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e Mediação Cultural (LAMC) 

No dia 3 de agosto de 2020, às 14h20, encontraram-se por via remota pelo seguinte link
https://meet.google.com/vmq-xfdj-qot,  os representantes do colegiado de LAMC: Diana
Araujo  Pereira,  Anibal  Orué  Pozzo,  Maria  Eta  Vieira,  Mário  Ramão  Villalba,  Patrícia
Queiroz, Giane Lessa e Cristiane Checchia. Justificaram ausências: Maria Inês Amarante
e  Angelene  Lazzarete.  O Prof.  Anibal  solicita  que  a  Profa.  Maria  Eta  o  substitua  na
condução da reunião. A Profa. Maria Eta aceita a solicitação e inicia a reunião com alguns
informes.  Informes: 1. Há algumas semanas foi enviado ao DENDC, pela coordenação
do curso, a minuta do regimento de colegiado. O DENDC irá devolver o documento com
prováveis propostas de correção para que apreciemos e finalmente publiquemos. A partir
daí, seria possível fazer a chamada de novas eleições para recomposição de colegiado.
2. Maria Eta informa que recolocou na planilha aberta para este fim as informações das
últimas respostas dos formulários aos estudantes. Há novas demandas e é preciso que
nos  organizemos  para  atender  a  estas  novas  demandas.  Maria  Eta  vai  encaminhar
novamente o link para que nos articulemos. 3. Maria Eta informa que em relação ao Edital
de  Itaipu  Universidade-Empresa,  estamos  encaminhando  projetos  que  estarão  sob  a
supervisão da Profa. Giane e da Profa. Angelene. 4. Maria Eta informa ainda que, em
virtude da reorientação da utilização das verbas do ILAACH, que deixou de gastar com
diárias e passagens, foi possível apresentar projetos para utilização de verbas, conforme
as orientações encaminhadas pelo CILA. A partir das trocas de e-mails entre todos os
docentes, e apesar do pouco tempo, foi possível encaminhar uma proposta de LAMC. Se
aprovado, pode-se conversar sobre como coordenar e desenvolver o projeto no curso. 5.
Profa.  Maria  Eta  informa  ainda  que  a  Profa.  Gabriela  enviou  uma  mensagem  à
coordenação solicitando seu desligamento do colegiado. A ordem do dia tem início com a
discussão  do  primeiro  ponto  de  pauta.  1.  Minuta  da  resolução  sobre  o  Período
Especial Emergencial para desenvolvimentos de atividades durante a suspensão do
semestre em virtude da pandemia. Patrícia faz um resumo sobre as principais questões
propostas na minuta, pois como representante no Capaacad e na comissão do ILAACH,
conhece em profundidade os principais pontos de discussão da minuta. Patrícia explica
que não se trata de uma substituição do calendário acadêmico de 2020-1 e 2020-2. A
proposta principal é de “redução de danos” (pensando em estudantes formandos, ou em
disciplinas com alto índice de reprovação ou para manter o vínculo com os estudantes e
tentar diminuir a evasão). É nesse sentido que se entende o caráter bastante flexível da
resolução para que seja discutida nos cursos. Um dos pontos mais significativos dessa
flexibilidade  é  o  caráter  facultativo  das  atividades  para  docentes  e  discentes.  A
flexibilidade traz alguns benefícios, mas traz também uma série de incertezas que causam
desconforto. Mário toma a palavra para dizer que gostaria de retomar suas atividades
docentes com as aulas de Guarani. Diana pergunta se já existe um cronograma para o
PEE.  Patrícia  informa  que  ainda  não  há  proposta  de  cronograma,  porque  o
estabelecimento de novo calendário cabe à COSUEN. Isso depende de uma série de
coisas ainda: capacitação dos professores para a utilização das plataformas, preparação
da TI. Com muito otimismo ela estima que talvez no final de setembro seja possível o
início do PEE, mas realmente com muito otimismo. Também seria possível pensar que as
disciplinas podem ser adaptadas a novos formatos (por exemplo, em termos de módulos).
A Profa Giane diz que diante desse quadro poedríamos cogitar oferecer disciplinas para
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os formandos e que ela estaria disposta a oferecer essas discciplinas e também uma
optativa.  Patricía considera  formando  aqueles  que  precisariam  de  apenas  3  ou  4
disciplinas. Essa ideia precisa ser retrabalhada pelos alunos. Profa. Diana sugere que se
faça  nova  reunião  com  esse  ponto  exclusivo  de  pauta.  Patrícia  diz  que  foi  feito  o
levantamento dos formandos de LAMC. A proposta é aceita e nova reunião é marcada
para o dia 12 de agosto. Profa. Maria Eta passa então ao segundo ponto de pauta.  2.
Parecer do DENDC a respeito da proposta de alteração do PPC de LAMC.  Foram
lidas todas as observações do DENDC e as propostas de alterações realizadas por Diana
e Maria Eta. Seguirá anexa a ata os documentos encaminhados pelo DENDC e nossas
respostas aprovadas no colegiado. A primeira diz respeito a apresentação do histórico de
aprovação do PPC do curso. A segunda alteração diz respeito às disciplinas optativas e
livres. A terceira alteração diz respeito à migração dos estudantes de uma matriz a outra e
da tabela de equivalências.  A quarta  alteração diz  respeito  às disciplinas diretamente
ligadas ao TCC. A quinta alteração diz respeito às atividades complementares. A sexta
alteração diz  respeito  também às AACs,  a  respeito  da  diversidade das  atividades.  A
sétima alteração diz respeito também à tabela de AACs, sugerindo que vale a pena que a
nova tabela também seja aplicada para os estudantes que não migrarem para novo PPC.
A oitava alteração diz respeito ao regulamento do TCC, sugerindo-se uma adaptação para
que a  nova regulamentação do TCC também seja  aplicada aos estudantes da grade
antiga (ainda que dispensando-os de TCC2). A nona alteração sugere inserção de texto
padrão para  inclusão de pessoas com deficiência.  A  décima alteração  diz  respeito  à
planilha. A décima primeira alteração diz respeito à ementa da disciplina de Libras.  A
décima segunda disciplina diz respeito à carga horária do curso dos semestres iniciais do
curso. A décima terceira alteração diz respeito às referências bibliográficas. A décima
quarta alteração dos respeito à tabela de equivalências para a migração dos estudantes
de uma a outra grade. A décima quinta alteração diz respeito à tabela de AACs,  sugere-
se  retirada  de  “relatório"  para  certificados  e  diplomas  e  outras  alterações  para
contabilização dos pontos. A décima sexta alteração diz respeito à matrícula de TCC,
adaptando o texto à nova forma de matrícula. A décima sétima alteração diz respeito à
oficialização da figura do Coordenador de TCC. Seguem-se alterações que dizem respeito
ao regulamento de TCC, em alguns pequenos ajustes. Será preciso ainda alterar o nome
da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso para Trabalho de Conclusão de Curso I. A
alteração seguinte diz respeito à tabela de equivalências. Em relação à matriz disciplinar
houve  correções  da  somatória de  valores  de  créditos.  Fica  pendente  a  consulta  ao
DENDC sobre os pontos da tabela de equivalência. No mais, o colegiado aprovou as
alterações para novo encaminhamento à Prograd. A reunião foi concluída às 16h20 e eu,
Cristiane Checchia, lavrei esta ata.
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PARECER TÉCNICO Nº 27/2020/DENDC/PROGRAD 

