
Ministério da Educação 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História 

Curso de Letras – Artes e Mediação Cultural - LAMC 

ATA Nº 01/2022 – 1ª Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante dos 
Cursos de Mediação Cultural- Artes e Letras e Letras- Artes e Mediação Cultural. No 
dia 14 de fevereiro de 2022, às 10h30, via plataforma Google Meet, estiveram presentes 
na reunião do NDE os docentes Angelene Lazzareti, Aníbal Orue Pozzo, Cristiane 
Checchia, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. Pauta para finalização das propostas do 
NDE: 1) Atualização de regimento de TCC; 2) Alterações de componentes de 3 créditos; 
3) Curricularização da Extensão; 4) Tabela de equivalências; 5) Organização das áreas. 1) 
Atualização de regimento de TCC: Considerando que algumas diretrizes relativas a 
estágio e TCC foram atualizadas nas normas da graduação da UNILA, faz-se necessário 
que os documentos do curso se atualizem de acordo com tais orientações. A profa. Giane, 
responsável por realizar a revisão das informações, apresenta detalhadamente todos os 
pontos incluídos ou alterados no trabalho de atualização. Todos os presentes analisam 
conjuntamente a atualização dos itens e se posicionam de acordo com a apresentação 
dos documentos na reunião do colegiado do curso. 2) Alterações de componentes de 3 
créditos: A profa. Cristiane abre a discussão sobre as disciplinas de 3 créditos do novo 
PPC e a possibilidade ajuste para que as cargas horárias dos componentes se adequem, 
sendo eles Invenção da América, Epistemes da Literatura, Genealogia das Artes e 
Culturas Digitais. A profa. Angelene compartilha que a questão de Genealogia das Artes e 
Culturas Digitais foi discutida em reunião do colegiado da área de Artes e foi de comum 
acordo a compreensão de que a alteração da carga horária desses componentes para o 
PPC atual não corresponde com as especificidades de cada componente. Genealogia das 
Artes, anteriormente com 4 créditos, não teve sua extensão de conteúdos alterados para 
justificar a diminuição de carga horária. Culturas Digitais, antes com 2 créditos, também 
não teve atualizações que justifiquem o aumento de carga horária para 3 créditos. Nesse 
sentido propõe que Culturas Digitais se mantenha com 2 créditos e Genealogia das Artes 
se mantenha com 4 créditos. A profa. Cristiane comenta que conversou com a profa. 
Diana Araújo, ministrante de Invenção da América, que não concorda com a alteração de 
créditos deste componente, já praticado com 3 créditos no PPC anterior, tendo quantidade 
de conteúdos adequados para tal carga horária. Quanto Epistemes da Literatura, a profa, 
Cristiane, ministrante da disciplina, compartilha que a experiência do Ensino Remoto 
demonstrou que o componente pode ser desenvolvido com a carga horária de 2 créditos, 
já que muitos conteúdos são retomados em outros componentes do curso. Os presentes 
concordam em levar as propostas para reunião do colegiado.  3) Curricularização da 
Extensão: A profa. Cristiane apresenta o desenvolvimento do novo capítulo do PPC do 
curso vinculado à curricularização da extensão, elencando todas as possibilidades de 
ações. Comenta também que a inclusão das atividades de extensão sem alterações das 
disciplinas atuais, desdobra-se em uma carga horária excessiva para o curso, que não 
teria condições de se manter em turno matutino. Nesse sentido, a profa. compartilha um 
quadro com disciplinas indicadas pela PROEX com forte potencial para a extensão, são 
elas: Ação Intercultural; Arte, Cultura e Comunidade; Comunicação Comunitária I; 



Comunicação Comunitária II; e Terceira Margem Guarani II. A profa. Giane atenta ao fato 
de que uma disciplina de extensão necessita ter 4 créditos para que a ida até a 
comunidade, incluindo deslocamentos e atividades no local, tenham tempo hábil para 
acontecer. A profa. Maria Eta reflete sobre a necessidade de que os docentes do curso se 
questionem sobre o que há de extensão em cada um dos componentes, enfatizando que 
o curso possui significativo vínculo com a extensão. A profa. Angelene comenta sobre o 
preparo necessário para que os estudantes sejam protagonistas de atividades com a 
comunidade, compartilhando que há discentes com desejo de realizar oficinas em 
escolas, por exemplo, mas que não possuem formação específica para tal.  As profas. 
Maria Eta e Angelene compartilham que há projetos de extensão na UNILA, envolvendo 
canto e teatro, que trabalham com participantes da Unila na preparação de seus 
espetáculos durante meses, e que esta base preparatória, que inclui pesquisa, leitura, 
práticas e ensaios, é considerada parte da extensão. A profa. Giane compartilha sua 
preocupação quanto a validação dessas atividades preparatórias como extensão por 
parte da PROEX. O prof. Aníbal comenta que nas disciplinas Comunicação Comunitária I 
e II, diretamente vinculadas a ações nas comunidades, possuem partes preparatórias 
importantes que foram consideradas como integrantes da mesma atividade durante a 
discussão do PPC. A profa. Cristiane concorda com as reflexões e apresenta novamente 
a tabela com a descrição das possibilidades de curricularização da extensão, sendo elas: 
Disciplinas exclusivas de extensão; Disciplinas mistas de extensão; Atividades 
curriculares de extensão; Atividades curriculares de extensão livres. Os presentes 
compartilham dúvidas sobre a necessidade da inclusão da curricularização da extensão 
também no PPC antigo do curso e a profa. Cristiane se dispõe a uma vez mais solicitar 
informações a respeito junto ao DENDC. Os membros do NDE concordam em levar as 
informações debatidas para reunião do colegiado para introduzir o tema e em seguida 
finalizar o capítulo para o envio do documento ao colegiado. 4) Tabela de equivalências: 
A profa. Angelene, responsável por fazer o estudo da tabela de equivalências, apresenta 
dois problemas já evidenciados pelo NDE em reuniões anteriores: A disciplina Montagem 
em Artes Visuais está como equivalente da disciplina TCC I; e a disciplina Direção de Arte 
está como equivalente da disciplina Comunicação Comunitária. Como tais disciplinas não 
possuem proximidade em relação a áreas, ementas, conteúdos e atividades, a profa. 
Angelene sugere que as mesmas sejam corrigidas. Comenta que há quatro disciplinas 
que estão indicadas como equivalentes de optativas: Oralidades Latino-Americanas, 
Comunicação Comunitária, Prática Criativa Contrastiva e Terceira Margem Guarani III. 
Nesse sentido, sugere que Montagem em Artes Visuais e Direção de arte também tenham 
como equivalentes componentes optativos. Os presentes concordam em levar a proposta 
para a reunião do colegiado. 5) Organização das áreas: A profa. Cristiane retoma a 
questão da organização das áreas e de como estão dispostas no PPC atual e sugere que 
os debates realizados desde o ano passado no NDE sejam levados ao colegiado. O grupo 
debate sobre o histórico da formação das coordenações de áreas, a questão das 
atribuições e responsabilidades atuais das áreas, o equilíbrio entre semestres pares e 
ímpares, e compartilha diferentes perspectivas sobre a construção da interdisciplinaridade 
no curso. Todos concordam em levar o debate para a reunião do colegiado. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h40. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta ata.
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