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ATA No 04/2021 – 5a Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras- Artes e 
Mediação Cultural. A reunião deste mês deu lugar ao encontro do NDE do curso com com a Pró-Reitora 
Kelly Daiane Sossmeier e a TAE Rosilene Alves da Silva Vitorini, da PROEX, e com o TAE Carlos Norberto 
Berger  do DENDC/PROGRAD, para esclarecimentos sobre o processo de implementação da 
curricularização da extensão. A memória da reunião, a qual reproduzimos abaixo, foi registrada por Rosilene 
Alves.    
MEMÓRIA DE REUNIÃO SOBRE A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO COM O NÚCLEO 
DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS – 
BACHARELADO, NA DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, teve início a primeira reunião para 
tratar da curricularização com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Mediação Cultural 
– Artes e Letras - Bacharelado, às quartoze horas, por meio da Plataforma Conferência Web, da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), disponibilizada para acesso aos parLcipantes pelo 
endereço <hNps:// conferenciaweb.rnp.br/webconf/proex-unila>. EsLveram presentes a Pró-
Reitora de Extensão, Kelly Daiane Sossmeier, Rosilene Alves da Silva Vitorini (PROEX), Carlos 
Norberto Berger (DENDC/PROGRAD), professoras atuantes no curso de Mediação Cultural - Artes e 
Letras – Bacharelado: Angelene LazzareL, CrisLane Checchia, Giane da Silva Mariano Lessa e Maria 
Eta Vieira. A Pró-Reitora de Extensão iniciou o encontro com breve apresentação sobre o objeLvo 
da reunião e como foram preparados os materiais sobre a curricularização da Unila, o Guia da 
Curricularização da Extensão, o Caderno de Perguntas e Respostas e as normaLvas vigentes para 
implementação do processo na Unila. Sendo assim, antes de dar seguimento ao material de 
apresentação preparado para o curso de Mediação Cultural – Artes e Letras, foi aberto espaço para 
as perguntas das professoras sobre alguma dúvida que tenha restado perante os materiais e 
documentos disponibilizados. Iniciou-se a apresentação direcionada ao curso de Mediação Cultural 
– Artes e Letras, preparada pelas servidoras Michele e Rosilene, que consisLu em fazer uma breve 
análise do PPC do curso, a fim de verificar como a extensão já estaria ou não contemplada, 
apresentando disciplinas com potencial extensionista, além de sugerir a reLrada ou diminuição de 
carga horária de outras disciplinas ou aLvidades, de modo a contemplar as aLvidades curriculares 
de extensão. A apresentação teve caráter meramente sugesLvo, ressaltando-se que é um olhar 
externo sobre o PPC e com objeLvo principal de iniciar as reflexões acerca do tema. Além dessa 
análise, a apresentação trouxe ainda exemplos de como a extensão está sendo curricularizada em 
outras insLtuições de ensino, como a Universidades Federal de Alagoas, Universidad Nacional de 
Entre Ríos (ArgenLna), Universidade Federal do Acre e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Durante a apresentação foram levantadas questões referentes a como o curso de Mediação 
Cultural – Artes e Letras da Unila poderia refleLr e implementar as ideias propostas, de acordo 
com a atual conjuntura. Destacaram-se como principais dúvidas: a) Sobre a reformulação recente 
do PPC e como se incluiria a questão da curricularização. A professora Kelly observou que mesmo 
as propostas recentes devem passar pelo processo de inclusão da curricularização no documento. 



Carlos destacou que o curso está em processo de transição, inclusive com mudança de nome. Esse 
processo requer novas mudanças até ser efeLvado. Colocou que sairá uma normaLva a parLr do 
próximo mês para auxiliar na escrita do documento referente a parte da curricularização e que no 
caso do PPC do curso de Mediação Cultural – Artes e Letras, poderá ser colocado um capítulo 
sobre a curricularização como adendo ao PPC. B) Sobre a práLca das disciplinas efeLvadas como 
extensão. Carlos e Kelly enfaLzaram que não é possível sobrepor créditos, é preciso verificar a 
totalidade da teoria e da práLca, e a parLr desse, pensar a extensão. Kelly comparLlhou o Guia da 
Curricularização onde mostra um exemplo sobre como efeLvar esse ítem. C) Sobre o percentual da 
carga horária direcionado em cada disciplina. Foi enfaLzado que o NDE do curso poderá pensar na 
implementação em várias modalidades (disciplinas, ACEX ou ACEX livre, ou mesmo as opções 
integradas), a questão da porcentagem deve ser pensada de acordo com a formatação do processo 
e a normaLva vigente. Observou-se o arLgo 7o da Resolução No 1 / 2021 - COSUEN- UNILA, onde 
trata sobre os componentes curriculares e a carga horária total ou parcial. D) Sobre o período em 
que se irá realizar as práLcas extensionistas, a viabilidade das práLcas frente a transporte, 
deslocamento, etc, e sobre as condições para os estudantes que trabalham. A professora Kelly 
colocou que quando se tratar de disciplina extensionista, esta deverá ser ofertada no período do 
curso. Em relação as ACEX, como são efeLvas por meio de programas, projetos, etc, a efeLvação 
poderá ser tanto no horário do curso, como em outro período, a depender da ação e da demanda. 
Foi enfaLzado que para a aLvidade extensionista ser considerada parte do processo de 
curricularização, é preciso que os estudantes sejam protagonistas no processo, e não apenas 
ouvintes, e que a comunidade externa seja envolvida. Também foi colocado que no Guia da 
curricularização há sugestões de como estruturar a escrita do capítulo no PPC. E) Houve 
quesLonamento sobre o processo de curricularização do Ciclo Comum de Estudos. Carlos explicou 
como está o andamento do processo. Kelly enfaLzou que a carga horária de dez por cento para a 
extensão é a carga horária mínima, e que depois de todo o processo efeLvado, caso essa carga 
horária exceda, poderá serem realizados ajustes, se o NDE assim decidir. Foram ainda levantadas 
questões para reflexões internas do NDE, como por exemplo, pensar sobre o fluxo dos 
componentes curriculares na organização da matriz, para não haver sobreposição de horários e 
períodos de disciplinas e ações extensionistas. F) Sobre a proposta do Encontro de Saberes do 
ILAACH, InsLtuto LaLno-Americano de Arte, Cultura e História. Foi colocado que o objeLvo da 
proposta é convidar pessoas da comunidade para a promoção do diálogo com os estudantes. Kelly 
enfaLzou que na proposta de curricularização, deve-se considerar o efeLvo protagonismo do 
estudante, tanto na organização dos encontros, como membro da equipe executora, entre outros. 
Como encaminhamentos propostos, houve o compromisso de envio do material preparado para 
todas e todos que esLveram presentes na reunião e possibilidade de nova reunião, caso surgissem 
outras dúvidas. Nada mais havendo a ser discuLdo, deu-se por encerrada a sessão às dezesseis 
horas e, eu, Rosilene Alves da Silva Vitorini, lavrei esta memória que, uma vez aprovada, segue 
assinada por mim e pelos demais presentes.  


