
                      Relatório Anual de Atividades – ANO 2014 

                                        CURSO DE LETRAS 

      
   ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 
 

 

 

 

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. 

 

 

CURSOS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA CONCURSOS 

 
CONCURSO DATA DO CURSO PREPARATÓRIO 

Magistério e administrativo - Município de 

Parobé 

05/03 e 06/03 

Brigada Militar – Edital Nº1/CBFPM/2014 27/03 e 29/03 

Magistério Público Estadual 28/03, 04/04, 11/04 e 14/04 

 

 

 

 
MOVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO NO CAMPUS 

 

Período: 29 de março até 14 de junho de 2014.  

 

 Foram desenvolvidas, aos sábados, durante o intervalo do almoço, das 12h10min às 

12h50min, atividades culturais e artísticas no campus da instituição. Alguns momentos foram 

proporcionados ao ar livre, outros em sala de aula como também no auditório. O objetivo destas 

atividades era de integrar os alunos do curso de letras com as demais licenciaturas, oportunizar a 



descoberta de novos talentos e incentivar a leitura e as apresentações artísticas. Dessa forma, 

tivemos saraus poéticos, exibições de curtas, apresentações artísticas pelos acadêmicos, 

contação de histórias, debates, apresentações musicais, apresentações teatrais, divulgação de 

conhecimentos por meio de imagens e danças. 

 

 

COMPREENSÃO E ELABORAÇÃO DE ARTIGOS 

ACADÊMICOS 

Ministrante: Carmen Regina de Quadros 

Público-alvo: acadêmicos do curso de letras e demais interessados 

Datas: 05/05, 12/05 e 19/05 

Carga Horária: 12 horas 

Investimento: R$ 20,00 

 
Conteúdo programático:  

 O que é um artigo acadêmico; 

 Razões para se escrever um artigo acadêmico; 

 Estrutura de um artigo acadêmico; 

 Revisão da literatura; 

 Análise de artigo acadêmico; 

 Escrita de resumo acadêmico. 

 

 

 

 



 

 
 

OFICINAS DO PROJETO LER... 2014 NA FACCAT 
 

Até o momento, o foco do trabalho foi estimular os alunos a adquirirem o hábito de leitura, 

o gosto pela literatura e o desenvolvimento da expressão escrita individual.  

Na nova fase do PROJETO LER, que completou 10 anos de existência, o enfoque continua 

a valorizar a leitura como um dos pontos fundamentais para o aprendizado e a mediação escolar, 

mas amplia as possibilidades de interação ao colocar como principais objetos de trabalho, além 

da literatura, também a ciência e a divulgação científica. 

O projeto é apoiado pelo Grupo Editorial Sinos e mantém sua forma original. São 3 

fascículos editados ao longo de um ano, com oito páginas em cores e distribuído aos alunos das 

escolas que fazem parte do Projeto LER ... . Antes de cada edição ser lançada, acontecem 

encontros com os professores. Está previsto também um evento para encerrar as atividades do 

ano com a participação dos estudantes inscritos no projeto. 

Os parceiros do Grupo Editorial Sinos nessa nova fase são as Faculdades Integradas de 

Taquara – FACCAT e a Universidade do Vale do Rio do Sinos – UNISINOS. 

A primeira oficina de 2014 do Projeto Ler, promovido pelo Grupo Sinos em parceria 

com as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e Universidade Unisinos, ocorreu na quinta-

feira, dia 22 de maio, e na sexta-feira, 30 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 “A ciência do futebol – a Copa do Mundo de 2014”.  

 Professores participantes da 1ª oficina 

A segunda oficina de 2014 ocorreu na quinta-feira, dia 14 de agosto, e no sábado, 16 de 

agosto, no auditório do campus da Faccat, e o segundo fascículo teve como tema “O incrível 

mundo líquido!”.  



 Professores participantes da 2ª oficina 

 E a terceira oficina ocorreu na quinta-feira, 02 de outubro, tendo como tema 

“Gaia, o planeta terra”.  