Foz do Iguaçu , 24 de julho de 2020. 

ASSUNTO: Adendo ao Projeto Pedagógico do Curso de Letras - Artes e Mediação Cultural 

  

I. RELATÓRIO    

1. Do caráter e da necessidade de Parecer Técnico 

De acordo com doutrina jurídica, o parecer técnico constitui-se como pronunciamento 

opinativo de órgão ou agente a respeito de tema pertinente à sua área técnica de 

competência. Neste contexto, em termos jurídicos, tendo em vista a especificidade da 

matéria, o parecer supracitado deve ser imparcial e ter independência em relação a 

instâncias superiores. 

A apresentação do parecer técnico em processo no qual se enseja a aprovação de alterações 

no Projeto Pedagógico, seja de graduação ou de pós-graduação, faz-se, portanto, 

imprescindível para a existência de decisão de órgão colegiado ao qual, regimentalmente, 

cabe à aprovação de currículos. 

2.Histórico 

O curso de Letras - Artes e Mediação Cultural foi criado por meio da Portaria N° 420/2011, 

alterado pela Resolução COSUEN Nº 10/2014. O primeiro PPC do curso foi aprovado em 

26 de Novembro de 2013, por meio, da Resolução COSUEN N° 26/2013 e alterado pela 

Resolução COSUEN Nº 03/2014. 

Visando adequar diversos conteúdos, carga horária e alterar o nome do curso, o colegiado 

aprovou no dia 28/10/2019 a minuta de alteração, que foi encaminhada ao DENDC no dia 

17/03/2020 por meio do processo administrativo n° 23422.016825/2019-12 

3. Do mérito 

3.1 Dos documentos necessário para a aprovação do Projeto Pedagógico: 

Para a aprovação do projeto pedagógico de curso, a resolução COSUEN N°07/2018 define: 

“Art. 10. O PPC é passível de alterações, sempre que a dinâmica da formação proposta pelo 

curso assim o exigir. Parágrafo único. As alterações de PPC deverão ser propostas 

inicialmente pelo NDE e aprovadas pelo colegiado de curso, com anuência do colegiado do 

centro interdisciplinar e do CONSUNI ao qual o curso está vinculado, e encaminhadas à 

PROGRAD.” 

  

De modo a atender o referente artigo, os documentos que devem ser apresentados pelo 

curso são: 

 Ata do NDE do curso proponente; 

 Ata do Colegiado do curso proponente;  

 Ata do Colegiado do Centro Interdisciplinas em que o curso esteja vinculado;  

 Ata do Conselho do Instituto em que o curso esteja vinculado; 



Todos os documentos indicados na resolução, constam no processo encaminhado ao 

DENDC. 

  

3.2 Da alteração do PPC 

O curso propõe a alteração do nome do curso, a adequação de diversas disciplinas da 

estrutura, além da adequação de diversas informações no corpo do texto. As alterações 

foram enviadas por meio de um novo PPC que será objeto da análise desse parecer. 

  

II - PARECER 

As indicações serão apresentadas na ordem que aparecem no PPC: 

  

A) Introdução 

Indicação: Recomendamos que curso insira um parágrafo com um breve histórico de 

aprovação do curso e do PPC. Nesse histórico deve constar os motivos das adequações 

realizadas pela atual proposta.  

Ok. de acordo. Será incluído como último parágrafo da introdução do PPC, na pagina 6, 

seguinte texto: 

Após um longo processo de revisão, derivado das práticas docentes e discentes 

materializadas em salas de aula e demais ambientes de ensino e aprendizagem, às quais 

somam-se as sugestões e apreciações decorrentes da primeira avaliação do MEC, em 2016, 

o PPC atualiza-se nesta versão: Mediação Cultural - Artes e Letras. Sua versão anterior, 

Letras - Artes e Mediação Cultural, foi criada pela Portaria N° 420/2011, aprovada em 26 

de Novembro de 2013 pela Resolução COSUEN N° 26/2013 e alterada pelas Resoluções 

COSUEN Nº 03/2014 e 10/2014.  

B) Optativas (Pg.23) 

Recomendamos que o curso reveja a proposta de aceitar todos os componentes da UNILA 

como optativas. 

 

A inserção indefinida de componentes inviabiliza a concessão de equivalências, o que pode 

limitar a oferta de componentes compartilhados com outros cursos. Outro ponto a ser 

considerado é que esse procedimento, permite que o discente atinja a carga horária sem 

cursar nenhum componente optativo ofertado pelo curso. Ressalto que a UNILA tem duas 

formas de componentes eletivos: as optativas e as livres. As optativas são aquelas indicadas 

pelo curso na sua matriz, já as livres são todos os componentes que não estão na matriz. O 

curso pode dividir a carga horária em um valor mínimo para as optativas e um valor 

mínimo para as livres.  

