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ATA Nº 2/2022 – 2ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Letras- Artes e
Mediação Cultural/Mediação Cultural - Artes e Letras. No dia 07 de março de 2022, às
14h, via plataforma Google Meet, estiveram presentes na reunião  ordinária  do colegiado de
LAMC/MLA os docentes Angelene Lazzareti,  Anibal  Orue Pozzo,  Cristiane Checchia,  Diana
Araújo Pereira, Fabio Salvatti, Giane Lessa, Maria Eta Vieira, Mario Ramão Villalva Filho e os
discentes Camila  Lazzarini,  Diego  Carvalho,  Fernando  Santana,  Gustavo  Gómez,  Rafael
Pradines e Renan Bellon. Pontos de Pauta: 1) Informes; 2) Avaliação de Atos ad referendum;
3) Trancamento fora de prazo do estudante Antonio Mariano Paa; 4) Definição de Membros do
Colegiado; 5) Definição de uso da verba do curso; 6) Plano de contratações anual (PCA-PGC)
ano/exercício 2023; 7) O que houver;  1) Informes: A coordenadora do curso, Prof. Maria Eta
informou que, conforme solicitado na última reunião, encaminhou a solicitação da portaria de
vice-coordenação após a coleta das assinaturas pendentes na ata da reunião de colegiado de
dezembro; Informou que encaminhou documento com a lista de elegíveis e eleitores para a
comissão eleitoral do ILAACH a fim de proceder as eleições para a próxima Coordenação de
Mediação Cultural. O processo está com o número  23422.003840/2022-40; Informou que há
uma reunião na próxima semana com a PROGRAD/DENDC na quarta feira a respeito da mu-
dança do nome do curso. O discente Diego diz que a Unila lançou um mapa no qual nosso
curso já aparece como Mediação Cultural, por isso pergunta como está o processo de alter-
ação do nome. A coordenadora afirma que na quarta feira terá maiores esclarecimentos. A pro-
fessora Diana diz que, no seu entendimento não há dois cursos, mas apenas um, Mediação
Cultural, com dois currículos vigentes, até que o último estudante se forme no PPC antigo. Pro-
fessor Anibal informa que falou com o Norberto do DENDC que lhe disse que o curso está
aprovado no MEC, restando apenas alterações internas na Unila. A Prof. Maria Eta informa so-
bre a Resolução 03/2022 da Cosuen, relativa ao retorno das atividades presenciais, bem como
ao Plano de Retorno elaborado pela Reitoria. A professora expressa sua preocupação em es-
pecial com o Artigo 4o., que faculta aos cursos a oferta de ensino nas modalidades integral-
mente  remota;  parcialmente  remota  e  parcialmente  presencial;  e  integralmente  presencial.
Diego aponta que é fundamental que os estudantes possam se planejar para o retorno, e que
as informações disponíveis geram muita insegurança. Ele entende que a responsabilidade não
deveria recair sobre os professores, mas sobre a Reitoria, de quem é necessário que se cobre
mais clareza. A professora Diana aponta que nas discussões na Cosuen e no Consun o que se
entende é que o retorno presencial deva ser a regra, mas que caberia aos colegiados avaliar as
exceções, como professores e estudantes do grupo de risco, estudantes formandos, etc. A pro-
fessora Giane lembra que na reunião anterior  o colegiado de LAMC/Mediação Cultural  de-
liberou pelo retorno presencial, que é preciso considerar as exceções e que mesmo que o Ciclo
Comum não volte, há a possibilidade dos estudantes usarem a infraestrutura de internet da
Unila para acompanhar as aulas. A professora Cristiane diz que ainda há muita confusão, já
que há cursos que decidiram não voltar. Ela considera que é preciso ouvir os estudantes e
fazer solicitações específicas à Reitoria, como por exemplo como será o transporte estudantil.
Diego afirma que há estudantes que não têm condições financeiras de voltar a Foz do Iguaçu,
enquanto outros já se encontram em Foz e querem o retorno presencial. O professor Mario diz
que há uma lei que determina o retorno dentro da segurança e que é superior às Resoluções
da Unila. Sobre sua relatoria a respeito de ensino híbrido ele diz que não vê a teoria da Res-
olução aplicada na prática. A professora Maria Eta questiona os termos “parcialmente remoto”
e “parcialmente presencial”. A professora Diana pergunta o que é possível fazer para além da
crítica do processo. Avalia que é preciso de bom senso para administrar casos específicos, já
