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ATA Nº 04/2021 – 4ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de Letras- Artes e Mediação Cultural. No dia 03 de agosto de 2021, às 14h, via 
plataforma Google Meet, estiveram presentes na reunião do NDE de LAMC as docentes 
Angelene Lazzareti, Cristiane Checchia e Giane Lessa. Pauta: 1) Informe reunião 
curricularização da extensão; 2) Retorno do DENDC sobre os ingressantes no novo PPC 
(organização de calendário e ações); 3) Retorno dos formulários dos egressos; 4) Relato sobre 
a questão das áreas; 5) O que houver. 1)Informe reunião curricularização da extensão: A 
Profa. Cristiane inicia informando sobre o agendamento de uma reunião com a PROEX em 14 
de setembro às 14h para sanar dúvidas a respeito da curricularização da extensão. 2) Retorno 
do DENDC sobre os ingressantes no novo PPC: A Profa. Cristiane comenta sobre o e-mail 
enviado pelo DENDC no qual há a indicação de que os novos discentes serão vinculados ao 
novo PPC, sem opção de escolha. Segundo o setor, com a aprovação de uma nova estrutura, a 
atual entra em extinção e não é possível novos ingressos. As profas presentes discutem sobre 
a possibilidade de um diálogo aberto com os estudantes a respeito das mudanças, de modo a 
esclarecer dúvidas e prepará-los para a transição. O grupo decide convidar técnicos do 
DENDC para participar desse diálogo e sugere que seja realizado em reunião de colegiado. A 
Profa. Cristiane se dispõe a conversar com a coordenação de LAMC para agendar a reunião. A 
Profa. Angelene comenta sobre a necessidade de uma constante atualização do PPC com 
tempo hábil para revisão de bibliografias e questões que ficaram em aberto. A Profa. Giane 
explana que a atualização bibliográfica precisa estar vinculada com a disponibilidade de livros 
na biblioteca. A Profa. Cristiane comenta sobre a necessidade de um acompanhamento 
constante da implementação do novo PPC e propõe uma conversa com a bibliotecária da 
UNILA para tratar do assunto da revisão de bibliografias. A Profa. Giane dialoga sobre a 
possibilidade de futuras publicações conjuntas entre o grupo docente de LAMC a partir de 
momentos de trocas e de aproximação das diferentes atuações no curso. 3) Retorno dos 
formulários dos egressos: A Profa. Cristiane retoma o trabalho de mapeamento da atuação 
profissional dos egressos do curso iniciado na última reunião. A Profa. Angelene informa que 13 
egressos responderam ao formulário de pesquisa elaborado pelo NDE. O grupo analisa as 
respostas recebidas e dialoga sobre estratégias de acesso aos egressos que ainda não 
responderam ao formulário. Fica acordado que a Profa. Angelene enviará os dados recebidos 
aos membros do NDE para continuidade da pesquisa. 4) Relato sobre a questão das áreas: 
A Profa. Angelene informa que há um Grupo de Trabalho no ILAACH debatendo propostas de 
reorganização das Áreas do Instituto em paralelo à atualização da resolução institucional que 
estabelece responsabilidades e fluxos de trabalho para as Áreas. A Profa. comenta que faz 
parte deste GT e que está em discussão tanto o reconhecimento da Área de Comunicação 
quanto a estruturação da Área de Artes em relação as diferentes linguagens artísticas que 
compõem o ILAACH. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h05. Eu, 
Angelene Lazzareti, lavro esta ata.
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