 Professoras organizando o 3º fascículo em 

parceria com a Escola Ambiente 

 Todas essas ações vão ao encontro dos objetivos do referido projeto: a promoção da 

leitura literária, a formação de leitores e a capacitação dos professores como mediadores de 

leitura. Desse modo, o curso de Letras, seguindo a vocação comunitária da Faccat, insere-se no 

contexto educacional da área de abrangência da IES, visando à formação continuada dos 

docentes e à promoção da qualidade do ensino na região.  

 

 

INTERDISCURSIVIDADE: HISTÓRIA, LITERATURA E 

CINEMA 

Ministrantes: Marcelo Rodrigo Confortin e Rafael Hofmeister de Aguiar 



Público-alvo: acadêmicos do curso de letras e demais interessados 

Datas: 19/09, 26/09 e 03/10. 

Carga Horária: 12 horas 

Investimento: R$ 20,00 

 
Conteúdo programático:  

 

1. Imaginação social e o cinema; 

2. Real e Ficção. O historiador como testemunha ocular e o filme como fonte; 

3. Discurso literário e discurso cinematográfico; 

4. Confluências entre os discursos da História, da Literatura e do Cinema. 

 

 

XIII CONCURSO LITERÁRIO FACCAT – JORNAL 

PANORAMA CONTOS, CRÔNICAS E POEMAS 2014 

TEMA: AS NOSSAS ESCOLHAS 

 

Ou isto ou aquilo 

 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

(Cecília Meireles) 

 

 Torcer pela Seleção? Assistir aos jogos, continuar trabalhando ou aproveitar para 

dormir? 

 Em quem votar em outubro? 

 O ano de 2014, como todo ano eleitoral, exige que façamos escolhas. E escolher, em 

qualquer nível, tempo ou em área da nossa vida, implica renunciar a outras opções, como bem 



nos mostra o conhecido poema de Cecília Meireles. Por outro lado, há que se ficar feliz por ter a 

possibilidade da escolha. Será que sempre podemos – mesmo – escolher? Há situações em que 

ficamos sem opções? 

 Pensando nessas encruzilhadas, nesse caldeirão de dúvidas que é o cotidiano, o Concurso 

Literário Faccat / Jornal Panorama de 2014 propôs o tema “As nossas escolhas”. Valeu 

expressar-se sob forma de contos, crônicas ou poemas acerca desse tema que tanto (i)mobiliza, 

impele ou impede.  

 

Promoção: Curso de Letras/FACCAT e Jornal Panorama. 

Total de textos: 132 textos recebidos da Região do Vale do Paranhana e comunidade da Faccat. 

30 contos; 47 crônicas; 55 poemas - total: 132 

Data da premiação: 24 de outubro de 2014 – no auditório da Faccat 

 

Comissão julgadora do Concurso Literário 

Comissões de Avaliação: 

1ª comissão (Professores do Curso de Letras):  

Ana Paula Maggioni, Inaciane Teixeira da Silva, Juliana Strecker, Liane Filomena Müller, 

Luciane Maria Wagner Raupp,  Maria Cristina Timmen  Müller, Rafaela  Janice Boeff e Vera 

Lúcia Winter. 

 

Segunda comissão (professores e convidados): 

Álvaro Bourscheid, Alessandro Jean Loro, Bruno Mazolini de Barros, Cristiano Rosa, Dilan 

Camargo, Liane Filomena Müller, Luciane Maria Wagner Raupp,  Maria Cristina Timmen  

Muller, Plínio Zíngano, Vinícius Linden 

 

Coordenadoras do Concurso: 

Inge Dienstmann ( Jornal Panorama) 

Liane Filomena Müller (Faccat) 

Juliana Strecker (Faccat) 

 
Segunda Comissão Julgadora do XIII Concurso Literário 

 

 



 

 

Vencedores do Concurso Literário 

 

1º lugar - Poema 

Título da obra:  Antítese do tempo 

Pseudônimo do autor: Maria Josefina Meireles 

Nome Completo do autor: Simone da Silva Reis 

Idade: 27 

 

2º lugar – Poema 

Título da obra: Colhendo escolhas  

Pseudônimo do autor: Tânia Guerreira 

Nome Completo do autor: Camila Roberta Lahm Vieira 

Idade: 34 

 

3º lugar – Poema 

Título da obra: Fim. 

