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ATA Nº 04/2020 da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras- Artes e Me-1 
diação Cultural. No dia 22 de julho de 2020, às 10h, virtualmente, considerando as orientações da 2 
UNILA durante a pandemia de Covid-19, via plataforma Zoom, reuniram-se as docentes Angelene 3 
Lazzareti, Cristiane Checchia, Diana Araújo, Gabriela Canale, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. Pon-4 
tos: 1) Acompanhamento do Programa Integração Universidade e Empresa- Edital.CE.001.2020. 2) 5 
Trabalho sobre demandas apresentadas nos formulários respondidos por discentes de LAMC. 3) 6 
Fórum de LAMC. 4) Atualização sobre o processo de nomeação do NDE. 5) Discussão sobre Ensino 7 
Remoto Emergencial e EAD. 1) Acompanhamento do Programa Integração Universidade e Em-8 
presa- Edital.CE.001.2020. As Professoras Diana e Angelene relatam seus diálogos com as em-9 
presas que aceitaram submeter projetos no edital. Fica acordado que a seleção dos bolsistas se 10 
dará mediante manifestação de interesse nos dois perfis solicitados pelas empresas: proficiência 11 
em inglês e espanhol; e experiência em comunicação e design. A Profa. Angelene comenta que a 12 
pontuação dos projetos depende também do vínculo do professor orientador com a área do projeto. 13 
A Profa. Giane se apresenta para orientar o projeto relativo ao campo da tradução. A Profa. Ange-14 
lene se compromete em enviar um informe aos professores da área de Comunicação, Aníbal e 15 
Maria Inês, consultando-os sobre o interesse na orientação do projeto vinculado a esta área. 2) 16 
Trabalho sobre demandas apresentadas nos formulários respondidos por discentes de 17 
LAMC. A Profa. Cristiane relembra que recentemente a coordenação do curso informou sobre no-18 
vas respostas ao formulário de demandas de discentes relativas à alimentação, saúde, documen-19 
tação e cobertas/roupas de inverno. Sugere que os grupos de trabalho voltem a se reunir para entrar 20 
em contato com os estudantes. Todas concordam com a sugestão. 3) Fórum de LAMC. A Profa. 21 
Cristiane informa que houve uma reunião do CILA na qual foi discutido o orçamento do ILAACH e a 22 
possibilidade de remanejo da verba de diárias e passagens para bolsas de monitoria, pesquisa e 23 
extensão. Argumenta sobre a oportunidade de o curso pleitear uma bolsa para monitoria do Fórum 24 
de LAMC, o que auxiliaria na organização do evento e contribuiria com um estudante do curso. A 25 
Profa. explana sobre o prazo curto para a submissão de propostas e que enviará um e-mail para 26 
todos os docentes do curso consultando o interesse e a disponibilidade para a proposição do projeto 27 
relativo ao Fórum, sobretudo àqueles docentes que não enviarão propostas vinculadas aos seus 28 
projetos de extensão e pesquisa. Acrescenta que também é necessária uma reunião para a estru-29 
turação dos encontros com tempo hábil para a divulgação e a organização dos professores respon-30 
sáveis por cada tema. A Profa. Diana sugere que esta reunião seja realizada ao final da primeira 31 
rodada de encontros do Fórum, como forma de avaliação. 4) Atualização sobre o processo de 32 
nomeação do NDE. A Profa. Cristiane pergunta sobre o status da publicação da nomeação da 33 
recente composição do NDE, portaria necessária para a organização dos processos e o registro 34 
das atas das reuniões realizadas até o momento. A Profa. Maria Eta, vice-coordenadora do curso, 35 
compromete-se em averiguar sobre o envio das atas relativas à nomeação ao setor responsável 36 
pela publicação da portaria. 5) Discussão sobre Ensino Remoto Emergencial e EAD.  A Profa. 37 
Cristiane informa que a reitoria da UNILA criou um comitê para a discussão e a deliberação sobre 38 
Ensino Remoto e que o curso será consultado, evidenciando a relevância da discussão aprofundada 39 
sobre o tema e seus desdobramentos no NDE. Acrescenta que muitas universidades estão discu-40 
tindo o tema e que os estudantes de LAMC enviaram uma carta aberta sobre o assunto. A Profa. 41 
Maria Eta comenta que o citado comitê está discutindo uma resolução para estabelecer o Ensino 42 
