
                      Relatório Anual de Atividades – ANO 2012 

                                        CURSO DE LETRAS 

      

 
 
     

   ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 

 
FORMATURA DA GRADUAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2011 
 

 
 

No dia 17 de dezembro de 2011, realizou-se a formatura da Graduação do Curso de Letras.  

 

Formandos: 

 

Caroline Müller 

Celina da Silva Nunes 

Fabiani Alves Klein 

Fabrícia Eichner dalcortivo 



Jane Beatriz Pessin Meyer 

Mirian Cristina Souza de Morais 

Paula Cristiane Morais 

Simone da Silva Reis 

Viviane dos Santos Pereira 

 

Professora Paraninfa 

Luciane Maria Wagner Raupp 

 

Professoras Homenageadas 

Juliana Strecker 

Vera Lúcia Winter 

 

Funcionária Homenageada 

Lena Rackel Fernandes Altenhofer 

 

 
EDIÇÃO DE JANEIRO 2012 

 
FORMATURA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA 

DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE 
LITERATURA 

 

 
 



No dia 5 de janeiro, aconteceu a cerimônia de conclusão do curso de pós-graduação 

em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura do curso de Letras. 

 

 

Formandos 

Antonio de Oliveira Filho 

  Cristiana Elizabeti Sohne 

        Elisa Maria Polesso Labatut 

Heloisa Valim de Oliveira 

Ivan Frederico Moraes Ritter 

Gislaine Machado 

Jaqueline da Silva Flor 

Rita Simone Rigo 

Terezinha Beatriz Hinschinck dos Santos Conradt 

Vera Lúcia de Ávila Nascimento 

 

Professora homenageada: 

Profª Vera Helena Dentee de Mello 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

     
                                        REUNIÕES 

 
 

 
Reuniões realizadas em: 

 

23/02 – Reunião realizada com os professores da disciplina de Português I. 

 

Participantes: Professora Carmen Quadros, Ana Paula Maggioni, Maria Cristina  Timmen e 

Rafaela Boeff. 

Responsável geral: Coordenadora Liane Filomena Muller. 

 

28/02 – Reunião com os professores do Curso de Letras. 

 

08/03 – Reunião sobre o Livro  acerca do Projeto LER 

 

09/03 – Reunião LER – Feevale 

 

13/03 – Reunião de Estágio no auditório com os professores da disciplina de Estágio e 

coordenadores de Curso 

 

15/03 – Reunião Livro LER 

 

17/03 – Reunião com os alunos da disciplina Trabalho de Conclusão TCC, para decidirem a 

comissão de formatura. Os alunos escolhidos foram: Luciane Machado, Ana Paula, 

Mariane Reuter, Tiago Mossmann e Rômulo Silva. 

 

26/03 – Reunião LER – Feevale, às 14h. 

 



31/03 – Reunião com os alunos interessados em participar da Viagem de Estudos para 

Minas Gerais. 

 

31/03 – Reunião para o primeiro encontro dos TCCs. 

 

02/04 – Reunião LER – Feevale, às 14h. 

 

16/04 – Reunião LER – Novo Hamburgo, no jornal NH, às 14h. 

 

19/04 – Reunião da Revista Universo Acadêmico, às 19h30min. 

 

26/04 – Reunião para organização das oficinas do Projeto LER... 

 

03/05 – Reunião PIBID na CRE em São Leopoldo às 14h 

 

03/05 – Reunião do Projeto LER... na Faccat às 15h. 

 

06/06 – Reunião sobre a Viagem de estudos para Minas Gerais. 

 

23/06 – Reunião para assinar os contratos da Viagem de estudos para Minas Gerais com a 

agência de viagens Socaltur. 

 

09/07 – Reunião sobre o PIBID – Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência. 

 

04/08 – Reunião na sala dos professores para organização do cronograma de Português I. 

 

18/08 – Reunião, no auditório, do 2º encontro geral de TCCs. 

 

21/08 – Reunião para a padronização dos documentos oficiais da Faccat. 

 



10/09 – Reunião para o Júri final do XI Concurso Literário Faccat/Jornal Panorama. 

 

26/09 – Reunião preparativos para o encerramento do Projeto LER... 

 

07/11 – Reunião sobre o encerramento do Projeto LER... 