Pseudônimo do autor: Amora 

Nome Completo do autor: Rafaela Cattani Moura 

Idade: 16 

 

1º lugar – Conto 

Título da obra: A dona dos meus olhos 

Pseudônimo do autor: Virgínia de Sá 

Nome Completo do autor: Amanda Brusius Tomazi 

Idade: 16 

 

2º lugar – Conto 

Título da obra: Hotel Getsêmani 

Pseudônimo do autor: Agostinho  

Nome Completo do autor: Agostinho Scherer 

Idade: 26 

 

3º lugar – Conto 

Título da obra: Ladeira  

Pseudônimo do autor: Alberto Camuso 

Nome Completo do autor: Leonardo Ribeiro Machado 

Idade: 31 

 

 

1º lugar – Crônica 

Título da obra: Eu escolho a vida  

Pseudônimo do autor: Cristal  

Nome Completo do autor: Gabriela Lopes Vargas  

 

2º lugar – Crônica 

Título da obra: Por que eu? 

Pseudônimo do autor: Maninho 

Nome Completo do autor: Carlos Alberto Wolke 

Idade: 42 

 

3º lugar – Crônica 

Título da obra: E se eu pudesse voltar? 



Pseudônimo do autor: Béatrice Lune 

Nome Completo do autor: Mônica Villas Bôas 

Idade: 17 

 

 
Vencedores do XIII Concurso Literário 

 

 

VIAGEM DE ESTUDOS: CHILE 

 De 10 a 16 de outubro, os alunos dos cursos de Letras, Pedagogia, Ciências Contábeis, 

Administração e do Pós-Graduação da Faccat, acompanhados das professoras Marlene Soder 

Ressler, vice-diretora de Extensão e Assuntos Comunitários e Liane Filomena Müller, 

coordenadora do curso de Letras, realizaram uma viagem de estudos a Santiago – Chile. Os 

acadêmicos, ex-acadêmicos e convidados tiveram a oportunidade de ampliar os estudos acerca 

da arquitetura, da cultura, dos hábitos e costumes do país, além de conhecer o funcionamento e 

a estrutura administrativa de uma empresa brasileira com filial no Chile.  

 O grupo, inicialmente, realizou um tour panorâmico em Santiago, visitando locais 

históricos, parques, museus; após visitou o Valle Nevado, podendo apreciar uma das formações 

geográficas mais belas da América Latina – a Cordilheira dos Andes. O grupo pôde conhecer as 

cidades litorâneas e históricas de Viña del Mar e Valparaíso. Em Valparaíso, conheceu também 

o moai, na entrada do Museu Fonck, um dos poucos originais fora da Ilha de Páscoa. A 

tradicional vinícola Concha y Toro também fez parte dos locais visitados. Pôde-se conhecer os 

vinhedos e degustar o bom vinho chileno. 

 



 

Participantes da viagem acompanhados da coordenadora de Letras e a coordenadora de Pedagogia 

 

 

 

 

VISITA TÉCNICA: 60º FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE 

Público-alvo: Acadêmicos do curso de Letras e demais interessados 

Data: 01 de novembro de 2014  

Investimento: R$ 20,00  

Promoção: Curso de Letras    

No dia 01 de novembro de 2014, sábado, às 11 horas, o Curso de Letras das Faculdades 

Integradas de Taquara foi para a 60º Feira do Livro de Porto Alegre com 38 alunos 

acompanhados das professoras Ana Paula Maggioni, Juliana Strecker, Rafaela Janice Boeff 

Vargas, Vera Lúcia Winter e a coordenadora do Curso de Letras, Liane Filomena Müller. 

Foram visitados a exposição de Moacyr Scliar no Santander Cultural e o Museu de Arte, 

a fim de incentivar os acadêmicos à cultura. Como também os alunos tiveram a oportunidade de 

viajar pelo mundo literário ao visitarem as bancas das editoras. Pode-se perceber uma motivação 

imensa vinda dos acadêmicos ao terem o contato com os livros dos mais variados gêneros e 

gostos.  



 

Participantes da visita técnica    

 

Para finalizar o passeio, às 16 horas, na sessão de autógrafos, os alunos da Faccat 

puderam conhecer a escritora Martha Medeiros bem como receber autógrafos em seus livros. E 

às 16 horas e 30 minutos todos voltaram ao ônibus para retornar à instituição de ensino. 