que é uma situação inédita para todos. Considera que pode ser nosso papel a diminuição da
ansiedade em relação ao tema. A professora Cristiane afirma que o comprovante de vacinação
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será uma exigência, e que postos de saúde de Foz receberão estudantes que porventura não
tiveram seus esquemas vacinais completos em seus países de origem. Ressalta que a maior
garantia disponível no momento é a vacina e que a flexibilidade da Resolução permite lidar com
os casos excepcionais. Considera que, a partir do retorno, é preciso apontar demandas concre-
tas. A professora Angelene avalia que, se por um lado é preciso olhar para a insegurança ger-
ada pelo retorno, por outro é preciso pensar no que estamos perdendo em termos educacionais
no ensino remoto. Considera que a modalidade já esgotou suas possibilidades depois de tanto
tempo e que a demora a voltar para o presencial precariza cada vez mais o espaço da universi-
dade. Diego ressalta que não é possível voltar de qualquer jeito se a pesquisa feita pelo CA
aponta que 50% dos estudantes afirmam que terão dificuldades para voltar, que a situação dos
estudantes está difícil  e que eles merecem ser ouvidos em Assembleia.  A discente Camila
afirma que a pesquisa do CA deveria ser compartilhada com o colegiado, e que há problema de
comunicação com a representação discente. Sugere as datas de 16 ou 18/03 para a Assem-
bleia Estudantil. O professor Anibal pergunta quem participaria da Assembleia e quais os pon-
tos discutidos. A professora Maria Eta diz que a coordenação pode enviar o convite. 2) Avali-
ação de Atos ad referendum; A coordenação aprovou ad referendum o Plano de Ensino de
FAL III, o único que faltava no semestre. O colegiado vota favoravelmente.  3) Trancamento
fora de prazo do estudante Antonio Mariano Paa;  O estudante mora na região amazônica e
tem tido problemas para acessar as aulas síncronas. Pela falta de acessibilidade, solicita tran-
camento de algumas disciplinas. O colegiado vota favoravelmente à solicitação.  4) Definição
de Membros do Colegiado; A professora Maria Eta diz que o processo de regularização do
colegiado se encontra pendente desde o ano passado. Sugere que haja a nomeação de um
TAE para substituir  uma vaga estudantil  enquanto não houver indicação formal.  O discente
Diego se opõe, resguardando a participação estudantil no colegiado. O professor Fabio sugere
que se aproveite a Assembleia de consulta sobre o retorno presencial para também indicar a
representação estudantil. Quanto à representação docente, a professora Angelene pede para
que seu nome seja retirado da lista do colegiado e o professor Aníbal pede para que seu nome
seja incluído como membro titular. O colegiado aguardará a indicação da Assembleia estudantil
para  definir seus membros; 5) Definição de uso da verba do curso; A professora Maria Eta
sugere a criação de um GT para propor alternativa de uso das verbas destinadas ao curso de
Mediação Cultural; Há o esclarecimento de que as verbas só podem ser utilizadas para diárias
e passagens. Não há voluntários para a composição do GT, e a discussão é adiada para outro
momento;  6) Plano de contratações anual (PCA-PGC) ano/exercício 2023;  A professora
Maria Eta solicita voluntários para pensar no Plano de Contratações. O professor Fabio se dis-
põe a ajudar.  7) O que houver; A professora Diana pede para ter acesso o quanto antes à
grade de disciplinas do próximo semestre. A professora Maria Eta diz que assim que o Daciclo
definir as disciplinas do ciclo comum o curso tem como definir sua grade. Diego informa que o
Sigaa passará por reformulação e que só estará disponível para quem fizer a declaração de
vacinação. A Assembleia estudantil fica agendada para dia 16 de março, às 19h. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h15 e eu, Fabio Salvatti, lavro esta ata.
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ANGELENE LAZZARETI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAACH (10.01.06.01.04)

Matrícula: 3126883

 (Assinado digitalmente em 11/03/2022 11:14 )
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DIEGO FRANÇA CARVALHO

DISCENTE
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