Retirar o final do segundo parágrafo da página 23: “e não constarão no histórico escolar”. 



O excedente de optativas pode ser utilizado para as AAC, porém, ele continuará aparecendo 

no histórico. Ele não entrará no cálculo para a integralização, mas o registro continuará no 

histórico. 

10.1.3 Diretrizes para o Cumprimento de Disciplinas Optativas                      

Os(As) discentes do curso de Mediação Cultural – Artes e Letras poderão cursar as 

disciplinas optativas de seu interesse no âmbito das disciplinas oferecidas pelo próprio 

curso Mediação Cultural – Artes e Letras ou pelos demais cursos da UNILA, observando-se 

um mínimo de 4 (quatro)  créditos no próprio curso.  

As disciplinas optativas, concluídas com aproveitamento e que excederem os  

créditos mínimos exigidos no curso, serão incluídas no histórico escolar como disciplinas 

cursadas ou, caso o(a) discente assim escolha, serão computadas como horas de Atividades 

Complementares e não constarão no histórico escolar. 

O discente deverá, obrigatoriamente, cursar uma disciplina optativa ofertada pelo próprio 

curso e uma disciplina livre, de sua própria escolha.  

  

C) Diretrizes para a Migração ( Pg.23) 

Recomendamos inserir uma referência ao art.50 das normas da graduação (COSUEN Nº 

07/2018). Nas normas existem mais critérios para a migração. Citando a resolução, 

deixamos claro que o discente deverá atender aos critérios da mesma. 

10.1.4 Diretrizes para Migração e Equivalências entre estruturas 

       Haverá possibilidade de migração entre a grade do curso de LAMC (Letras – Artes e 

Mediação Cultural) e a nova grade do curso de Mediação Cultural – Artes e Letras, ora 

vigente, através da tabela de equivalência contida no Anexo 1, observando-se os critérios 

incluídos nas Normas de Graduação (COSUEN Nº 07/2018).  

D) TCC (Pg.25) 

Rever a utilização do termo “respectivamente” no trecho indicado abaixo: 

“Durante o desenvolvimento das disciplinas “Introdução ao Trabalho de Conclusão de 

Curso” "Trabalho de Conclusão de Curso" e “Trabalho de Conclusão de Curso II”, serão 

elaborados, respectivamente, o pré-projeto e o desenvolvimento do trabalho final e das 

normas técnicas exigidas na produção ou de uma monografia ou de um memorial 

descritivo/relatório”. 

Não está claro em quais componentes serão realizados o pré-projeto e o desenvolvimento, 

pois são três componentes e duas atividades indicadas. 



A primeira disciplina, “Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso” será dedicada à 

elaboração do pré-projeto. O desenvolvimento  do projeto e a elaboração do  trabalho final 

serão realizados nas subsequentes disciplinas "Trabalho de Conclusão de Curso" e 

“Trabalho de Conclusão de Curso II”.  

 

 

 

 

 

 

 

E) AAC (Pg. 26) 

Retirar as citações de “mínimo de 238 horas”. No primeiro parágrafo e no segundo item a). 

Será registrada apenas o valor exigido, o excesso de atividade não aparece no histórico. 

Sugerimos o texto: O(A) discente deverá comprovar 238 horas/aula, equivalente a 14 

créditos, de atividades complementares durante o curso" 

 

10.3 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 As atividades acadêmicas complementares para discentes do curso de Mediação 

Cultural – Artes e Letras deverão somar a carga horária 238 horas, observando-se os 

seguintes objetivos: 

[...] 

a) O(A) discente deverá comprovar 238 horas/aula, equivalente a 14 créditos, de atividades 

complementares durante o curso. 

 Recomendamos a retirada do segundo item D da página 26. As categorias estão muito 

amplas e a pela nossa experiência, dificulta muito para o discente cumprir as AAC. A 

inserção dos valores máximos por atividade já obriga o discente a diversificar suas 

atividades e dessa forma conseguimos inserir a tabela no sistema. Do modo que está 

indicado no item o controle da tabela de LAMC permanecerá de forma manual. 

d) O(A) discente deve realizar atividades em pelo menos 3 (três) das seguintes 

categorias: 

1. Congressos, palestras, simpósios, seminários ou cursos de curta duração 

diretamente vinculados às áreas de formação contempladas pelo curso. 

2. Disciplinas optativas que excedam o número mínimo obrigatório estabelecido 

neste PPC. 



3. Produção audiovisual, musical, literária, em artes plásticas ou artes cênicas; 

visitas culturais extracurriculares; monitoria de eventuais culturais e acadêmicos. 

4. Trabalho comunitário em caráter voluntário, que contribua para a sua formação 

profissional. 

5. Participação em projetos de pesquisa, ensino e/ou extensão; participação em 

programas de monitoria e tutoria.  

6. Estágio Supervisionado não-obrigatório. 

  

F) Tabela de AAC 

Segue em anexo (ANEXO 1) considerações em relação a tabela. Os comentários estão no 

corpo do documento. 

  

O curso também deve analisar se a nova tabela valerá para a estrutura antiga, pois o 

funcionamento de duas tabelas com valores diferentes acabam por dificultar o trabalho do 

coordenador na análise. O curso deve formalizar essa intenção na resposta a esse parecer. 

Com a resposta adicionaremos a solicitação ao parecer final que será encaminhado à 

COSUEN. 

Considerando que duas tabelas de AAC com valores diferentes podem dificultar a análise 

dos relatórios discentes, a coordenação do curso solicita que a nova tabela seja aplicada à 

estrutura antiga, ainda vigente.  

  

G) Regulamento de TCC 

Segue em anexo (ANEXO 2) considerações em relação ao regulamento. Os comentários 

estão no corpo do documento. 

Da mesma forma que a tabela de AAC, o curso deve analisar se o novo regulamento valerá 

ao TCC antigo. 

Recomendamos que o curso elabore um regulamento específico para a antiga estrutura com 

base no novo regulamento. Penso que serão alteradas as referências aos componentes, 

porém, a grande maioria das informações serão mantidas. 

