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Mediação Cultural – Artes e Letras

ATA nº 09/2021–Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Mediação Cultural – Artes e Letras
No dia 27 de setembro de 2021, às 14h00, na plataforma https://meet.google.com/bhg-ggio-
szx, estiveram presentes na reunião do colegiado de Mediação Cultural – Artes e Letras
docentes:  Angelene  Lazzareti,  Anibal  Orué  Pozzo,  Cristiane  Checchia,  Diana  Araujo
Pereira,  Fábio Guilherme Salvatti,  Giane Lessa,  Maria Eta Vieira,  Mario  Ramão Villalva
Filho e Thiago Bolivar; discentes: Camila Lazzarini, Gustavo Gómez, Jhey Rodrigues, João
Victor Conce, Leomar da Silva Pinto, Lucas Gauchinho, Mariana Gomes de Oliveira, Nicole
Sinza, Paula Bolaños, Rafael Pradines, Renan Bellón para discussão da Pauta: Informes;
Justificativas de ausência;  1)  Oferta  de Componentes  Curriculares no período  de
férias;  2)  Alterações  -  Componentes  Curriculares  das   áreas  de  Artes  e  de
Comunicação (tabela e - Genealogia das Artes e. Culturas Digitais); 3) Atribuições de
Componentes  Curriculares  semestre  2021;  4)  Vaga  docente  de  Comunicação;  5)
Processo 23422.004268/2018-39; 6) Processo 3422.011525/2019-37 - Gabriela Leite de
Almeida e Silva - Prática de Exercícios Domiciliares do Segundo Semestre (2019.2); 7)
Processo 23422.006572/2021-96 -  Catrin Moura Lemke - Trancamento de Espanhol
Adicional Intermediário II; 8) Processo 23422.011699/2021-86 - Renan Chiló Bellon -
Dispensa  por  Extraordinário  Saber  -  Improvisação  e  Dramaturgia-  Solicitação  Nº:
9986; 9) Processo 23422.012620/2021-51 - Mariana Gomes De Oliveira - Dispensa por
equivalência  Externa  -  Epistemes  da  Literatura.  Solicitação  9712.  10)  Processo
3422.015611/2021-95 - Gabriela Leite de Almeida e Silva - Trancamento total de curso;
11) Eleições Coordenação e Vice-coordenação do Curso; 12) Decênio das Línguas
Indígenas e 13) O que houver. A reunião se inicia com os agradecimentos do prof. Aníbal
a todo o apoio do colegiado, especialmente à prof. Maria Eta a respeito da resolução dos
processos administrativos pendentes de encaminhamento. Maria Eta acrescenta um ponto
de pauta: pedido de trancamento da discente Gabriela. Um dos processos foi retirado de
pauta, para ser encaminhado diretamente à PROGRAD. Informes: O prof. Fábio esclarece
a respeito da demanda da PRPPG sobre produção artística para pontuação. Maria Eta e
Mario Ramão fazem considerações e o prof. Fábio diz que tais considerações poderão ser
agregadas até novembro. Ainda nos informes, Maria Eta comenta o calendário e informa
sobre dois eventos acadêmicos de interesse do curso. Não houve justificativa de ausência.
Passou-se ao ponto de pauta nº 1) Oferta de Componentes Curriculares no período de
férias  Sobre  disciplinas  de  férias,  ela  consulta  se  há  interesse  de  parte  de  algum(a)
docente.  Anibal  pergunta  se  há  demanda  discente  e  Maria  Eta  responde  sobre  uma
disciplina que será oferecida no período letivo normal. Segundo ponto de pauta: Alterações
-  Componentes  Curriculares  das   áreas  de  Artes  e  de  Comunicação  (tabela  e  -
Genealogia  das  Artes  e.  Culturas  Digitais), readequação  de  disciplinas  de  artes  e
comunicação para não ficarem concentradas em semestre ímpar,  como está ocorrendo
atualmente. A prof. Angelene esclarece que não houve qualquer alteração de carga horária
ou ementa, apenas de realocação de semestre. A prof. Cristiane Checchia comenta que de
fato seria uma alteração de PPC e que essas alterações deverão seguir os fluxos normais
de  alteração  do  PPC;  ela  considera  que,  como  deveremos  rever  a  grade  devido  à
curricularização  da  extensão,  deveríamos  aproveitar  esse  momento  para  ambas  as
alterações. O prof. Mario afirma que deve ser feito um adendo para passar pela COSUEN,
sendo um processo mais simples. A prof. Diana recordou que também haverá alteração do
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PPC do Ciclo Comum. O prof. Anibal solicita que aproveitemos o momento para demandar
a oficialização da área de comunicação. A prof. Diana solicita mais tempo para verificação
da grade de disciplinas. A discente Camila ressalta a necessidade de verificar demandas de
estudantes  formandos(as).  O  prof.  Fabio  ratifica  a  necessidade  de  não  sobrecarregar
docentes  com  acúmulos  de  disciplinas  em  determinados  semestres.  A  prof.  Angelene
esclarece  que  as  alterações  não  dizem respeito  à  falta  de  docentes,  mas  apenas  de
distribuição de disciplinas por semestres. A prof.  Maria Eta propõe que passemos esse
ponto  de  pauta  para  a  semana  que  vem,  para  todos(as)  terem tempo  de  verificação:
segunda-feira,  dia  04  de  outubro,  11h.  Acrescenta-se  para  essa  reunião  o  pedido  de
alteração de créditos de duas disciplinas de artes: Genealogia das Artes e Culturas Digitais. O
terceiro ponto de pauta 3) Atribuições de Componentes Curriculares semestre 2021 é
iniciado com a apresentação da proposta para o próximo semestre. Diana se disponibiliza
para a disciplina Vanguardas Latino-Americanas; Anibal chama a atenção para disciplinas
que coincidem em dia e horário. Maria Eta afirma que enviará as propostas para todos(as).
Cristiane ressalta que temos que fazer a contagem de créditos por semestre, antes de fazer
alterações;  o  prof.  Thiago  solicita  a  verificação  de  créditos  da  disciplina  Linguagem e
Sociedade. Mario se disponibiliza para assumir as disciplinas da área de comunicação,
anteriormente a cargo da prof. Maria Inês. Angelene afirma que a prof. Maria Inês fazia
parte da área de artes. Após a informação de exoneração dessa professora, Diana observa
que há dois caminhos para o curso: diluir a área de comunicação, trazendo a vaga da prof.
Maria  Inês  para  artes,  ou  solicitar  concurso  para  a  área  de  comunicação,  sendo  que
sempre haveria que considerar disciplinas da área de Gestão e Economia, que conta com
apenas  um docente.  Pontos  de  pauta  referentes  aos  processo  paralisados:  Maria  Eta
afirma o seu compromisso em encontrar soluções para estes processos que não foram
atendidos. Fabio solicita esclarecimentos. Maria Eta explica que recebeu memorando da
PROGRAD e por isso teve que verificar os processos, para tentar resolvê-los, em lugar de
deixar mais pendências. Informa que havia processos anteriores à atual gestão, ainda de
2018. Passamos para a votação do item 10 (Processo 3422.015611/2021-95 - Gabriela
Leite de Almeida e Silva - Trancamento total de curso), porém Cristiane esclarece que, no
novo fluxo enviado pela PROGRAD, este ponto não precisa ser deliberado pelo Colegiado.
Retiram-se  de  pauta  os  processos,  pois  agora  serão  resolvidos  diretamente  com  a
PROGRAD.  Passamos  ao  Processo  23422.011699/2021-86  (Renan  Chiló  Bellon  -
Dispensa por  Extraordinário  Saber -  Improvisação e Dramaturgia- Solicitação Nº:  9986)
para que o colegiado aprove a formação da banca. Angelene comunica seu desconforto a
respeito dos processos sem atendimento. Maria Eta se compromete a fazer tudo o que
puder para solucionar. Angelene pede esclarecimentos ao prof. Anibal. Anibal responde. O
processo do estudante Renan entra em votação e é aprovado. O Prof Fábio solicita uma
listagem  dos  processos  para  divulgação.  Diana  pede  maior  ênfase  na  resolução  dos
problemas, em lugar de ênfase na culpabilização do fato. Cristiane pede o amadurecimento
do grupo, e pondera que o ocorrido sirva de aprendizado para as próximas coordenações,
para que não ocorra novamente nada semelhante. O discente João Victor solicita maior
atenção aos fluxos de informação e comunicação no curso e considera que não são os(as)
discentes que têm que se envolver na resolução de conflitos derivados. Os(As) discentes
podem se envolver nos debates e nas mediações, porém não na execução de tarefas.
Passamos ao último ponto: Mario comenta o “Decênio das Línguas Indígenas” e diz que
gostaria de colocar a UNILA entre os apoiadores, fomentando o protagonismo indígena.
Passando ao que houver: A discente Camila convida o colegiado para participação na sua
banca de TCC; também solicita a comunicação de TCC’s de colegas. Maria Eta propõe
pensarmos em algo como uma agenda do curso. Cristiane comenta sua preocupação na
transição do PPC; recordamos que já temos um encontro marcado: Forum no dia 5 de
outubro, às 19h. João Victor comenta sua situação de formando. Maria Eta se dispõe a
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colaborar para essa transição. Cristiane lembra que precisamos fazer a divulgação. O prof
Fábio divulga a banca de Klisman. Não havendo nada mais a ser discutido a reunião foi
encerrada às 16h e eu, Diana Araujo Pereira,  lavrei  está Ata que será lida, revisada e
posteriormente via SIPAC.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 04/10/2021

