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ATA Nº 02/2021 – 2ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de LAMC. No dia 28 de maio de 2021, às 14:00, na plataforma https://meet.google.com/etq-
xdpn-psk, estiveram presentes na reunião do NDE de LAMC os docentes Angelene Lazzareti, 
Aníbal Orué Pozzo , Cristiane Checchia, Giane Lessa, Maria Eta Vieira. Ponto 1 - Transição 
ao novo PPC: Prof. Cristiane, comenta sobre a reunião com a PROGRAD no dia 14 de maio 
em função da necessidade de compreender a transição para o novo PPC, visto que há uma 
discrepância que envolve o ingresso de discentes em novembro deste ano. Foi decidido que 
será feita uma consulta ao procurador para compreender as questões legais que envolvem 
esse processo. A profa. Cristiane lembra que cabe ao coordenador do curso de LAMC fazer a 
consulta com o procurador, o que só poderá ser feito quando Carlos, do DENDC enviar a 
minuta da consulta para que o coordenador a encaminhe. Ela comentou sobre a necessidade 
de conversar com os estudantes que ingressarão em novembro e fizeram o ENEM no ano 
passado. O prof. Aníbal diz que após a resposta do procurador será possível planejar os 
esclarecimentos em reuniões com os estudantes. A profa. Cristiane reforça a necessidade 
dessa conversa com os estudantes e que, diante do perfil dos que ingressaram nos últimos 
anos, ela acredita que não haverá muito problema. A profa. Angelene observa que a tabela de 
equivalências das disciplinas está bem-feita e que talvez não seja tão difícil essa transição. A 
profa. Cristiane alerta para o fato de que um estudante de LAMC publicou mensagens 
alarmistas nas redes sociais em que diz que os diplomas não terão validade. A profa. Giane 
sugere uma conversa com os estudantes de LAMC que já ingressaram no curso para 
esclarecer essas questões. O prof. Aníbal sugere que após a resposta do procurador 
marquemos uma reunião com o CA de LAMC. A profa. Cristiane diz que o curso de cinema 
conseguiu 100% da adesão dos estudantes ao novo curso. Ponto 2 – Cálculo de demanda de 
vagas. A profa. Cristiane esclarece que ontem a SESUNILA fez uma reunião com a PROPLAM 
e com a PROGEPE e foi perguntado ao Pró-reitor da PROGEPE sobre o pouco tempo que foi 
dado para a consulta sobre a demanda de vagas. Eles esclareceram que o pedido de vagas é 
feito todo ano e este ano decidiram mudar a metodologia e fazer uma programação mais 
ampla. Foi informado que essa consulta foi apenas para ter uma estimativa, depois essa 
decisão será tomada entre todos e mesmo que algum curso não tenha enviado a demanda, 
poderá enviar depois. A prof. Cristiane acrescenta que é importante ter esse cálculo em mãos. 
O prof. Aníbal diz que o PPC trabalha com três áreas: Letras e Linguística, Artes e 
Comunicação e que somente Comunicação não existe como área na UNILA. Ele explica que 
temos disciplinas exclusivas da área. É importante que a área seja criada, já que o novo PPC 
inclui as três áreas. Ele acrescenta que a profa. Maria Inês já havia solicitado a criação da área. 
A profa. Giane diz que agora esse pedido pode ser reforçado em função do novo PPC. A Profa. 
Cristiane diz que é possível pensar a necessidade de vagas do curso; verificar o que LAMC 
precisa independentemente da discussão das áreas. O prof. Aníbal comunica que fez um 
levantamento sobre as áreas. Ele observa que o curso tem 25 disciplinas, mas não tem 25 
docentes. A profa. Cristiane observa que, neste momento, é preciso apresentar a demanda em 
número de créditos. Ela diz que é preciso verificar se os docentes dão conta do número de 
créditos do curso, independente do seu perfil. O prof. Aníbal diz que teremos que repassar as 
demandas para as áreas, já que as áreas oferecem disciplinas para outros cursos. Ele comenta 
que há várias disciplinas registradas como interdisciplinares. A profa. Cristiane - conclui que o 
curso não poderá pensar as demandas sem o diálogo com as áreas. A profa. Angelene 
questiona como o curso fará a solicitação neste momento de transição para o novo PPC. Ela 
dá o exemplo das disciplinas “Estéticas Contemporâneas” que consta como interdisciplinar e 
“Genealogia da Cena Latino-americana”, cuja ementa está voltada para as artes cênicas e no 
PPC a ementa inclui como área Letras e Linguística. Ela indaga: como um professor de Letras 
poderá administrar essa disciplina? Ponto 3 – Forma de acompanhamento de egressos. A 
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profa. Cristiane observa que esse acompanhamento seria importante por vários motivos e 
ressalta o seguinte: poderemos mapear possíveis áreas de estágio e atuação dos estudantes. 
Ela acrescenta que no momento em que a avaliação do MEC for retomada, será importante 
apresentar a atuação dos estudantes. A profa. Cristiane informa que a socióloga Patrícia 
Queiroz, do NIPPEI, havia começado a fazer esse mapeamento, ela sugere que façamos uma 
planilha no drive para elaborar o mapeameto. A profa. Angelene sugere a elaboração de um 
formulário para enviarmos aos egressos. Fica acordada a elaboração do formulário. A profa. 
Maria Eta sugere que depois que tivermos as informações que precisamos, seja criado um 
projeto de extensão para dar continuidade ao acompanhamento (por exemplo, coletando 
depoimentos, para produções audio-visuais que ajudassem a divulgar o curso). A profa. 
Angelene diz que ela pode organizar uma tabela. A Profa. Cristiane propõe a transferência da 
próxima reunião, que seria no dia 18 de junho, para o dia 2 de julho. A transferência foi 
aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:10h. Eu, Giane 
Lessa, lavro esta ata.
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