 

08/11 – Reunião para a avaliação do Projeto LER... 2012 e sugestões para 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
PALESTRAS 

 

 

 

  

Palestras realizadas em: 

 

17/03 – Aula Inaugural do Curso de Letras:  O professor e a voz: orientações e prevenções 

para a saúde vocal 

Palestrante: Ana Júlia Lenz 

 

 

 

EXTENSÃO 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO 

 

Ao longo do ano, foram realizadas atividades de extensão com o propósito de 

auxiliar no ensino-aprendizagem dos acadêmicos do curso de letras bem como  articular o 

curso com a comunidade, de acordo com os valores e a missão da IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
AULA MAGNA ENFOCOU O USO DA VOZ PELO 

PROFESSOR 

Aula Inaugural do Curso de Letras 

O professor e a voz: orientações para a saúde vocal e Recepção dos novos 

alunos 

Acadêmicos das licenciaturas das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) 

receberam orientações práticas para a saúde vocal. O tema foi abordado na aula magna 

ministrada no sábado, dia 17 de março. “Oitenta por cento deles já atuam como docentes e 

os demais estão se preparando para isso”, explicou a coordenadora do curso de Letras, 

Liane Filomena Müller, justificando a iniciativa. 

Juntamente com esses alunos, também participaram da atividade acadêmicos de 

Matemática, História e Pedagogia. A palestrante foi a fonoaudióloga Ana Júlia Lenz, que 

alertou os assistentes sobre os problemas que podem ocorrer com o mau uso da voz. “Após 

15 a 20 anos de trabalho em sala de aula, 85% dos professores vêm a sofrer algum dano 

nessa função”, alertou.  

A convidada deu várias dicas práticas para garantir a fala em perfeitas condições ao 

longo da vida docente, entre os quais o consumo regular de água, como forma de manter a 

lubrificação das pregas vocais. Ao final da palestra, a plateia também foi presenteada com 

maçãs, fruta cujas propriedades de limpeza foram exaltadas pela fonoaudióloga. 

           Complementando a programação, Liane Müller e o coordenador de Matemática, 

Zenar Schein, apresentaram a programação de 2012 das licenciaturas da Faccat, que estão 

fechando uma década de atividades neste ano. Também houve apresentação dos professores 

que atuam nas graduações e uma homenagem musical aos novos alunos, feita pela dupla 

taquarense Ruan e Felipe. 

                                                                  

  



           
 

            

  

 

 

 
 
 

LANÇAMENTO DO PROJETO LER... 2012 NA FACCAT 
 

 

 

A primeira oficina de 2012 do Projeto Ler, promovido pelo Grupo Sinos em 

parceria com as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e Universidade Feevale, 

ocorreu na quinta-feira, dia 10 de maio, no auditório do campus da Faccat. O encontro 

reuniu professores de escolas da região, que receberam o primeiro fascículo do ano, 

enfocando o tema “Olimpíadas”.  

A abertura do projeto, coordenado na Faccat pela professora Liane Müller, contou 

com a presença de três escritores que colaboraram com textos para este primeiro fascículo: 

Dilan Camargo, Cristiano Rosa e Luciane Raupp. O evento prosseguiu com oficinas em 

sala de aula, onde os professores tiveram que criar delegações para participar de uma 

miniolimpíada simulada, apresentando hino, uniforme, bandeira e mascote. 

Durante o lançamento do Projeto Ler  2012, o escritor Dilan Camargo destacou a 

importância dessa proposta e da leitura na vida das pessoas. “Quem lê transcende sua visão 

de mundo, conhece mais, sonha mais e os sonhos acordados são mais importantes do que 

aqueles que sonhamos dormindo”, disse o escritor que tem dois textos publicados neste 

primeiro fascículo. 

