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ATA Nº 01/2021 da 1ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras- 1 
Artes e Mediação Cultural. No dia 30 de abril de 2021, às 16h, virtualmente, considerando as 2 
orientações da UNILA durante a pandemia de Covid-19, reuniram-se os docentes Angelene Lazza-3 
reti, Anibal Orue Pozzo, Cristiane Checchia, Giane Lessa, e Maria Eta Vieira. Pauta: 1) Organização 4 
do Curso a partir da proposta de calendário acadêmico; 2) Implementação do novo PPC; 3) Nova 5 
agenda para reuniões ordinárias do NDE; 4) Consulta da PROGEPE sobre demanda de docentes 6 
até 2022. 5) O que houver. 1) Organização do Curso a partir da proposta de calendário acadê-7 
mico: A Profa. Cristiane inicia a reunião explanando sobre as diferentes propostas de calendário 8 
acadêmico que serão discutidas na próxima reunião da COSUEN. Foram propostas três diferentes 9 
estruturas: a) a proposta original enviada pela PROGRAD, que sugere as datas 21/06/2021 a 10 
02/10/2021 – 88 dias letivos, 25/10/2021 a 19/03/2022 – 88 dias letivos, 11/04/2022 a 30/07/2022 – 11 
91 dias letivos; b) a proposta alternativa apresentada via emenda, que sugere as datas 28/06/21 a 12 
07/10/21 – 87 dias letivos, 03/11/2021 a 26/03/2022 – 87 dias letivos, 25/04/2022 a 06/08/2022 – 13 
87 dias letivos (se o feriado de Corpus Christi não for prolongado); c) e a proposta alternativa a ser 14 
debatida, caso a comunidade acadêmica entenda ser pertinente mais tempo para mudança de anos 15 
letivos e organização da recepção de ingressantes, que sugere as datas 28/06/21 a 02/10/21 – 83 16 
dias letivos (essa opção aumenta o intervalo entre o semestre 2020-2 e 2021-1 para 31 dias), 17 
03/11/2021 a 26/03/2022 – 87 dias letivos, 25/04/2022 a 06/08/2022 – 87 dias letivos. A Profa. Cris-18 
tiane salienta que além do debate sobre o calendário, que se desdobra em uma série de organiza-19 
ções necessárias dentro do curso, serão rediscutidas também as regras para a graduação em rela-20 
ção ao Ensino Remoto. Após discussão coletiva sobre as possibilidades de calendário, fica acor-21 
dado que com a definição final da estrutura do calendário, o NDE voltará a discutir sobre necessi-22 
dades organizacionais do Curso. 2) Implementação do novo PPC: A Profa. Cristiane anuncia que 23 
o novo PPC do Curso foi aprovado nas instâncias deliberativas sem sugestões de alteração e com 24 
relatoria positiva. O grupo celebra a notícia e inicia o debate sobre o processo de implementação. 25 
A Profa. Giane compartilha reflexões e dúvidas sobre a data provável de entrada de uma nova turma 26 
já vinculada ao novo PPC, tendo em vista as alterações no calendário sofridas por conta da pande-27 
mia. O Prof. Aníbal explana sobre a possibilidade de simultaneidade de semestres durante o pro-28 
cesso de transição quando da entrada de estudantes ingressantes. A Profa. Maria Eta reflete sobre 29 
o trabalho da coordenação do curso em relação as equivalências entre disciplinas já listadas no 30 
PPC. A Profa. Cristiane se dispõe a marcar uma conversa junto a PROGRAD para sanar dúvidas 31 
relativas à data de entrada em vigor do novo PPC e o processo de transição. 3) Nova agenda para 32 
reuniões ordinárias do NDE: A Profa. Cristiane comenta sobre a necessidade de ajuste na agenda 33 
de reuniões do NDE a partir da disponibilidade de todos os membros. Após consulta via formulário, 34 
o grupo optou por remarcar as reuniões para sextas-feiras à tarde. Fica agendada a próxima reunião 35 
ordinária do núcleo na data de 28 de maio, às 14h, com pauta voltada para evasão discente e perfil 36 
de egressos. 4) Consulta da PROGEPE sobre demanda de docentes até 2022: O Prof. Aníbal 37 
comenta sobre a consulta enviada pela PROGEPE para as Coordenações de Curso e Áreas, sobre 38 
a demanda de novos docentes até o ano de 2022. O Prof. explana que o levantamento desse dado, 39 
no caso específico do Curso de LAMC, precisa ser feito em conjunto com as Áreas de Artes, Letras 40 
e Comunicação, após investigação de disciplinas e docentes correspondentes. A Profa. Cristiane 41 
acrescenta a importância de que esse levantamento considere já o novo PPC do curso. A Profa. 42 
Angelene informa que também recebeu a consulta a partir da Área de Artes, comenta sobre o pouco 43 
tempo estipulado para o envio destes dados e propõe que o levantamento seja realizado coletiva-44 
mente mesmo que fora do prazo. Após debate a respeito, o Prof. Aníbal se dispõe a iniciar os estu-45 
dos de disciplinas e docentes com base no novo PPC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 46 
encerrada às 17h15. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta ata. 47 
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