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ATA Nº 04/2022 – 4ª Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante dos 
Cursos de Mediação Cultural- Artes e Letras e Letras- Artes e Mediação Cultural. No 
dia 09 de março de 2022, às 13h, via plataforma Zoom, estiveram presentes na reunião 
do NDE os docentes Angelene Lazzareti, Aníbal Orue Pozzo, Cristiane Checchia, Giane 
Lessa e Maria Eta Vieira. Pauta: 1) Encaminhamento dos trabalhos do NDE. 2) O que 
houver. 1) Encaminhamento dos trabalhos do NDE: A professora Cristiane inicia os 
trabalhos apresentando a lista de tarefas enviada a todos os membros do grupo via e-
mail. O grupo concorda em repassar as tarefas na ordem apresentada. a) Atualização do 
regulamento de TCC e Estágio: A profa. Giane informa que está tudo certo em relação ao 
item e comenta que enviou comunicado ao setor responsável para sanar dúvidas sobre a 
forma como o regulamento será anexado ao PPC. b) Quadro de equivalências: A profa. 
Angelene compartilha o quadro de equivalências com os ajustes sinalizados e todos 
concordam com o encaminhamento da proposta de alteração. Na proposta, Montagem 
em Artes Visuais, antes equivalente a TCC I, passa a ser equivalente a Optativa. Direção 
de arte, antes equivalente a Comunicação Comunitária, passa a ser equivalente a 
Optativa na mesma proposta. c) Ajuste de créditos de disciplinas de 3 créditos: A profa. 
Cristiane compartilha o quadro de componentes do curso e aponta a sinalização da 
proposta de alteração, em que Epistemes da Literatura passa a contabilizar 2 créditos, 
Genealogia das Artes passa a contabilizar 4 créditos e Culturas Digitais passa a 
contabilizar 2 créditos. Todos concordam. d) Complementação do capítulo explicativo 
sobre a curricularização da extensão: A profa. Cristiane compartilha o capítulo do PPC em 
que estão descritas as atividades de extensão e todos acompanham o trabalho realizado. 
O grupo debate sobre as disciplinas optativas de extensão, sendo duas com 1 crédito 
cada e uma com 2 créditos. Após avaliar a problemática da situação, fica acordado por 
todos a proposta de alteração para um componente optativo de extensão com 4 créditos e 
2 componentes optativos de extensão com 2 créditos cada. e) Mudança na ementa das 
disciplinas que serão mistas: A profa. Angelene compartilha o trabalho de alteração nas 
ementas das disciplinas que terão carga horária dedicada para extensão, sendo elas 
Ação Intercultural, Arte, Cultura e Comunidade e Terceira Margem Guarani II. O grupo 
decide retomar este ponto na próxima reunião para decidir se inclui na proposta do NDE 
as disciplinas de Comunicação Comunitária por solicitação do Prof. Aníbal. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta ata. 
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