Considerando que manter vigentes duas regulamentações de TCC, com pequenas 

diferenças de requisitos, dificulta a organização desta etapa final do curso, esta coordenação 

solicita que seja aplicada a nova regulamentação de TCC, aos atuais estudantes, tornando-

se facultativo cursar a disciplina  “Introdução ao TCC”.  

Considerando que manter vigentes duas regulamentações de TCC, com pequenas 

diferenças de requisitos, dificulta a organização desta etapa final do curso, esta coordenação 

solicita que seja aplicada a nova regulamentação de TCC, aos atuais estudantes, tornando-

se facultativo cursar a disciplina  “TCC2” e ficando obrigatória a banca de qualificação e 

encerramento do trabalho na disciplina “TCC”.  

  



H) Inserção de texto padrão para atendimento do tema transversal dos direitos da pessoa 

com deficiência 

Segue modelo (ANEXO 3) a ser inserido no PPC. 

Texto a ser inserido na página 22, no item 10.1 Estrutura Curricular / Matriz 

do PPC, antes do parágrafo : Em relação à organização da Estrutura Curricular do Curso de 

Mediação Cultural - Artes e Letras, implementa-se da seguinte maneira 

 

Por fim, considerando a educação como dever do estado e direito fundamental de todos, 

incluindo aqui as pessoas com deficiências e necessidades educacionais específicas, é 

assegurada pela Constituição Federal, bem como por legislações infraconstitucionais, das 

quais citamos a Lei 13.146/2015 e a Lei no 12.764/2012.  

A Lei 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), traz, em seu Art. 27: 

  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

  

Em adição, o Art. 30 da referida lei menciona: 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 

instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e 

privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de 

Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para 

que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva necessários para sua participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 

específicas do candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 

previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto 

na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 

solicitação e comprovação da necessidade; 



VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 

considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. (BRASIL, 2015, grifo 

nosso) 

No que diz respeito à Lei no 12.764/2012, a qual instituiu a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, esta foi regulamentada pelo 

Decreto no 8.368/2014. Este decreto traz, em seu Art. 1º e Art. 4º: 

Art. 1º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista os direitos e 

obrigações previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de 

agosto de 2009, e na legislação pertinente às pessoas com deficiência. 

 [...] 

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o 

direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional 

inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior. (BRASIL, 2014) 

Neste sentido, os(as) docentes atuantes no curso de Mediação Cultural - Artes e Letras 

preverão, em seus planos de ensino, metodologias e práticas avaliativas diferenciadas para 

atendimento das especificidades de acordo com a necessidade desses(as) estudantes. O 

apoio a essas questões será realizado por equipe multiprofissional do Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão da Pró-Reitoria de Graduação, conjuntamente à Coordenação do 

Curso, por meio de planejamentos de estudo de caso, de elaboração de plano de 

atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de 

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia 

assistiva, conforme prevê o Art. 28, inciso VII da LBI. 

I) Revisão da Matriz Curricular: 

Solicitamos que o curso verifique todas as informações da matriz em anexo (ANEXO 4). A 

contabilização da carga horária total não está batendo com os valores indicados nos dados 

do curso. Com a confirmação das cargas horárias, nome dos componentes, distribuição 

entre teórica e prática e pré-requisitos, realizaremos a padronização de todo o documento. 

  

J) Libras 

Inserir a disciplina de Libras de 4 créditos como optativa. A disciplina antiga de libras não 

é mais ofertada. (ANEXO 5) 



Libras 

Carga horária total: 68h      Carga horária teórica: 68h       Carga horária prática: - 

Ementa:  Fundamentos filosóficos e sócio históricos da educação de surdos: História da 

educação de surdos. Sociedade, cultura e educação de surdos no Brasil. As identidades surdas 

multifacetadas e multiculturais. Modelos educacionais na educação de surdos. Estudos 

Linguísticos da língua Brasileira de Sinais: Introdução às práticas de compreensão e produção 

em LIBRAS através do uso de estruturas e funções comunicativas elementares: sistema 

fonológico, morfológico, sintático e lexical da LIBRAS, bem como, o uso de expressões 

faciais gramaticais e afetivas (nível iniciante).Didática e Educação de Surdos: Processo de 

Aquisição da Língua materna (L1) e da Língua Portuguesa (L2) pelo aluno surdo. As 

diferentes concepções acerca do bilinguismo dos surdos. O currículo na educação de surdos. 

O processo avaliativo. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula. Legislação e 

documentos. Prática de compreensão e produção da LIBRAS, através do uso de estruturas em 

funções comunicativas: Morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática da LIBRAS. 

Aprimoramento das estruturas da LIBRAS. Escrita de sinais. Análise reflexiva da estrutura 

do discurso em língua de sinais e da variação linguística (nível intermediário). 

Bibliografia básica: 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da 

Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1995. 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 

ArtMed: Porto Alegre, 2004. 



Bibliografia complementar: 

MOURA, M. C. et al.; Educação para surdos: praticas e perspectivas. São Paulo: Santos 

Editora, 2008. 

FERNANDES, E. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação Editora, 2005. 

BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e praticas 

pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

SKLIAR, C. Atualidade da educação bilíngue para surdos. Processos e projetos pedagógicos. 

4. ed. Porto Alegre: Mediação, 2013. 

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 

São Paulo: Plexus Editora, 1997. 

    Pré-requisitos: Nenhum 

     Oferta: ILAACH 

    Área: Educação 

  

K) Carga Horária Total do Curso 

Considerando que em 6 semestres a carga horária está ultrapassando os 20 créditos 

disponíveis de segunda a sexta, que o perfil dos nossos alunos é em sua maioria de 

trabalhadores e que a carga horária do curso está acima do mínimo 

exigido de 2400, recomendamos que o curso reestruture a distribuição das disciplinas de 

modo que o sábado fique livre ou, em último caso, reduza a carga horária total do curso.  