 

Alunos do Curso de Letras juntamente com a coordenadora do curso recebendo autógrafos da escritora 

Martha Medeiros 



 

 

    

 

 

 
LABORATÓRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Objetivo: o Laboratório visa atingir ao nivelamento de conteúdos ministrados, principalmente, 

na disciplina de Português I, para que os alunos possam acompanhar, de forma uniforme, as 

atividades previstas. 

Público-alvo: acadêmicos da disciplina de Português I  e demais acadêmicos da Faccat 

Local: Campus da Faccat 

Investimento: Gratuito 

 

No dia 07 de maio, iniciaram-se as atividades no Laboratório de Língua Portuguesa, 

ministradas pela aluna Nicole Carine Siebel, na sala E 306. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

07/05- Leitura e interpretação de texto. Texto argumentativo.  

14/05 - Leitura e interpretação de texto. Argumentos. Coerência e Coesão. 

21/05 - Leitura e interpretação de texto. Conectores textuais. 

28/05  - Leitura e interpretação de texto. Diferenças entre resumo e resenha.   

  

04/06 - Leitura e interpretação de texto. Revisão: gênero argumentativo.  

11/06 - Leitura e interpretação de texto. Acentuação gráfica. 

18/06 - Leitura e interpretação de texto. Notícia de divulgação científica. 

25/06 - Leitura e interpretação de texto.  Artigo de divulgação científica. 

 

03/09 - Leitura e interpretação de texto. Texto argumentativo.  

10/09 - Leitura e interpretação de texto. Argumentos. Coerência e Coesão. 

17/09 - Leitura e interpretação de texto. Conectores textuais. 

24/09 - Leitura e interpretação de texto. Diferenças entre resumo e resenha.   

  

01/10 - Leitura e interpretação de texto. Revisão: gênero argumentativo.  

08/10 - Leitura e interpretação de texto. Acentuação gráfica. 

15/10 - Leitura e interpretação de texto. Notícia de divulgação científica. 

22/10 - Leitura e interpretação de texto.  Artigo de divulgação científica. 

29/10 - Leitura e interpretação de texto.  Pontuação. 

 

05/11 - Leitura e interpretação de texto. Revisão: textos de divulgação científica. 

12/11 – Leitura e interpretação de texto. Dificuldades ortográficas. 

19/11 – Leitura e interpretação de texto. Pronomes. 

26/11 – Revisão geral de conteúdos. Exercícios de revisão.  

28/11 – Revisão geral de conteúdos. Exercícios de revisão.  

 

03/12 - Revisão geral de conteúdos. Exercícios de revisão. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Müller 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 sétima edição da revista Universo Acadêmico conta com treze 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 2013 em nossa Instituição.  

Do curso de Letras, temos como representante a acadêmica Josiani da Silva Pospichil, 

com artigo orientado pela profª Luciane Raupp. 

 

 

ASSESSORIA LINGUÍSTICA 

 
Objetivo: A Assessoria Linguística visa à revisão de materiais linguísticos institucionais, 

materiais das coordenações, da secretaria, das Revistas Universo Acadêmico e Colóquio, da 

Assessoria de Comunicação, entre outros.  

Assessora Linguística Institucional: 

Professora Vera Lucia Winter 

Carga horária: 4 horas/aula 



 

 

 

PROJETO PIBID – SUB-PROJETO DE LETRAS 

 
 A proposta que aqui se apresenta tem como objetivo oportunizar a acadêmicos de 

licenciatura em Letras das Faculdades Integradas de Taquara a preparação e o aperfeiçoamento 

metodológico necessário à prática docente. Isso se dará a partir do estudo aprofundado de 

questões metodológicas concernentes à língua e à literatura, do planejamento supervisionado de 

atividades que contemplem a exploração de questões da língua, da literatura juvenil e da 

produção textual nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio e da prática 

igualmente supervisionada em escolas públicas do município de Taquara, fazendo com que os 

acadêmicos tenham contato direto com a realidade escolar na qual atuarão após concluírem a 

graduação. Além disso, esse trabalho deverá ser compreendido nas suas dimensões interativas 

com outras linguagens, com outros suportes midiáticos e com outras áreas do conhecimento.   

