumprido o pré-requisito, e

aceitou quebrar o pré-requisito da disciplina de Descrição Linguística 111/Linguística Contrastiva (PPC 2020)

temporariamente, para o período de 2020-1. Ambas as decisões foram aprovadas unanimemente. Em

seguida, com relação ao ponto 3) Aprovação da última semana do semestre para defesas de TCC (9 a 14

de dezembro), todos concordaram com as datas e aprovaram a proposta unanimemente. Em relação ao ponto

4) Aprovação de solicitações, discutiu-se, primeiramente a solicitação 4.1) Equivalência Epistemes da

Linguística e Fundamentos da Linguística. A coordenadora explicou a situação e apresentou a análise

prévia feita pela coordenação, que considerou ambas as disciplinas equivalentes. Portanto, o Colegiado
aprovou unanimemente pela equivalência permanente das disciplinas EPISTEMES DA LINGUÍSTICA

(LAMC) e FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA (LEPLE). Finalmente, em relação ao ponto 4.2)

Optativas: DSA0003 - INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E A SEGURANÇA
ALIMENTAR 68 H; LET0009 - PERFORMANCE, todos os membros aprovaram unanimemente a

solicitação. A decisão foi tomada levando em conta o incentivo à transdisciplinaridade na formação das/os

discentes. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião às I 7h00min. Está ata, será então assinada por

mim, Valdilena Rammé, e pelos(as) demais particntes da reunião.
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