ATA DE REUNIÃO DE NÚCLEO DISCIPLINAR DA AUGM – ASSOCIAÇÃO DE
UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU
ATA DA REUNIÃO DE 18/04/2007, DO NÚCLEO DISCIPLINAR:
ENSINO DE ESPANHOL E DE PORTUGUÊS COMO SEGUNDAS LÍNGUAS E
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (L2/LE)
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL Y DE PORTUGUÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS Y
LENGUAS EXTRANJERAS (L2/LE)
Em Montevidéu, na secretaria da AUGM, realizou-se em 18 de abril de 2007, a
segunda1 reunião, do núcleo disciplinar ENSINO DE ESPANHOL E DE PORTUGUÊS
COMO SEGUNDAS LÍNGUAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (L2/LE), tendo por
objetivo principal, a discussão de uma proposta de criação de um mestrado
internacional nessa área.
Estiveram presentes os seguintes representantes de instituições da AUGM:
Marcela Reynoso
Adriana Bofia
Elzimar Costa
Leonor Acuña
Eliana Rosa Sturza
Daniel Fernández
Nelson Viana
Laura Masello
Matilde Scaramucci
Cristina Elgue

Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Federal de Minas Gerais
Universidad de Buenos Aires
Universidade Federal de Santa María
Universidad Nacional del Litoral
Universidade Federal de São Carlos
Universidad de la República
Universidade Estadual de Campinas
Universidad Nacional de Córdoba

Deve-se ressaltar que essa reunião do núcleo ocorreu após a realização de reunião
preparatória, ocorrida no dia anterior (17/04) e que contou com a participação dos seguintes
representantes:
Marcela Reynoso
Daniel Fernández
Nelson Viana
Laura Masello
Matilde Scaramucci

Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional del Litoral
Universidade Federal de São Carlos
Universidad de la República
Universidade Estadual de Campinas

Tais participantes representaram as universidades que constaram no projeto inicial de
elaboração de proposta do referido programa internacional de pós-graduação, liderado pela
Profa. Dra. Marcela Reynoso, e encaminhado em dezembro de 2006, pelas universidades
UNL e UNER, ao Programa de Promoción de la Universidad Argentina e que obteve
aprovação, com recursos financeiros, para a fase de discussão e planejamento.
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Considera-se como primeira, a reunião de lançamento do núcleo, realizada em 17 de outubro de 2006.

Em período anterior a essa reunião, o referido grupo de professores, utilizou a via eletrônica
para troca de informações e de documentos regimentais, de suas instituições e dos
organismos nacionais competentes, sobre a criação e o funcionamento de cursos de pósgraduação. O objetivo dessa troca de informações e documentos foi o de fornecer subsídios
para fomentar a discussão e encaminhamentos referentes aos vários aspectos relacionados à
avaliação e ao desenvolvimento da proposta.
Nesse mesmo período, foi encaminhado a todas as universidades da AUGM, juntamente
com o convite para a participação na reunião do núcleo, o documento de trabalho
intitulado: Elementos para pensar la creación de um programa de postgrado internacional
em didáctica de español y português como segundas lenguas y lenguas extranjeras
(EL2/ELE, PL2/PLE), elaborado pela Profa. Marcela Reynoso.
Esse documento serviu de base para nortear as discussões da reunião do dia 17/04, cujos
resultados foram apresentados na reunião do dia 18 para consideração por todos os
representantes de universidades da AUGM presentes, que retomaram as questões
focalizadas e também abordaram outros aspectos da proposta e de seus desdobramentos.
Entre os pontos discutidos e analisados, tanto na reunião preparatória quanto na reunião
ampliada do núcleo, destacam-se:
- Histórico e apreciação dos estudos de pós-graduação das universidades com participantes
no núcleo, bem como de outras universidades dos países envolvidos, resultando na
constatação de que não há um programa com características similares ao que se projeta, a
saber, que focalize de maneira específica, precisa e abrangente os diversos elementos
constituintes do ensino de espanhol e de português como L2/LE, considerando-se também
as questões pertinentes ao processo de integração regional do mercosul que é perpassado
pelas línguas oficiais dos países membros. Dessa forma, a relevância de tal programa se
consolida, por meio da verificação de sua importância social e acadêmica, servindo como
força motriz para que os participantes se decidam por investir com confiança no seu
planejamento e implementação.
- Necessidade de definição do nível de estudos do programa (carreira) a ser proposto,
resultando na posição favorável à modalidade stricto sensu, considerando-se que cursos em
nível de especialização não devem ser o foco de um programa internacional, por serem
mais adequados a âmbitos regionais e/ou locais.
- a necessidade de alteração na denominação do programa, constante na proposta inicial,
considerando-se que os aspectos e variáveis envolvidos tanto no processo de ensino quanto
no de aprendizagem das referidas línguas, como segundas ou estrangeiras, vão além de
elementos tratados na/pela didática, e se enquadram – de maneira mais precisa – nos
estudos de Lingüística Aplicada. Por essa razão, propõe-se que a denominação passe para:
Programa Internacional de Pós-graduação em Ensino e Aprendizagem de Espanhol ou de
Português como Segunda Língua ou Língua Estrangeira.
- Necessidade de envolvimento de todas as universidades membros da AUGM. Considerouse importante esclarecer que o fato de haver apenas cinco universidades no projeto inicial
encaminhado para avaliação, foi devido ao exíguo prazo do edital que permitiu o a
elaboração e o envio da proposta. Foram apresentadas as datas aos presentes para que