 Pretende-se que os acadêmicos possam realizar uma melhor articulação entre os 

conteúdos com os quais têm contato nas disciplinas do curso de Letras e a prática docente por 

meio da experiência prática e supervisionada. Outra articulação que se pretende é o 

compartilhamento dos conhecimentos e a troca de experiências com professores de escolas 

municipais, estaduais e particulares da região de abrangência da IES, por meio de oficinas do já 

consolidado Projeto Ler... . Além disso, os bolsistas conhecem melhor a realidade das escolas 

da região e as comunidades em que estão inseridas e terão condições de efetuar uma análise 

mais embasada das teorias estudadas ao longo do curso, fatores que contribuem  para uma 

formação de qualidade dos futuros docentes. 

 Abaixo, algumas das atividades desenvolvidas no ano de 2014. 

 Trabalhando o conto “Cordulino, o espantalho”, de autoria da professora Luciane M. W. 

Raupp. 

 

Trabalho elaborado pelos alunos da escola Theóphilo Sauer - Taquara 



 Os alunos da E.E.E.M. Felipe Marx, turma 81, representaram os ambientes que 

aparecem no conto "Rua do Arvoredo, 27", Celso Sisto, por meio de maquetes. 

  

Trabalho elaborado pelos alunos da escola Felipe Marx – Taquara 

 

 Pibidianos no Teatro Feevale para assistir a peça “Bailei na curva”. 

 

Bolsistas do Pibid de Letras e coordenadora do sub-projeto de Letras 

 

Para acompanhar as atividades do sub-projeto de Letras, acesse o nosso blog: 

http://pibidletrasfaccat.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 

http://pibidletrasfaccat.blogspot.com.br/


 

 

 

PALESTRAS MINISTRADAS POR PROFESSORES DO CURSO 

DE LETRAS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 
DATA PALESTRA MINISTRANTE PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Abril Trabalho  com o 

livro “A sinistra casa 

da vovó sinistra” 

Luciane M. W. 

Raupp 

E.M.E.F. Irmão 

 Nilo 

Novo Hamburgo   

Julho Literatura em sala de 

aula 

Luciane M. W. 

Raupp 

Professores da rede 

municipal 

Três  Coroas 

Maio a 

julho 

Organização  dos 

planos  de estudo de 

Língua  portuguesa  e 

inglesa 

Luciane M. W. 

Raupp 

Professores da rede 

municipal 

Nova Hartz 

Setembro Oficina de cotação 

de histórias   

Luciane M. W. 

Raupp 

Professores de 

Educação Infantil  

Picada Café   

Setembro Importância  da 

contação  de histórias 

 na EI   

Luciane M. W. 

Raupp 

Professores da 

E.M.E.I  Cebolinha 

Campo Bom 

Outubro Feira do livro na 

escola Maria 

Almerinda Paz de 

Oliveira 

Luciane M. W. 

Raupp 

Alunos do ensino 

fundamental e 

professores 

Nova Hartz 

Outubro Autora presente na 

Feira do livro da 

Escola Píndaro má 

 

Luciane M. W. 

Raupp 

Alunos do ensino 

fundamental e 

professores 

Novo  Hamburgo   

Outubro Autora presente na 

Escola Osvaldo Cruz 

  

Luciane M. W. 

Raupp 

Alunos do ensino 

fundamental e 

professores 

Novo Hamburgo 

Novembro Feira do Livro - 

Mediação  de  mesa 

redonda  no 

Seminário 

Internacional  de 

Contadores de 

Histórias  

 

Luciane M. W. 

Raupp 

Participantes de 

mesa redonda da 

Feira do Livro 

Porto Alegre 

Novembro Elaboração da prova 

de Língua 

Portuguesa para 

concurso do 

município de 

Igrejinha-RS 

Liane Filomena 

Müller 

Professores que 

prestaram o 

concurso 

Igrejinha 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DO PROJETO LER... 

 

 
 

No dia 09 de dezembro, ocorreu o encerramento do Projeto Ler..., reunindo cerca de 

1500 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, redfones e livros. Além disso, houve distribuição de lanches, 

constituídos por pipoca, picolé e água. Os acadêmicos participantes do Pibid também 

colaboraram na organização de atividades e no ato de conduzir escolas e turmas aos seus 

respectivos lugares no Palco Aberto da Faccat. 