 



          
 
 
DEPOIMENTOS DE PARTICIPANTES SOBRE O PROJETO 

LER... 2012 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I SEMINÁRIO DE LÍNGUA E LITERATURA: INTERAÇÕES 
E INTERFACES 

 



 
 
 
 

 
 

LITERATURA É FOCO NOS 10 ANOS DO CURSO DE 
LETRAS 

 



 
As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), em comemoração aos 10 anos do 

curso de Letras, realizou o I Seminário de Língua e Literatura: Interações e Interfaces nos 

dias 29, 30 e 31 de maio, 1.º e 2 de junho, no campus. O objetivo do encontro foi 

proporcionar uma reflexão sobre questões pertinentes à língua e à literatura, no que se 

refere às aplicações pedagógicas e suas interações com outras disciplinas e com as mídias, 

além de promover o debate sobre questões específicas e pontuais dos estudos linguísticos e 

literários, oportunizando a troca de experiências e a divulgação de pesquisas nas áreas da 

língua e da literatura, incentivando a produção científica. A programação começou dia 29 

de maio, às 19h30min, no auditório do campus, com palestra da escritora Letícia 

Wierzchowski, que falará sobre o tema “A alegria da escrita”.  

 

 

 

   
 

 

 

No dia 30 de maio, houve sessões de comunicação, às 19h30min, no auditório, 

com apresentação de trabalhos científicos e/ou propostas pedagógicas. 

 

 

 

      

 

 

 No dia 31 de maio, ocorreram as mesas-redondas “O ensino de Língua Portuguesa: 

tendências e convergências”, com as debatedoras Vera Helena Dentee de Mello e Vera 

Lúcia Winter e coordenação de Liane Müller; e “Aspectos cognitivos envolvidos na 



produção e na compreensão da linguagem: TDAH e Síndrome de Down”, com as 

debatedoras Ângela Inês Klein e Bárbara de Lavra Pinto, sob coordenação de Rafaela 

Janice Boeff de Vargas.  

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

O seminário prosseguiu no dia 1.º de junho, às 14 horas, com sessões de 

comunicação e, às 19h30min, com as mesas-redondas “Jorge Amado: centenário do 

nascimento”, com os debatedores Ana Cristina Pereira e Altair Martins, coordenada por 

Juliana Strecker; “Nas veredas de Riobaldo: as relações amorosas, as paixões e os ciúmes 

em Grande sertão: veredas”, tema debatido por Juliano Grünhäuser, Camila Canali Doval e 

Bruno Mazolini de Barros, com coordenação de Luciane Raupp; e “Mitologia ontem e hoje: 

velhas histórias, sempre atuais”, com Demétrio Alves Paz e Tadeu Rossato Bisognin, sob a 

coordenação de Ana Paula Maggioni.  

 



          
 

 

 
 

 

O evento encerrou no sábado, dia 2 de junho, com atração artística especial pela 

manhã, seguida da palestra “Contadores de histórias: a emoção da técnica e a técnica da 

emoção”, ministrada por Celso Sisto (escritor ilustrador e contador de histórias). No mesmo 

dia, houve o lançamento do livro “Textos e pretextos sobre a arte de contar histórias”, de 

Celso Sisto. 



 
 

                 

 

 

 
Às 14h30mi,n aconteceu um sarau alusivo aos 90 anos da Semana de Arte Moderna, 

comemorativo também aos 10 anos do curso de Letras, integrando alunos, ex-alunos e 

professores, no Porto Faccat. Após o evento, foi servido um café colonial. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS: JORNAL NA SALA DE AULA 

 

 

 

Ministrante(s): professores da FACCAT 

Público-alvo: professores participantes do projeto Jornal na sala de aula  

Datas: 8 de maio, 28 de junho, 8 de agosto e 23 de outubro 

Local: campus da FACCAT 

Investimento: gratuito 

Promoção:  
Curso de Letras 

Curso de Pedagogia  



 

 

VIAGEM DE ESTUDOS: BELO HORIZONTE/MINAS 
GERAIS 

Complexo da Pampulha; obras do arquiteto Oscar Niemeyer; Obras do pintor Cândido 

Portinari, do escultor Alfredo Ceschiatti e do paisagista Burle Marx compõem o Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha; Museu de Arte da Pampulha, Igreja de São 

Francisco de Assis, Casa do Baile e Iate Tênis Clube; Complexo da Praça da Liberdade; 

Museu Histórico Abílio Barreto; Mercado Central; A Praça do Papa; Visitação por Ouro 

Preto e Mariana; Congonhas do Campo, considerada como o maior acervo do Mestre 

Aleijadinho onde se encontram as famosas esculturas dos "Doze Profetas" e o conjunto das 

Capelas dos Passos da Paixão, com 66 imagens esculpidas em cedro, em tamanho natural, 

Tiradentes. 

Público-alvo: Acadêmicos do curso de Letras e de Pós-Graduação em Letras. 