Remoto Emergencial e compartilha o documento para leitura conjunta. Após a leitura do documento, 43 
a Profa. Giane sugere a verificação sobre como outras universidades estão trabalhando com o as-44 
sunto. A Profa. Maria Eta compartilha dúvidas sobre como o estudante que não conseguir realizar 45 
o componente terá a oportunidade de realizá-lo futuramente, considerando que a oferta de discipli-46 
nas depende da carga horária dos professores e da organização dos cursos. A Profa. Gabriela 47 
argumenta sobre a precarização do ensino nas universidades públicas e o desenvolvimento desse 48 
processo em relação as universidades privadas, nas quais muitos docentes estão já sendo prejudi-49 
cados por conta do ensino remoto. Relata sobre a falta de estratégias para a formação dos docen-50 
tes, o acesso dos estudantes a esta modalidade de ensino e o cuidado com a saúde de docentes e 51 
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discentes. A Profa. Cristiane comenta sobre a carta enviada pelos estudantes de LAMC, na qual é 52 
descrita uma necessidade de conexão por parte dos discentes, ao mesmo tempo em que há uma 53 
preocupação sobre os colegas que não possuem acesso aos equipamentos e condições necessá-54 
rias para o Ensino Remoto. A Profa. Angelene explana que a carta foi assinada por 41 estudantes, 55 
enquanto o curso possui 170 discentes, o que gera a pergunta pelos que não participaram do debate 56 
e as suas condições de acesso à internet, equipamento e saúde mental. Acrescenta que a questão 57 
da saúde mental dos professores também é um tema importante e que não tem sido prioridade de 58 
discussão, relata que familiares e amigos estão com problemas de saúde e que essa situação, que 59 
pode ocorrer com outros docentes, afeta em muito as condições de trabalho. A Profa. Giane co-60 
menta que colegas do curso já tiveram problemas de saúde durante este período e que a questão 61 
não foi abordada dentro do curso, o que demonstra a necessidade de discussões sobre o presente 62 
e o que está acontecendo na atualidade com os docentes e discentes. A Profa. sugere como debate 63 
que sejam ofertadas em Ensino Remoto Emergencial apenas disciplinas optativas de modo a não 64 
prejudicar os estudantes que não tenham acesso ou possibilidade de cursar disciplinas neste perí-65 
odo. A Profa. Cristiane comenta que uma das reflexões presentes no texto de Roberto Leher, suge-66 
rido como referência para este debate, é justamente a importância de discussões sobre questões 67 
atuais serem realizadas dentro das universidades como forma de processamento e construção de 68 
pensamento sobre a pandemia e os seus desdobramentos imediatos. A Profa. Diana compartilha 69 
que há um excesso de debates a esse respeito e que se sente oprimida em discutir apenas a ques-70 
tão da pandemia, sendo necessário abordar outros temas para o seu bem-estar, o que pode ser o 71 
caso de outros docentes e discentes. Acrescenta que qualquer decisão terá consequências e que 72 
as propostas a respeito do Ensino Remoto podem ser debatidas no Fórum de LAMC e no Colegiado 73 
do curso. A Profa. Maria Eta corrobora, argumentando que a discussão sobre a pandemia é com-74 
plicada e que desanima os grupos. Comenta sobre a importância de consenso dentro do curso e 75 
da autonomia das universidades em relação às decisões sobre Ensino Remoto, uma vez que há a 76 
necessidade de estratégias que não visem apenas o presente, mas perspectivas para 2 anos, no 77 
mínimo, para que os cursos possam pensar seus currículos. A Profa. Giane explana que não é 78 
possível prever o que acontecerá no contexto da pandemia no futuro imediato e que não temos 79 
dados nem condições para projeções mais longas. A Profa. Cristiane reforça a importância do apro-80 
fundamento deste debate também em relação aos textos que foram sugeridos para o encontro, e 81 
sugere uma reunião para a discussão específica do Ensino Remoto Emergencial. Fica acordado 82 
por todas uma próxima reunião no dia 29/07, quarta-feira, às 10h, para a criação de uma proposta 83 
do NDE. Sem mais, a reunião foi encerrada às 12h25. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta ata. 84 
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