Considerando que já foram realizadas importantes alterações em número de disciplinas e 

quantidade de créditos distribuídos ao longo dos semestres, com o objetivo de redução geral 

da carga horária do curso, entendemos que esta solicitação do Denc já foi amplamente 

considerada e debatida ao longo do processo de revisão do PPC. 

 

L )Referências bibliográficas. 

O curso deve consultar a BIUNILA sobre a disponibilidade de aquisição dos novos livros 

indicados e verificar as pendências das antigas referências. 

A coordenação do curso se compromete em enviar esta consulta à BIUNILA. 

  

M ) Tabela de equivalência 



Inserir a tabela no nosso modelo ( ANEXO 6). O objetivo é atender tanto o discente que 

migra quanto o discente de se mantêm na estrutura. 

Como normalmente o curso quer ofertar a nova estrutura o mais rápido possível, a base da 

tabela de equivalência deve ser a matriz antiga. Portanto, a questão é como o curso vai 

ofertar a nova estrutura e atender aos discentes que ficaram na estrutura antiga. 

Realizamos algumas adequações para facilitar o entendimento e precisamos que o curso 

confirme as informações. Inserimos um campo de observação que indica como devem ser 

consideradas as equivalências. As nossas recomendações estão em vermelho. Cabe ressaltar 

que as equivalências devem seguir a Resolução COSUEN N°32/2017. 

  

N) PCC em formato editável 

Solicito que o curso envie a versão final do PPC em formato editável para o e-mail do 

DENDC. 

 ok. 

O) Consulta ao Procurador Institucional 

Com a proposta de mudança do nome do curso, realizamos uma consulta ao PI para 

verificar a melhor forma de informar ao MEC e registrar no E-MEC. É possível que 

tenhamos que extinguir o curso atual e criar um novo curso no sistema. A princípio, isso 

impactaria apenas no envio do processo para aprovação no CONSUN, mas ainda estou 

aguardando um retorno dele. Ainda não tivemos resposta, o processo pode caminhar 

normalmente. 

 ok 

16. Encaminhamentos 

O curso deverá analisar e responder item a item as considerações deste parecer. Após a 

deliberação do colegiado o processo deve retornar ao DENDC que fará a emissão de 

parecer final à COSUEN. 

  

É o parecer. 

 

Estamos à disposição, para eventuais dúvidas. 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 24/07/2020 10:02 ) 
CARLOS NORBERTO BERGER 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 2272587 

(Assinado digitalmente em 24/07/2020 00:42 ) 
FLAVIO AUGUSTO SERRA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

Matrícula: 2160819 
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PABLO HENRIQUE NUNES 

PRO-REITOR(A) 

Matrícula: 2195962 

 

N do Protocolo: 23422.008274/2020-26 

ANEXO 1 

 

 

QUADRO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES E 

CRÉDITOS EQUIVALENTES 

ATIVIDADES CRÉDITOS 
COMPROVAÇÃO 

1 Participação ativa em projetos de extensão 

universitária, devidamente registrados na 

UNILA, como bolsista remunerado ou 

voluntário. 

1 Crédito 

para cada 30 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Relatório do Aluno e 

declaração do 

professor responsável 

Declaração / 

Certificado 

2 Participação em comissão organizadora de 

eventos, desde que devidamente registrados na 

Unila. 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

Declaração / 

Certificado 

3 Participação como monitor em cursos, 

seminários e demais atividades de extensão 

universitária. 

1 Crédito 

para 15 horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

4 Participação como ouvinte em eventos (de 

extensão, acadêmicos, científicos, culturais e 

correlatos); 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

Declaração / 

Certificado 

5 Participação em cursos, cursos online, cursos 

EAD, cursos de extensão, programas de 

treinamento e correlatos em área afim ao curso; 

1 Crédito 

para 30 horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 



6 Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica, 

desde que devidamente registrado. 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

7 Atividade de monitoria em disciplinas da Unila, 

voluntário ou como bolsista, desde que 

devidamente registrada. 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

8 Atividades desenvolvidas, tais como PET 

(Programa de Educação Tutorial), EAD (Ensino 

a Distância) e demais atividades que 

disponibilizem bolsas aos estudantes. 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

9 Atividades de representação discente junto aos 

órgãos da Unila. 

2 Créditos 

por mandato 

Declaração / 

Certificado 

1

0 

Disciplinas optativas curriculares, quando 

excedentes ao número de créditos optativos 

exigidos pelo curso, cursadas com 

aproveitamento. 

1 Crédito 

para cada 17 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Histórico Escolar 

destacando o 

componente a ser 

aproveitado 

1

1 

Disciplinas adicionais (do próprio ou de outros 

cursos), cursadas com aproveitamento. 

1 Crédito 

para cada 17 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Histórico Escolar 

destacando o 

componente a ser 

aproveitado 



1

2 

Estágio Supervisionado Não Obrigatório 

desenvolvido com base em convênios firmados 

pela Unila. 

1 Crédito 

para 30 horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Relatório do Estudante 

e declaração da 

instituição concedente 

1

3 

Disciplinas de outros cursos / habilitações ou 

ênfases de instituições nacionais de ensino 

superior reconhecidas pelo MEC, com 

aproveitamento e sem duplicidade de 

aproveitamento, cursadas durante a realização do 

curso e com a aprovação prévia da Unila 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Certificado de 

aprovação na 

disciplina 

1

4 

Disciplinas de instituições internacionais, 

cursadas em mobilidade internacional com 

aproveitamento e sem duplicidade de 

aproveitamento. 

1 Crédito 

para cada 15 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Certificado de 

aprovação na 

disciplina 

1

5 

Publicação de artigo em periódico nas áreas do 

curso ou de áreas afins, com classificação no 

Qualis da CAPES 

4 Créditos 

por artigo 

Comprovante de 

publicação 

1

6 

Publicação de artigo em periódicos científicos ou 

acadêmicos nas áreas do curso ou de áreas afins, 

que não os previstos no item 15 

2 Créditos 

por artigo 

Comprovante de 

publicação 

1

7 

Publicação de trabalho completo em anais de 

eventos científicos das áreas do curso ou de áreas 

afins. 

