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ATA Nº 01/2021 da 1ª Reunião Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 1 
Letras- Artes e Mediação Cultural. No dia 10 de fevereiro de 2021, às 14h, virtualmente, conside-2 
rando as orientações da UNILA durante a pandemia de Covid-19, via plataforma Zoom, reuniram-3 
se os docentes Angelene Lazzareti, Anibal Orue Pozzo, Cristiane Checchia e Maria Eta Vieira. 4 
Pauta: 1) Informes; 2) Situação emergencial de disciplinas 2020.1; 3) Recepção de calouros 2020; 5 
4) Agenda de reuniões ordinárias do NDE; 5) O que houver. 1) Informes: A Profa. Cristiane informa 6 
sobre o status do PPC atualizado do Curso, que se encontra em finalização de análise no Departa-7 
mento de Normas e Desenvolvimento Curriculares e, possivelmente, será apreciado nas próximas 8 
reuniões da Comissão Superior de Ensino. O grupo celebra o encaminhamento do processo e dis-9 
cute sobre as necessidades futuras durante a fase de transição entre os dois currículos. A Profa. 10 
informa também, que foi realizada a atualização dos dados do NDE no site do ILAACH. 2) Situação 11 
emergencial de disciplinas 2020.1; A Profa. Cristiane apresenta o ponto de pauta inserido a pe-12 
dido da Coordenação do Curso, e pede ao Prof. Aníbal para que detalhe a situação atual do quadro 13 
de disciplinas. O Prof. Aníbal explana que a retomada de 2020.1 no atual momento gera problemas 14 
de adaptação, tornando necessários ajustes de horários, atribuições e demandas. O Prof. comenta 15 
que o caso mais complexo, para o qual pede apoio na proposição de encaminhamento, é a licença 16 
médica da Profa. Maria Inês Amarante, responsável pelas disciplinas Comunicação Comunitária e 17 
Intermidialidade, tornando necessária a substituição da docente durante o período do afastamento. 18 
Após discussão, é proposto pelo grupo a indicação de consulta ao Prof. Mario Ramão Villalva para 19 
a substituição na disciplina Comunicação Comunitária. Quanto a disciplina Intermidialidade, fica 20 
acordado que a Profa. Angelene Lazzareti realizará a substituição. O Prof. Aníbal informa também 21 
sobre o número elevado de estudantes matriculados na disciplina de Performance aguardando a 22 
abertura de nova turma, consultada ao Prof. Fernando Faria, que recentemente retornou do pós-23 
doutoramento.  A Profa. Cristiane pergunta sobre a situação atual da Área de Artes e a realização 24 
de disciplinas práticas via Ensino Remoto. A Profa. Angelene comenta que neste ano ainda não foi 25 
realizada reunião da área, que passará por modificações na coordenação já que a Profa. Gabriela 26 
Canale se afastou do cargo recentemente. A Profa. comenta ainda, que se preocupa com a realiza-27 
ção de disciplinas práticas de modo online, mas entende ser um ato necessário considerando-se a 28 
distante probabilidade de retorno presencial.  3) Recepção de calouros 2020; A Profa. Cristiane 29 
introduz a proposta realizada pela Profa. Diana Araújo Pereira sobre a realização de uma ação de 30 
recepção aos calouros de 2020, que chegaram ao curso pouco antes da instauração da pandemia 31 
e do isolamento social. O grupo discute a respeito da necessidade de acolhimento, apresentação 32 
do Curso e o espaço para a participação de egressos no evento. A Profa. Maria Eta sugere que esta 33 
proposta seja levada ao Colegiado de LAMC para que mais docentes possam participar da discus-34 
são e contribuir com a programação. Todos concordam. 4) Agenda de reuniões ordinárias do 35 
NDE; A Prof. Cristiane propõe o diálogo sobre a agenda de reuniões ordinárias do NDE para o 36 
primeiro semestre do ano de 2021. Após discussão, ficam pré-agendadas reuniões nas datas de 25 37 
de março, 29 de abril, 27 de maio e 17 de junho, sempre às 14h. Nada mais havendo a tratar, a 38 
reunião foi encerrada às 16h. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta ata. 39 
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