Período: 26 a 29 de julho 

Investimento: Total: R$ 1.290,00  

Pagamento: 2x de R$ 182,00 (10 de abril e 10 de maio) e R$ 60,00 no dia 10 de junho, 

mais 9x de R$ 98,00 pagas para a Agência de Turismo, com o intermédio do Curso de 

Letras da FACCAT (Estas parcelas podem ser pagas a partir de maio de 2012 com cheque 

ou cartão de crédito). 

 Promoção:  
Curso de Letras    

 

 



 

 

 

XI CONCURSO LITERÁRIO FACCAT – JORNAL 

PANORAMA CONTOS, CRÔNICAS E POEMAS 2012 

TEMA: O FIM DO MUNDO 

 

 

 

Este ano começou sob as sombras de uma suposta profecia maia e especulações de 

que o mundo – pelo menos da forma como o conhecemos – teria data para terminar: 21 de 

dezembro de 2012. Crenças, teorias, interpretações e sensacionalismos à parte, as nuvens 

negras da ameaça nos fazem pensar sobre o modo como tratamos nosso planeta, nossos 

semelhantes e – por que não? – a nós mesmos.  



Em vista disso, o Concurso Literário Faccat/ Jornal Panorama de 2012 propõe a 

discussão, sob forma de poemas, contos e crônicas, do tema “O fim do Mundo”, nas mais 

diversas abordagens possíveis.  

Uma sugestão de abordagem: O que você faria se o fim do mundo estivesse 

irrefutavelmente próximo? O que você imagina que a humanidade faria? Vale também 

refletir sobre o que fazer para evitar que não só o Planeta, mas as relações entre os seres 

que aqui habitam entrem em colapso irreversível. Essas são apenas sugestões, sua 

criatividade é livre! Coloque a imaginação para funcionar! Bom trabalho!  

 

 Promoção: Curso de Letras/FACCAT e Jornal Panorama. 

 

Participação do Coro da Faccat na premiação do Concurso literário 
 



 
Vencedores do Concurso Literário 

 

 

 

 

ALUNOS ELABORAM COLETÂNEA DE TEXTOS EM AULA 

 

Acadêmicos das turmas da disciplina de Português I, ministrada pela professora Ana 

Paula Maggioni, do curso de Letras das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), 

montaram uma coletânea de textos, denominada Retratos da Vida, a partir de produção 

realizada em sala de aula. “O objetivo foi o de instigar a escrita de uma narrativa que 

ilustrasse alguma situação vivida pelo autor do texto, relacionada a alguma das crônicas 

lidas (Martha Medeiros, em Coisas da Vida; Kledir Ramil, em Pai Invisível; e Sergius 

Gonzaga, em O Hipnotizador de Taquara)”, explica a professora, lembrando que alguns 

textos ainda foram produzidos em duplas, contando a experiência vivenciada por apenas 

um dos alunos.  

O resultado pôde ser conferido na coletânea apresentada oficialmente no dia 13 de 

junho, em sala de aula, com a presença da coordenadora do curso Liane Filomena Müller. 



“Valorizar as produções dos alunos dá significado à vida acadêmica, em especial quando se 

trata de ler, interpretar e escrever, ferramentas fundamentais a qualquer bom profissional”, 

destaca Ana Paula Maggioni. 

 

    
 

 

     
 

 

 

  

 

 

LABORATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 



No dia 03 de abril,  iniciaram-se as atividades no Laboratório de Língua Portuguesa, 

ministradas pela professora Juliana Sctrecker, na sala E 306. 

 

 
Semestre 2012/1 

 

CRONOGRAMA 

 

1  03/04  Interpretação e produção textual. Acentuação 

2  10/04 
Interpretação e produção textual. Dúvidas do dia a dia: uso dos porquês, uso do 

hífen 

3  17/04 
Interpretação e produção textual. Dúvidas do dia a dia: articuladores, uso da 

crase 

4  24/04 
Interpretação e produção textual. Dúvidas do dia a dia: ortografia (casos 

especiais) 

5 08/05 Interpretação e produção textual. Gênero textual resumo 

6 15/05 Interpretação e produção textual. Gênero textual resenha 

7 22/05 Interpretação e produção textual. Gênero textual resenha 

8 29/05 Interpretação e produção textual. Pontuação 

9 05/06 Interpretação e produção textual. Coesão e coerência 

10 12/06 Interpretação e produção textual. Gênero textual: notícia de divulgação científica 