2 Créditos 

para cada 

publicação 

Comprovante de 

publicação 

1

8 

Publicação de resumo de trabalho em anais ou 

apresentação de “posters” em Congresso de 

Letras ou áreas afins 

1 Crédito 

para cada 

publicação 

Comprovante de 

publicação 

1

9 

Visitas técnicas 1 Crédito por 

visita 

Declaração / 

Certificado 



2

0 

Cursos de língua estrangeira 1 Crédito 

para cada 30 

horas 

(máximo de 5 

créditos) 

Certificado de 

conclusão do curso 

2

1 

Premiação referente a trabalho acadêmico ou 

pesquisa 

2 Créditos 

por prêmio 

Comprovante da 

premiação 

2

2 

Monitoria de eventos culturais e acadêmicos 2 Créditos 

para cada 

monitoria de 

eventos 

(Máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

2

3 

Apresentação de palestras, instrução de 

seminários, oficinas, cursos ou equivalente; 

2 créditos 

para cada 

participação 

Declaração / 

Certificado 

2

4 

Participação como ouvinte em defesa de TCC, de 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado ou 

equivalente. 

1 crédito para 

cada 15 horas 

Declaração / 

Certificado 

2

5 

Participação em eventos esportivos; 1 crédito para 

cada 15 horas 

(Máximo de 5 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

2

6 

Outras atividades não previstas nos itens 

anteriores e compatíveis com os objetivos do 

curso 

1 Crédito 

para cada 

evento ou a 

cada 30 horas 

(Máximo de 3 

créditos) 

Declaração / 

Certificado 

 

 

 

 

ANEXO 2 - TCC 



 

 

Art. 8° - O TCC será desenvolvido ao longo do 6º, 7° e 8° semestres do curso, nos 

componentes Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso (Introdução ao TCC); 

Trabalho de Conclusão de Curso  (TCC) e Trabalho de Conclusão de 

 Curso II 

(TCCII). 

§1º. No 6º semestre do curso os/as discentes estão habilitados/as para matrícula na 

disciplina de Introdução ao TCC, com carga horária de 68h, correspondendo a 4 

créditos. 

§2º. No âmbito da atividade disciplina TCC, os discentes deverão escolher, previamente, 

um/a docente Orientador/a e um tema para a monografia, o TCC, que deve ser correlato aos 

estudos e conhecimentos adquiridos ao longo do curso; 

§3º. No 8° semestre os/as discentes devem dar continuidade à elaboração do TCC, 

matriculando-se no componente TCC II – que tem como pré-requisito a aprovação 

na disciplina de TCC – com carga horária de 68h, sob responsabilidade do/a 

Orientador/a. 

 

TÍTULO IV  

DA COORDENAÇÃO E DO COLEGIADO DE CURSO 

 Art. 9° - O colegiado do Curso de Bacharelado em Mediação Cultural – Artes e Letras 

definirá, anualmente, dentre os seus membros, o/a docente responsável pela disciplina de 

Introdução ao TCC. 

Art. 9º - O/A Coordenador/a de TCC será indicado pelo colegiado de curso e terá mandato 

de 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período. 

 

Art. 10 - Compete ao/à Coordenador/a de TCC: 

 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 8° - O TCC será desenvolvido ao longo do 6º, 7° e 8° semestres do curso, nos 

componentes Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso (Introdução ao TCC); 

Trabalho de Conclusão de Curso  (TCC) e Trabalho de Conclusão de  Curso II 

(TCCII). 

§1º. No 6º semestre do curso os/as discentes estão habilitados/as para matrícula na 

disciplina de Introdução ao TCC, com carga horária de 68h, correspondendo a 4 

créditos. 

§2º. No âmbito da atividade disciplina TCC, os discentes deverão escolher, previamente, 

um/a docente Orientador/a e um tema para a monografia, o TCC que deve ser correlato aos 

estudos e conhecimentos adquiridos ao longo do curso; 

§3º. No 8° semestre os/as discentes devem dar continuidade à elaboração do TCC, 

matriculando-se no componente TCC II – que tem como pré-requisito a aprovação 

na disciplina de TCC – com carga horária de 68h, sob responsabilidade do/a 

Orientador/a. 

 

 

TÍTULO V 



DO PROJETO DE PESQUISA 

 Art. 9  O/A discente deve elaborar o Pré-projeto de TCC de acordo com este regulamento 

e com as recomendações do/a docente da Disciplina Introdução ao TCC e do/a 

Orientador/a. 

Parágrafo único. A estrutura formal do Projeto deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos pela ABNT ou pela APA sobre documentação, no que forem aplicáveis, e 

também as regras de elaboração de projeto da disciplina de Introdução ao TCC. 

Art. 10. A estrutura do Pré-projeto de TCC compõe-se de: 

I. título, resumo e palavras-chave; 

II. introdução; 

III. justificativa; 

IV. problema de pesquisa; 

V. objetivos gerais e específicos; 

VI. hipóteses (quando pertinente); 

VI. embasamento teórico / Revisão bibliográfica referente ao assunto 

VII. embasamento metodológico; 

VIII. cronograma; 

IX. referências bibliográficas. 

  

Art. 11. A avaliação final do Pré-projeto de TCC pesquisa será realizada pelo(a) docente da 

disciplina Introdução ao TCC, com base na estrutura prevista no Art. 10 deste 

Regulamento. 

§ 1º. Em caso de Relatório de realização de obra artística ou de gestão cultural, o TCC 

deverá incluir a proposta orçamentária detalhada. 

Art. 12. A Avaliação final da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I será realizada 

pela/o docente orientador/a. 

Art. 14 - Cabe ao/à discente escolher o/a Orientador/a com base no conhecimento e na 

produção intelectual do/a último/a a respeito do tema de TCC pesquisa proposto, e indicá-

lo/a por meio do Formulário de Orientação; 

Parágrafo único. O Formulário de A Indicação de Orientação de Trabalho de Conclusão de 

Curso deverá ser preenchido de forma completa e digitalizado para ser entregue à 

PROGRAD, conforme orientações dos editais. 

