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ATA Nº 06/2021 – 6ª Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso 
de Mediação Cultural- Artes e Letras. No dia 05 de outubro de 2021, às 14h, via 
plataforma Google Meet, estiveram presentes na reunião do NDE as docentes 
Angelene Lazzareti, Cristiane Checchia, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. O prof. Aníbal 
Orué Pozzo justifica sua ausência por questões de saúde. Pauta: 1) Transição ao novo 
PPC; 2) Organização da agenda do NDE com base em distintas demandas. 
1)Transição ao novo PPC:  A profa. Cristiane, presidente do NDE, abre os trabalhos 
dialogando sobre o processo de transição ao novo PPC do curso. As presentes 
debatem sobre a estratégia de transição aderida pelo curso, ao optar por oferecer as 
disciplinas do 1º semestre do novo PPC e, a partir do 3ºsemestre, realizar a oferta de 
disciplinas do PPC anterior, de modo a operacionalizar a transição de forma gradual. As 
professoras concordam em realizar estudos e análises relativas à transição de PPC de 
15 em 15 dias a partir de novembro para um acompanhamento atento e eventuais 
ajustes. 2) Organização da agenda do NDE com base em distintas demandas: A 
profa Cristiane dá início ao mapeamento de questões a serem debatidas e analisadas 
pelo NDE até o próximo semestre. a) Inicia-se o mapeamento sobre a análise das 
disciplinas por área e sua distribuição nos semestres pares e ímpares. As presentes 
acordam que essa reanálise da organização curricular pode ser realizada com mais 
calma junto a estratégias de elucidação sobre carga horária, áreas e semestres a partir 
de novembro. b) As professoras passam então a mapear a demanda da 
curricularização da extensão. A profa. Cristiane comenta que será necessário prever 
quais disciplinas contemplam ações de extensão, e quais os casos em que se faz 
necessária a criação de componentes específicos de extensão seguindo os modelos 
apresentados anteriormente pela PROEX. As presentes acordam que esse estudo será 
realizado pelo NDE entre dezembro e fevereiro e que preocupações a respeito de 
capacitações na área da educação e da psicologia para o trabalho com a comunidade 
podem ser incorporadas aos futuros debates. c) A profa. Cristiane informa sobre a 
necessidade da constituição de um regimento para o NDE. Após discussão fica 
acordado que a profa. Cristiane apresentará a todas uma minuta e em seguida será 
realizada uma reunião específica para o estudo do documento. d) Ainda são mapeadas 
demandas relativas aos formulários dos egressos, a verificação dos TCCs na biblioteca 
e análise dos trancamentos de matrículas. A profa. Maria Eta se prontifica a verificar 
quais estudantes realizaram pedidos de trancamento e sugere que iniciemos um 
diálogo com eles para prestar apoio. A profa. Giane se disponibiliza para entrar em 
contato com os discentes. Em relação as demais questões, fica acordado que serão 
retomadas no próximo semestre. e) A profa. Cristiane inclui a necessidade de uma 
reunião com a bibliotecária da Unila para sanar dúvidas a respeito da possibilidade de 
atualizações bibliográficas nas ementas do PPC em relação a disponibilidade física das 
obras na instituição. Fica acordado por todas que a servidora será chamada para uma 
reunião com o NDE em dezembro. f) Por fim, é realizada a discussão a respeito da 
vaga da profa. Maria Inês Amarante, que se exonerou da instituição recentemente. A 
profa. Angelene explana que, como a docente estava alocada na Área de Artes, a área 



 
Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História 

Curso de Mediação Cultural - Artes e Letras- LAMC
é responsável pelo concurso público correspondente. A profa. elucida que o colegiado 
de Artes está aberto para sanar qualquer dúvida a respeito dessa atividade. Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h. Eu, Angelene Lazzareti, lavro esta 
ata.
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