11 19/06 Interpretação e produção textual. Gênero textual: artigo científico 

12 26/06 
Interpretação de produção textual. Problemas de construção frasal: frases 

fragmentadas, frases siamesas, quebra de paralelismo e ambiguidade 

13 28/06 Revisão para o G2 

14 03/07 Revisão para a substituição de grau 

15 05/07 Revisão para a substituição de grau 

16 12/07 Revisão para o Exame 

 

 

 

 

 

REVISTA UNIVERSO ACADÊMICO 

 
Desde o ano de 2008, tomando como base sua vocação institucional e seus compromissos 

sociais, as Faculdades Integradas de Taquara - Faccat definiram como uma de suas ações na 



divulgação dos conhecimentos produzidos a publicação da revista Universo Acadêmico. Trata-se 

da reunião, sob forma de artigos, dos melhores Trabalhos de Conclusão de cada curso, de acordo 

com a escolha feita pelos respectivos colegiados. Por meio dessa iniciativa, a Faccat torna públicos 

os resultados das pesquisas realizadas nas áreas de conhecimento abarcadas pelos seus cursos 

de graduação. Assim, reconhece formalmente o empenho e a competência dos acadêmicos que se 

destacaram e de seus professores orientadores. Além disso, essa publicação tem também a 

intenção de incentivar outros alunos a dedicarem-se ao mundo da pesquisa científica. 

Com essa publicação, sob a coordenação editorial das professoras Liane Filomena Muller 

e Luciane Maria Wagner Raupp, a Faccat reafirma seu compromisso com a excelência no ensino, 

com vistas ao desenvolvimento da cidadania e à inserção social. Por isso, procura, entre muitas 

outras ações, estimular a produção científica, vinculada ao objetivo de excelência na formação de 

profissionais para a atuação no mercado de trabalho. Dessa forma, a ampliação da produção do 

saber proporcionada por essas ações vem ao encontro do o objetivo da Instituição de servir à 

comunidade em que está inserida. 

Esta quinta edição da revista Universo Acadêmico conta com quatorze artigos de alunos 

representantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Engenharia 

de Produção, Letras, Matemática, Marketing, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas e Sistemas de Informação. Tais artigos são o resultado dos melhores Trabalhos 

de Conclusão do ano de 2011 em nossa Instituição.  

Do curso de Letras, temos como representante o acadêmico Bruno Mazolini de Barros, 

com artigo orientado pela profª Luciane Raupp. 

 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DO PROJETO LER... 

 

No dia 13 de dezembro, ocorreu o encerramento do Projeto Ler..., reunindo cerca de 

1100 alunos das escolas dos municípios de abrangência da Faccat. Houve, na ocasião, 

apresentações culturais, conduzidas pela contadora de histórias Leia Cassol. Foram 

sorteados, entre alunos e professores, tablets, mp4 e livros. Além disso, houve distribuição 

de lanches, constituídos por pipoca, picolé e refrigerante. Os acadêmicos participantes do 

Pibid também colaboraram na organização de atividades como “cabelo maluco” e 

“maquiagem”, além de conduzir escolas e turmas aos seus respectivos lugares no Palco 

Aberto da Faccat. 

 



 

 

 
FORMATURA DE GRADUAÇÃO 2012 

 
 

No dia 22 de dezembro de 2012, realizou-se a formatura da Graduação do Curso de Letras.  

 

 

Formandos: 

 

Aline Aparecida Todno Brentano 

Ana Paula de Oliveira 

Carine Scalcon 

Daiane Juliana Mercker 

Délvia Fagundes Smaniotto 

Luciane Machado do Amaral 

Mariane Regina Reuter Becker 

Marivane Pereira Klippel 

Paula Regina dos Santos Neves 

Rômulo Tiago da Silva 

Tiago Roberto Mossmann 

Viviana Aparecida Kunst 

Homenageados 

 

Paraninfa 

Profª Luciane Maria Wagner Raupp 

 

Professoras Homenageadas 

Profª Juliana Strecker 

Pofª Vera Lúcia Winter 

 

Funcionário Homenageado 

Ademir Fernando Metzger Junior 

 
 

 