Parágrafo único. A indicação do/a orientador/a deverá ser feita no momento da matrícula na 

disciplina de TCC, dentro do prazo estabelecido em calendário acadêmico e seguindo os 

procedimentos adotados na UNILA. 

 

 Art. 18. A responsabilidade pela elaboração da monografia do TCC é integralmente do/a 

discente, cabendo ao/à Orientador/a desempenhar adequadamente, dentro das normas 

definidas neste regulamento, as atribuições decorrentes da atividade de orientação. 

 



Art. 20. A banca examinadora será composta por três membros: o/a docente orientador/a e 

outros dois docentes avaliadores, de áreas relacionadas ao tema do TCC, sendo que um/a 

deles/as deve ser necessariamente do quadro interno da UNILA. 

§1º. Cabe à/ao orientador/a  coordenação de TCC ou à coordenação do curso o registro 

formal das bancas no SIGAA, bem como a reserva de salas para a defesa. Ao coordenador 

de curso cabe a posterior aprovação no sistema. 

 

Art. 22. A avaliação do TCC II será baseada no critério numérico e será efetuada pela 

média aritmética das notas atribuídas pelo/a docente orientador/a e docentes avaliadores. A 

qualificação será inapelável. 

Parágrafo único. A banca deverá preencher e assinar a ata de defesa do TCC, no qual 

constem as notas dadas por cada um dos membros e a nota final atribuída ao trabalho. 

Art. 25. A banca examinadora pode recomendar a publicação do resultado do TCC, se for 

considerado excepcional. 

 

(REVISAR A NUMERAÇÃO PARA O ARQUIVO FINAL DE REGULAMENTAÇÃO 

DO TCC) 

 

Mediação Cultural em extensão I  

1 Créditos - 15 horas 

Ementa:  Esta disciplina tem por objetivo validar as práticas extensionistas realizadas por 

discentes relacionadas às temáticas de arte e mediação cultural. 

Referências Bibliográficas: 

Básicas: 

PERNIOLA, Mario. A estética do século XX. Lisboa: Estampa, 1998. 201p. 2. 

GOMBRICH; E. H.; História da Arte; São Paulo: LTC Editora. 

BERGER, J. Modos de ver. Rj: Editora Rocco, 1999. 

Complementares: 

ADES, Dawn. Arte na América Latina. São Paulo: Cosac & Naify, Edições, 1997. 

CAMNITZER, Luis; PÉREZ-BARREIRO, Gabriel. Arte para a educação / educação para a 

arte. Porto Alegre : Fundação Bienal do Mercosul, 2009 

LADDAGA, Reinaldo. Estética da Emergência. Martins Fontes: 2012 

OLIVEIRA, Nara.  Foz do Iguaçu Intercultural – Cotidiano e Narrativas da Alteridade. Foz 

do Iguaçu: Epígrafe, 2012. 

WENDEL, Ney. Estratégias de mediação cultural para formação de público. Fundação 

Cultural, Estado da Bahia, s/d. 

 

Mediação Cultural em extensão II  

1 Créditos - 15 horas 

Ementa:  Esta disciplina tem por objetivo validar as práticas extensionistas realizadas por 

discentes relacionadas às temáticas de literatura e mediação cultura. 

Referências Bibliográficas: 

1. BAJOUR, Cecília. Ouvir nas entrelinhas – o valor da escuta nas práticas de leitura. São 

Paulo: Pulo do Gato, 2012. 



2. PETIT, Michèle. A arte de ler – ou como resistir à adversidade. São Paulo: Ed.34, 2010. 

3. MELLO e SOUZA, Antonio Cândido. O direito à literatura. In: Vários escritos. São 

Paulo / Rio de Janeiro: Duas Cidades / Ouro sobre Azul, 2004, p.169-191. 

Complementares: 

GIARDINELLI, Mempo. Voltar a ler: propostas para ser uma nação de leitores. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

2. JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura? São Paulo: Parábola, 2012. 

3. LAROSSA, Jorge. Pedagogia Profana - danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015. 

4. NATALI, Marcos Piason. Além da Literatura. In: Literatura e Sociedade, São Paulo, n. 

9, p. 30-43, dec. 2006. ISSN 2237-1184. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19710>. Acesso em: 25 sep. 2017. 

doi:http://dx.doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i9p30-43. 

5. PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura - uma nova perspectiva. São Paulo: Ed.34, 2008. 

 

 

Mediação Cultural em extensão III 

2 Créditos - 30 horas 

Ementa:  Esta disciplina tem por objetivo validar práticas extensionistas realizadas por 

discentes que materializem ações de reconstrução crítica das cartografias literárias, 

artísticas e culturais na América Latina.  

 

Referências Bibliográficas: 

Básicas: 

MARTÍN B., Jesús. De los medios a las mediaciones. Anthropos. 2010.        

 PIZARRO, Ana (Org). América Latina: Palavra, literatura e cultura: Volume 2: 

Emancipação do discurso. São Paulo: Memorial, 1994. 

VELHO, Gilberto, KUSCHNIR, Karina (Orgs.). Mediação, Cultura e Política. RJ: 

Aeroplano, 2001. 

Complementares: 

CAMNITZER, Luis; PÉREZ-BARREIRO, Gabriel. Arte para a educação / educação para a 

arte. Porto Alegre : Fundação Bienal do Mercosul, 2009 

OLIVEIRA, Nara.  Foz do Iguaçu Intercultural – Cotidiano e Narrativas da Alteridade. Foz 

do Iguaçu: Epígrafe, 2012. 

WENDEL, Ney. Estratégias de mediação cultural para formação de público. Fundação 

Cultural, Estado da Bahia, s/d. 

http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/19710
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i9p30-43


ALEGRIA, F. et al. Literatura y Praxis en América Latina. Caracas: Monte Ávila, 1974. 

VERANI, Hugo. Las vanguardias literarias latino-americanas. México: FCE, 2003. 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS 

MEDIAÇÃO CULTURAL – ARTES E LETRAS  

Estrutura Antiga   Nova Estrutura 

1º Semestre     

Código Componente CH 

Total 

  Componente CH 

Total 

LET0005 LINGUAGEM E 

SOCIEDADE 

34 h   LINGUAGEM E SOCIEDADE 68 h 

Obs.: Apenas o componente novo dispensa o componente antigo. A soma de LET0005 com o 

componente LET002 equivale ao novo. 

