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ATA Nº 02/2021-1 – Reunião Ordinária do Colegiado de LAMC
No dia 05 de abril  de 2021,  às 14:00 h,  realizou-se,  em ambiente virtual,  a  Reunião
Ordinária do Colegiado de LAMC. Estiveram presentes, docentes:  Anibal  Orué Pozzo,
Angelene  Lazzareti,  Cristiane  Checchia,  Diana  Araujo  Pereira,  Giane  Lessa  e  Mario
Ramão Villalva Filho. A professora Maria Eta justificou sua ausência pois se encontra
participando do Foro de Coordenadores de Curso. Discentes: Carlos Fernández, Diego
Carvalho, Jhey Rodrígues e João Ricardo. O prof. Aníbal inicia a reunião apresentando os
pontos de pauta.  1. Informes. A professora Giane informa o andamento do projeto de
Estagio supervisionado sob orientação da professora. Aponta que eles estão avançando e
possuem um potencial  sumamente  interessante  em termos de possibilidades para  os
discentes  que neste  momento  se  encontrão desenvolvendo  o  estagio  na  empresa.  A
professora  Angelene  informa  que  assumiu  a  coordenação  do  projeto  logo  apos  a
solicitação de licença da Professora Inês. Destaca que o projeto foi um desafio para a
empresa – Bar Sudacas – e também para os estagiários no sentido de que o mesmo
deseja avançar para um espaço cultural  na cidade,  e não somente ficar na atividade
gastronômica. Isto introduz variáveis sumamente interessantes ao projeto e que o estagio
buscará dar  conta.  2.  Discussão em torno às aulas do semestre 2020.6.  O professor
Aníbal apresenta alguns problemas junto ao DEACA relacionados à mudança de horário
das disciplinas: Montagem em Artes Visuais, Gestão Cultural, Comunicação Comunitária
e a abertura de uma nova turma Performance. Destaca a burocracia da UNILA e deste
departamento  em  administrar  e  gerenciar  processos  educativos.  A professora  Giane
comenta o andamento da disciplina Estudos da Tradução que está ministrando, e aponta
que a mesma está se desenvolvendo sem maiores problemas. A professora Cris expressa
sua preocupação em relação a alguns estudantes,  pois não se sabe como eles estão, e
se estão acompanhando as aulas remotas. Diego aponta uma preocupação semelhante.
A professora Angelene coloca a situação em relação às suas disciplinas: como e de que
maneira  desenvolver  aulas  com conteúdo prático  e  de laboratório.  Pergunta-se  como
impulsionar estas aulas de forma que não prejudique os/as discentes e também a docente
consiga  desenvolver  os  conteúdos  programados.  Carlos  Fernández  comenta  a
experiência  com  a  disciplina  Genealogia  das  Artes  apontando  que  muitas  vezes  é
importante a presença da docente em sala virtual. Sendo as 14:50 h e não havendo nada
mais a discutir encerrou a reunião e eu, Aníbal Orué Pozzo, lavrei esta Ata.-
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