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ATA Nº 03/2021 – 3ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de Letras- Artes e Mediação Cultural. No dia 02 de julho de 2021, às 14h, via plataforma 
Google Meet, estiveram presentes na reunião do NDE de LAMC os docentes Angelene 
Lazzareti, Aníbal Orué Pozzo, Cristiane Checchia e Maria Eta Vieira. Pauta: 1) Informes; 2) 
Pesquisa com egressos de LAMC. Justificativa de ausência: A Profa. Giane Lessa justifica sua 
ausência por encontrar-se em horário de aula. 1)Informes: A Profa. Cristiane inicia a reunião 
informando sobre o novo PPC do curso e a necessidade do envio da resolução de aprovação 
do mesmo por parte da COSUEN para o DENDC. A partir de então, será realizada uma 
consulta à procuradoria da UNILA a respeito da data de vigência e do processo de adaptação 
do novo currículo. O Prof. Aníbal se prontifica a realizar o envio da resolução para o DENDC. A 
Profa. Angelene comenta sobre a consulta realizada pelos estudantes em relação a disciplina 
Rádio e Comunidade ministrada pela Profa. Maria Inês Amarante, que se encontra em licença 
médica.  O Prof. Aníbal explana que irá solicitar que um informe seja enviado para os discentes 
via SIGAA por parte da secretaria acadêmica. 2) Pesquisa com egressos de LAMC: A Profa. 
Cristiane retoma o trabalho de mapeamento da atuação profissional dos egressos do curso 
iniciado na última reunião. Após debate e construção conjunta de questões foi elaborado um 
formulário para envio aos egressos. As questões objetivam atualizar contatos e investigar 
experiências laborais, realização de cursos de pós-graduação e a forma como o curso 
contribuiu para a consolidação de trajetórias profissionais e acadêmicas. A Profa. Maria Eta 
acessa via sistema a listagem de egressos para a posterior emissão dos contatos pessoais por 
parte da secretaria acadêmica e fica acordado que o envio do formulário será realizado pelos 
demais membros do NDE. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h. Eu, 
Angelene Lazzareti, lavro esta ata.
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