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OFÍCIO Nº 314/2019/GR/UNIPAMPA

Bagé, 21 de agosto de 2019.

 

A Sua Senhoria o Senhor
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior
Secretário de Educação Superior - SESU
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bl. “L” 3º Andar - Gabinete
70047-900     Brasília/DF

 

Assunto: Disponibilização de vagas Docentes para o Curso de Letras - Português EaD Institucional.

 

Senhor Secretário,

 

1. Ao cumprimentá-lo, venho por este meio solicitar a especial colaboração desta
Secretaria na forma de concessão de códigos de vagas de Professor do Magistério Superior, visando a
manutenção das a�vidades do Curso de Letras - Português EaD Ins�tucional, Campus Jaguarão.

2. O curso teve início em 2017 e, desde então, vem crescendo e ganhando seu espaço na
Ins�tuição. Neste ano foram ofertadas 150 vagas e teve-se em torno de 600 inscritos, o que demonstra o
desejo da população em fazer uma graduação pública e de qualidade na modalidade a distância. Levando
em consideração que a UNIPAMPA foi pioneira na oferta de um curso a distância ins�tucional e que o
mesmo está ganhando força para sua estrutura e qualidade, o desejo é que a oferta siga seu fluxo
con�nuo.

3. Entretanto, para que se con�nue com a oferta no primeiro semestre de 2019, é preciso
aumentar o corpo docente. Atualmente o curso conta somente com 5 professores efe�vos. Os demais
professores são colaboradores, pois já atuam nos cursos presenciais.

4. Dessa forma, para que a oferta seja feita em 2019/1, solicitamos a disponibilização de 4
(quatro) vagas de magistério superior para as seguintes áreas de ensino:

Área de Literatura - 1 (uma) vaga;
Área de Linguística - 1 (uma) vaga;
Área de Linguística Aplicada - 1 (uma) vaga, e
Área da Educação - 1 (uma) vaga.

5. Sendo o que havíamos a solicitar nesta ocasião, permanecemos à sua disposição para
quaisquer outras questões que mereçam nossa comunicação,



Respeitosamente,

 

MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
21/08/2019, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0140914 e
o código CRC 48D3A77A.

Referência: Processo nº 23100.016306/2019-73 SEI nº 0140914
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