
 

Acta del Núcleo de Ensino de Espanhol e Português como Línguas Segundas e 

Estrangeiras NucSetiembre 

2020 

 

 

Nombre del CA/ND:  

 

            

Núcleo de Ensino de Espanhol e Português como 

Línguas Segundas e Estrangeiras 

Nº de reunión: 

 

Reunião anual 2020 

Fecha: 

 

25 de setembro de 2020 

Universidad donde se reúnen Reuniao virtual 

coordenação: Universidade Federal de Santa Maria -

UFSM 

 

Universidades Participantes 

en la reunión  

 

Eliana Rosa Sturza  -UFSM - coordenadora  

Andreia Menezes – UNIFESP  

Adriana Boffi – UNLP  

Diana Waigandt – UNER  

Eduardo Amaral – UFMG  

Elena Ortiz Preuss – UFG  

Estela Mattioli – UNL  

Florencia Miranda – UNR  

Gilvan Müller de Oliveira – UFSC  

Hugo Roberto Wingeyer – UNNE  

José Manuel Olivares - UPLA  

Laura Masello – UDELAR  

Leonor Acuña - UBA  

Liliana Mollo – UNSL  

Luiz Eduardo Maxwell Machado – UNA  

Márcia Niederauer – UNB  



 

Maria Teresa Celada – USP  

Mariela Starc – UNS  

Mónica Santilli- UNNOBA  

Nelson Viana - UFSCAR  

Nildiceia Aparecida Rocha – UNESP  

Noemi Baldivieso - UFSX  

Richard Brunel Matías – UNC  

Silva Patrícia Maria Costa – UNCuyo  

 

Universidades Ausentes en la 

reunión  

UNICAMP ( sem representante designado atualmente) 

UNMP 

UFPR 

UFRGS 

Sumario con agenda prevista - Plano Estratégico 2020-2030 AUGM 

- IV Escola Verão -Inverno PELSE 

- Webinários do núcleo 

- Sede Colóquio PELSE 2021 

- Nova coordenação núcleo 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, 

Informe de la coordinación, 

JJI, Escala Docente, 

Postgrado, agenda prevista, 

etc. 

No dia 25 de março de 2020 reuniram-se, de modo 

virtual, os representantes das universidades no Núcleo 

Disciplinar de Ensino de Espanhol e Português como 

Línguas Segundas e Estrangeiras, conforme lista de 

presença anexada. A pauta proposta e aprovada para a 

reunião anual do núcleo, foi a seguinte: Plan Estratégico 

2020-2030, da AUGM; realização da IV Escola Verão -

Inverno PELSE; Webinários com participação de 

membros do Núcleo PELSE; realização do próximo 

Colóquio PELSE e escolha da nova coordenação do 

Núcleo PELSE. Iniciada a reunião, a coordenadora profª 

Eliana Rosa Sturza (UFSM) informou a representação no 

Núcleo PELSE de mais duas universidades: UNA – 



 

Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) e 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 

(Bolívia). Na sequência, a coordenadora procedeu à 

leitura dos itens da pauta e passou a relatar sua 

participação nas reuniões da Secretaria Executiva da 

AUGM com os coordenadores de Núcleos e Comitês. 

Nessas reuniões se debateu o novo Plano Estratégico 

da AUGM, a ser desenvolvido nos próximos 10 anos. 

Solicitou ao núcleo PELSE que contribuissem na 

elaboração des objetivos específicos, levando em conta 

as metas já definidas no Plano Estratégico. Foi feita 

algumas sugestões. A coordenadora comunicou a 

realização de nova reunião no mês de outubro. Na 

sequência a coordenadora informou que a Secretaria 

executiva da AUGM tem dado suporte tecnológico e 

incentivado a realização de Webinários com membros 

dos núcleos e comitês e de que há uma agenda aberta 

para realizá-los e divulgá-los. Foram sugeridos alguns 

temas e possíveis ministrantes para Webinários do 

núcleo PELSE. Em relação à realização da IV Escola 

Verão-Inverno inicialmente prevista para ser realizada 

na Universidad Nacional de San Luis (UNSL) e a 

Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), decidiu–se 

pelo seu adiamento, uma vez que era uma atividade 

prevista para ser realizada presencialmente. Sugeriu-se 

realizá-la em uma edição com atividades à distância. 

Decidiu-se aguardar a situação de Pandemia para um 

encaminhamento sobre a realização da Escola Verão-

Inverno no ano de 2021. A realização da próxima edição 

do Coloquio PELSE também ficou suspensa no aguardo 



 

das atividades presenciais nas instituições.  Retomando 

à temática de realização dos webinários foram 

sugeridos os seguintes temas: Histórico e Objetivos do 

Núcleo PELSE e Projetos e Programas do PELSE (IPOB e 

Assistente de Idiomas). A atual coordenadora colocou 

em discussão a sua substituição na coordenação do 

núcleo, considerando os dois anos nesta função. Após 

consulta e debates entre os representantes, foi 

sugerido nome da profª Florencia Miranda, 

representante pela Universidad Nacional de Rosario, 

tendo seu nome aprovado pelos demais 

representantes presentes na reunião. Ao finalizar a 

reunião, a coordenadora lembrou a realização das 

Jornadas de Jovens Investigadores a ser realizada na 

Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Nada 

mais havendo para tratar, deu-se por encerrada a 

reunião anual do núcleo PELSE.  

 

  

 

  

Propuestas a considerar por 

el Consejo de Rectores, 

Delegados Asesores, 

Secretaria Ejecutiva 

• Agendar a realização Webnários do Núcleo PELSE  

 

 

 

  
 


