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ATA Nº 07/2022 – 5ª Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante dos 
Cursos de Mediação Cultural- Artes e Letras e Letras- Artes e Mediação Cultural. No 
dia 29 de março de 2022, às 10h30, em plataforma online, estiveram presentes na 
reunião do NDE os docentes Aníbal Orue Pozzo, Cristiane Checchia, Maria Eta Vieira e 
Giane Lessa. Também esteve presente como convidado o docente Fábio Salvatti, como 
coordenador pro tempore do curso. A Profa. Angelene Lazzareti justificou previamente a 
ausência Pauta: 1) Apoio à coordenação de curso para organizar o oferecimento das 
disciplinas; 2) Mais alguns detalhes de ajustes do PPC.  1) Apoio à coordenação de 
curso para organizar o oferecimento das disciplinas. A professora Cristiane dá início à 
reunião agradecendo a presença das/dos colegas, apesar do momento conturbado de 
final do semestre letivo. Iniciando o ponto 1 da pauta, ela comenta que, mediante o 
contexto de transição entre a antiga e a nova matriz do curso, a coordenação do curso 
solicitou do NDE um apoio para avaliar possíveis ajustes, uma vez que é bastante difícil 
dar conta das duas matrizes em sua completude. Comenta da reunião realizada no dia 
anterior entre estudantes do 6º período e a coordenação de curso. A Profa. Maria Eta 
lembra que as dificuldades no oferecimento das disciplinas também decorrem dos dois 
anos de Ensino Remoto, em que muitos estudantes cursaram disciplinas que não eram de 
seus semestres ideais. Feitos alguns comentários pelos docentes presentes e avaliadas 
algumas possibilidades, a coordenação do curso se comprometeu a convocar uma 
reunião extraordinária do colegiado para encaminhar as sugestões: substituir Comarca 
Cultural Amazônica por Comarca Cultural Caribenha; verificar a necessidade de 
permanência de oferta da disciplina Introdução ao TCC; antecipar de Economia da 
Cultura ou Gestão Cultural para estudantes do 6º período que poderiam cursá-las 
juntamente com a turma do 8º período; mudar o horário da disciplina Oralidade, Discurso 
e Sociedade. Outros ajustes poderão ser apresentados ao colegiado, a partir de análise 
da coordenação. Aproveitou-se esse ponto de pauta para uma análise inicial de duas 
disciplinas optativas que deverão ser apresentadas ao colegiado, com parecer favorável 
do NDE, a saber, a disciplina Atelier do Reencontro, a ser proposta pelo Prof. Fábio e uma 
disciplina envolvendo literatura em prisões, a ser ministrada pela docente Cristiane e pelo 
docente Mário Rodríguez e que será ministrada por meio de alguns dos códigos de 
optativas já existentes e que seja compatível com a proposta. Passando ao ponto 2 da 
pauta, a Profa. Cristiane explica que, apesar das expectativas, ainda não foi possível 
terminar o ajuste do PPC, porque nos vamos dando conta de algumas tarefas ou 
pequenas pendências ao longo do processo de ajustes. Dentre eles estão algumas 
tarefas “braçais”,  como o ajuste final da matriz e a reelaboração de toda a estrutura 
curricular, bem como o reordenamento da ordem das disciplinas no final do arquivo, 
conforme a nova organização da matriz acordada na última reunião. Também nos demos 
conta de que o capítulo de Orientações ao Trabalho de Conclusão de Curso precisava de 
ajustes, conforme normativas novas que foram apresentadas por Thais Peres e Otávio 
Augusto Barbosa, TAEs da Divisão de Estágios e Atividades Complementares em reunião 
com Cristiane e Giane, neste mesmo dia 29 de março, das 9h30 às 10h30. Nesta reunião, 
Thais e Otávio recomendaram ainda a retirada do Regulamento do TCC dos anexos do 
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PPC, para que seja mais simples alguma reformulação pontual do Regulamento, caso 
necessária futuramente. Cristiane sugere que as/os colegas possam conferir esses 
ajustes finais para que possamos finalmente encaminhar ao colegiado até a próxima 
segunda-feira (04/04). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h e eu, 
Cristiane Checchia, lavrei esta ata. 
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