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - CÓD. 005.1 Nº 1/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/10/2021 12:27 )
ANGELENE LAZZARETI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 3126883

 (Assinado digitalmente em 06/10/2021 09:32 )
ANIBAL ORUE POZZO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2351477

 (Assinado digitalmente em 06/10/2021 14:04 )
CRISTIANE CHECCHIA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2124810

 (Assinado digitalmente em 08/10/2021 08:00 )
DIANA ARAUJO PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1619312

 (Assinado digitalmente em 05/10/2021 15:55 )
FABIO GUILHERME SALVATTI
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1769011

 (Assinado digitalmente em 05/10/2021 06:02 )
GIANE DA SILVA MARIANO LESSA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1488654

 (Assinado digitalmente em 04/10/2021 21:05 )
MARIA ETA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2865749

 (Assinado digitalmente em 04/10/2021 21:43 )
MARIO RAMAO VILLALVA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1927115

 (Assinado digitalmente em 22/10/2021 12:00 )
PATRICIA REGINA CENCI QUEIROZ

SOCIOLOGO 

Matrícula: 1310814

 (Assinado digitalmente em 07/10/2021 14:29 )
THIAGO MARCONDES VALENZUELA BOLIVAR

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2865711

 (Assinado digitalmente em 04/10/2021 21:27 )
LUCAS GAUCHINHO RODRIGUES

DISCENTE

Matrícula: 2017101120004445

 (Assinado digitalmente em 04/10/2021 21:28 )
LEOMAR DA SILVA PINTO

DISCENTE

Matrícula: 2017101120014307

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
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