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ATA Nº 05/2022 – 1ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos 
de Mediação Cultural- Artes e Letras e Letras- Artes e Mediação Cultural. No dia 14 
de março de 2022, às 11h, 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 retoma os trabalhos 
comentando sobre as reuniões já agendadas nas quais as alterações do PPC precisarão 
passar, citando a reunião de 18 de abril do CILA. Sobre os componentes Comunicação al 
omunitária, o grupo debate sobre a possibilidade de propor que sejam parte da 
curricularização da extensão. O prof. Anibal reflete que se trata de uma questão filosófica 
e considera que os estudantes não precisam ter preparo pedagógico como requisito para 
ações de extensão, pois os docentes podem aprender dos estudantes, assim como os 
docentes aprendem na comunidade durante as ações de extensão. Para o professor, os 
estudantes possuem condições de realizar essas ações nos primeiros semestres do 
curso. A profa. Giane comenta que foi pensada pelo grupo, em contato com a PROEX, a 
questão da operacionalidade, e que o transporte de um número significativo de 
estudantes pode gerar problemas. A profa. aponta que diferente dos projetos de extensão, 
nos quais os professores possuem protagonismo na elaboração e organização da ação, 
no caso das disciplinas os estudantes possuem a responsabilidade de elaborar e realizar 
a ação com a comunidade com protagonismo. A profa. manifesta concordância sobre os 
discentes estarem aptos a realizar ações de extensão nos primeiros semestres e defende 
que a questão do preparo fica a cargo de cada professor. A Profa. Angelene inclui a 
questão pedagógica no debate, e se preocupa com a preparação e a formação dos 
discentes para a realização de ações de extensão com protagonismo e contato direto com 
a comunidade. A profa. Cristiane reflete sobre como os estudantes chegam no curso e as 
preocupações comuns neste período inicial como estabelecimento, moradia, 
reconhecimento básico dos espaços universitários e comenta que a realização de ações 
de extensão com uma bagagem mais ampla dentro do curso pode qualificar a 
experiência. A profa. Cristiane comenta que registrar disciplinas de extensão em 
semestres mais avançados do curso não impede que sejam realizadas atividades de 
extensão antes. A profa. Angelene sugere que essa questão seja rediscutida a partir da 
proposta de reorganização de semestres pares/ímpares em que o componente pode ser 
ajustado para um semestre mais avançado do curso. Em relação ao equilíbrio da matriz 
do curso entre semestres pares e ímpares, os membros do NDE iniciam o debate sobre 
possíveis articulações. A profa. Maria Eta indica que o estudo seja feito com bases 
concretas e sugere a visualização do trabalho realizado anteriormente pelo grupo, 
incluindo as propostas enviadas pelo prof. Aníbal via e-mail. Os presentes concluem ser 
necessária uma reunião presencial, pois verificam que há um desequilíbrio significativo 
em todas as áreas do curso. A reunião presencial para trabalhar na questão fica 
agendada para o dia 18/03, sexta-feira, às 14h no Jardim Universitário da UNILA. 2) O 
que houver: A profa. Cristiane comenta que sugeriu ao grupo de docentes mais próximos 
ao curso uma reunião para tratar dos conflitos internos mediada pelo projeto Universidade 
Restaurativa em conjunto com a psicóloga da UNILA. Informa sobre a possibilidade de 
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realizar uma conversa prévia com os mediadores da conversa e todos concordam.  Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30. Eu, Angelene Lazzareti, lavro 
esta ata. 
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