 

 

 

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 

 

Objetivo: 

 Formar especialistas em revisão e avaliação de textos por meio do desenvolvimento de 

competências requeridas para a atuação profissional de revisores de texto e professores de 

língua materna. 

 

Dias e horários de funcionamento:  

 As aulas ocorreram quinzenalmente, às sextas-feiras, das 19h30min às 22h30min; aos 

sábados, das 8h30min às 12h e das 13h às 16h30min. 

 

Carga Horária: 360h/a. 

Coordenadora: Liane Filomena Müller 



Professores: 

Janaína Pimenta Lemos Becker 

Juliana Roquele Schoffen 

Liane Filomena Müller 

Luciane Maria Wagner Raupp 

Vera  Lucia Winter 

 

Disciplinas ofertadas em 2014: 

 

Gêneros Textuais: Organização Discursiva – 36h 

Coesão e Coerência Textuais – 36h 

Prática de Revisão de Gêneros do Domínio Acadêmico – 36h 

Prática de Avaliação de Produções Textuais Escolares – 48h 

Recursos da Informática para Formatação de Textos – 24h 

Metodologia da Pesquisa II: Trabalho de Conclusão de Curso – 12h 

PROGRAMA DO CURSO 

SALA: E 202 
 

 Recursos da 

Informática para 

Formatação de 

Textos – 24h 

Gêneros 

Textuais: 

Organização 

Discursiva – 48h 

 

Coesão e 

Coerência 

Textuais – 36h 

 

Prática de 

Avaliação de 

Produções 

Textuais 

Escolares – 48h 

 

Prática de 

Revisão de 

Gêneros do 

Domínio 

Acadêmico – 36h 

Metodologia da 

Pesquisa II: 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso – 12h 

 

 

 

 

2014 

 

Profª Berenice 

Hackmann e 

Paulo Ledur 

 

Datas:  

15/03 aula 

22/3 – folga 

11/10 aula* 

Professora Daiana 

Campani de 

Castilhos 

 

Datas: 

5/04 - folga 

12/04 aula 

19/04 - folga 

26/04 aula 

03/05 - folga 

10/05 aula 

17/05-folga 

24/05 aula 

31/05 – folga 

 

Profª Juliana Alles 

Camargo de 

Souza 

 

Datas: 

29/03 – aula* 

**** 

07/6 aula 

14/06 - folga 

21/06 - folga 

28/6 – folga 

05/07 - aula 

 

Profª Vera Helena 

Dentee de Mello 

Datas:  

 

Datas: 

12/07 – aula 

19/07 – férias 

26/7 – férias 

02/08 – aula 

09/08 – folga 

16/08 aula 

23/8 – aula 

30/08 - folga 

 

 

Profª Janaína 

Pimenta Lemos 

Becker 

 

Datas: 

06/09- aula 

13/09 aula 

20/09 - folga 

27/09 aula 

04/10 - folga 

 

 

 

Profª Liane 

Filomena Müller 

 

 

Datas: 

25/10 - aula 

 

 

 

 
FORMATURA DA GRADUAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2014 
 
No dia 19 de dezembro de 2014, realizou-se a formatura da Graduação do Curso de Letras.  



 
 

 

Formandos: 

Adriana Mendes Benites 

Agostinho Scherer 

Caritatis Guimarães Schmitt 

Carmem Adriana Fillmann 

Cristiane Andreia Cornely 

Daniela Strassburger 

Elisiane Mendes de Lima 

Fabiane Vieira de Souza 

Isabel Bühler Vargas 

Josiani da Silva Pospichil 

Jucimara Gomes dos Reis 

Liziane Giovana Spohr 

Lorilei Silveira de Oliveira 

Lucivera Naloski Dreschler 

Márcia Aparecida Borges Bueno 

Patricia Daiane Port Trentini 

Rejane Santos Pospichil 

Tatiana Brisola Alves 

Zenaide Virginia Hack 

Professora Paraninfa 

Luciane Maria Wagner Raupp 

 

Professoras Homenageadas 

Liane Filomena Müller 

Juliana Strecker 

 

Funcionário Homenageado 

Padilha 