constatassem que não houve tempo hábil para contactar e envolver todas as universidades,
mas que a proposta prevê e que seus elaboradores consideram não somente relevante mas
imprescindível a incorporação das demais instituições da AUGM, pois trata-se de uma
atividade cujas discussões e (possível/desejada) implementação ocorrem no âmbito do
núcleo disciplinar de Ensino de Espanhol e de Português como L2/LE. Por essa razão, foi
ressaltado, realizou-se o convite a todas as universidades para esta reunião.
- Necessidade de envolvimento de todas as instituições filiadas à AUGM no ND.
Considerando-se que, praticamente, todas as universidades da AUGM têm atuação (em
níveis distintos, a saber: pós-graduação, graduação, ou extensão) na área de ensino dos
idiomas oficiais (espanhol e português), seja como LE ou como L2, e que essa atuação e o
conhecimento desses idiomas é elemento fundamental nas políticas já (ou a serem)
implementadas (ressalte-se nesse quesito, a questão de implantação de estudos dos mesmos
nos níveis fundamental e médio dos países membros, conforme medidas em curso nos
respectivos ministérios da educação), SOLICITA-SE AOS DIRIGENTES DAS
INSTITUIÇÕES DA AUGM, A INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA ATUAR
NESTE NÚCLEO DISCIPLINAR e, dessa forma, incorporar-se ao projeto em discussão.
Deve-se ressaltar, em relação a esse ND que sua atuação abrangerá questões diversas
relacionadas ao ensino dos dois idiomas, incluindo avaliação e elaboração de material
didático, formação de professores, formação de pesquisadores, intercâmbio de estudantes,
intercâmbio de professores, políticas lingüísticas, etc.
Além dessas questões de ordem geral, o grupo também encaminhou questões de ordem
mais específica, focalizando:
- Aspectos acadêmicos e logístico-administrativos da proposta de mestrado internacional:
Foram considerados diversos aspectos do planejamento de um programa de pós-graduação,
tendo sido lidos e discutidos pontos específicos dos regimentos de algumas instituições e
dos órgãos nacionais específicos de normatização da pós-graduação. Ponderou-se que há
vários pontos que suscitarão dificuldades e que terão que ser tratados após obtenção de
informações adicionais. Entre esses pontos, destacam-se a normatização de um programa
internacional de pós, a definição de sede, de responsabilidades para emissão de documentos
e títulos (gestão administrativa), o deslocamento de professores, a instalação de um
conselho geral e de conselhos nacionais, número de créditos/disciplinas, modalidade
(presencial, semi-presencial, ã distância), etc. Tais pontos serão tratados, de maneira mais
precisa, em próximas reuniões.
- Aspectos de planejamento do programa:
A discussão e o envolvimento dos participantes permitiu avançar alguns pontos
relacionados a esse item, a partir do documento de trabalho encaminhado previamente pela
Profa. Marcella Reynoso. Foi possível, entre outros aspectos, definir os eixos temáticos que
teriam como base, algumas problemáticas norteadoras. Tais eixos, definiu-se, seriam
relacionados a Abordagens de Ensino de Línguas Estrangeiras, Estudos de Língua
(Espanhol e Português) em Uso, e Interculturalidade. Também avançou-se em relação ao
perfil dos ingressantes e dos egressos. No primeiro caso, foram discutidos os requisitos,
havendo alguns ajustes e, no segundo, tendo por base o contexto em que atuarão os
egressos, que consiste na imprescindibilidade da relação com o processo de integração

regional, definiu-se que o objetivo é buscar formar um profissional crítico-reflexivo com
uma visão intercultural e política, integrada à perspectiva educativa regional
Obs.: Especificidades das discussões e encaminhamentos, ampliando este relato, constarão
de documento a ser elaborado, de forma colaborativa pelos participantes, no período que
antecede a próxima reunião do núcleo para apreciação dessa proposta. Tal encontro foi
agendado para o dia 14/05/2007, e está previsto para ser realizado na Universidad del
Litoral, em Santa Fé (Argentina).
Relato produzido por:
Prof. Dr. Nelson Viana
Universidade Federal de São Carlos
Coordenador do ND Ensino de Espanhol e de Português como L2/LE