LET0050 INVENÇÃO DA AMÉRICA 51 h   INVENÇÃO DA AMÉRICA 51 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla 

LET0067 INTERMIDIALIDADE 34 h   MEDIAÇÃO CULTURAL 34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla 

LET0139 GENEALOGIA DAS ARTES 68 h   GENEALOGIA DAS ARTES 51 h 

Obs.: Apenas o componente antigo dispensa o novo. (Falta carga horária para que a disciplina 

nova dispense a antiga. Como será feita a complementação ?) 

Mediação Cultural em extensão I  

 

  

2º Nível     

LET0002 EPISTEMES DA 

LINGUÍSTICA 

34 h   LINGUAGEM E SOCIEDADE 68 h 

Obs.: Apenas o componente novo dispensa o componente antigo. A soma de LET002 com o 

componente LET005 equivale ao novo. 



LET0003 EPISTEMES DA 

LITERATURA 

68 h   EPISTEMES DA 

LITERATURA 

51 h 

Obs.:  Apenas o componente antigo dispensa o novo. (Falta carga horária para que a disciplina 

nova dispense a antiga. Como será feita a complementação ?) 

Mediação Cultural em extensão II 

 

LET0010 IMPROVISAÇÃO E 

DRAMATURGIA 

68 h   POÉTICAS CÊNICAS 68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

  

3º Nível     

LET0009 PERFORMANCE 68 h   PERFORMANCE 68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0012 TERCEIRA MARGEM: 

GUARANI I 

68 h   TERCEIRA MARGEM: 

GUARANI I 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0026 LITERATURA DA 

COMARCA PLATINA 

68 h   COMARCA CULTURAL 

PLATINA 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0057 ESTUDOS DA TRADUÇÃO 68 h   ESTUDOS DA TRADUÇÃO 68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

  

4º Nível     

LET0004 GENEALOGIA DAS 

MENTALIDADES 

68 h   GENEALOGIA DAS 

MENTALIDADES 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0021 TERCEIRA MARGEM: 

GUARANI II 

68 h   TERCEIRA MARGEM: 

GUARANI II 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0028 LITERATURA DA 

COMARCA ANDINA 

68 h   COMARCA CULTURAL 

ANDINA 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0052 POLÍTICA LINGUÍSTICA 68 h   AÇÃO INTERCULTURAL 68 h 



Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0108 TRADUÇÃO CULTURAL 68 h   TRADUÇÃO CULTURAL 68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

  

5º Nível     

HIS0005 TEORIA E METODOLOGIA 

DA HISTÓRIA: 

MODERNIDADES E 

NARRATIVAS 

68 h   TEORIA E METODOLOGIA 

DA HISTÓRIA: 

MODERNIDADES E 

NARRATIVAS 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0017 LITERATURA DA 

COMARCA AMAZÔNICA 

68 h   COMARCA CULTURAL 

AMAZÔNICA 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0022 VANGUARDAS 

HISTÓRICAS LATINO 

AMERICANAS 

68 h   VANGUARDAS LATINO-

AMERICANAS 

34 h 

Obs.:  Apenas o componente antigo dispensa o novo. (Falta carga horária para que a disciplina 

nova dispense a antiga. Como será feita a complementação ?) 

Mediação Cultural em extensão III 

 

LET0024 TERCEIRA MARGEM: 

GUARANI III 

34 h   Passou a ser optativa   

Obs.: 

LET0058 GENEALOGIA DA 

DRAMATURGIA LATINO 

AMERICANA 

34 h   GENEALOGIA DA CENA 

LATINO- 

AMERICANA 

34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0062 PRÁTICA CRIATIVA 

CONTRASTIVA 

34 h   Passou a ser optativa   

  

LET0068 ESTÉTICAS 

CONTEMPORÂNEAS 

34 h   ESTÉTICAS 

CONTEMPORÂNEAS 

34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

  



6º Nível     

ANT0013 TEORIAS E PRÁTICAS DA 

ETNOGRAFIA 

68 h   TEORIAS E PRÁTICAS DA 

ETNOGRAFIA 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0020 TEXTO E DISCURSO 68 h   ORALIDADE, DISCURSO E 

SOCIEDADE 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0027 POLÍTICAS CULTURAIS 

NA AMÉRICA LATINA 

51 h   POLÍTICAS CULTURAIS NA 

AMÉRICA LATINA 

68 h 

Obs.: A soma de LET0027 com LET0065 abate a nova. 

LET0035 RÁDIO E COMUNIDADE 34 h   COMUNICAÇÃO 

COMUNITÁRIA I 

34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0038 ARTE, RECEPÇÃO E 

COMUNIDADE 

34 h   ARTE, CULTURA E 

COMUNIDADE 

34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0105 LITERATURA DA 

COMARCA CARIBENHA 

68 h   COMARCA CULTURAL 

CARIBENHA 

68 h 

Obs. :Equivalência de mão dupla. 

  

7º Nível     

LET0037 GESTÃO CULTURAL 68 h   GESTÃO CULTURAL 68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0060 INTRODUÇÃO AO 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

68 h   INTRODUÇÃO AO 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0061 DIREÇÃO DE ARTE 51 h   COMUNICAÇÃO 

COMUNITÁRIA II 

  68 h 

Obs.: Apenas o componente novo dispensa o componente antigo. A soma de LET0061 com o 

componente LET0063 equivale ao novo. 

LET0063 COMUNICAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

34 h   Passou a ser optativa    



Obs.: 

LET0065 ORALIDADES LATINO 

AMERICANAS 

51 h 

  

  Passou a ser optativa   

Obs.: 

LET0066 MONTAGEM EM ARTES 

VISUAIS 

68 h   TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO I 

68 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

  

8º Nível     

LET0042 ECONOMIA DA CULTURA 34 h   ECONOMIA DA CULTURA 34 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 

LET0044 CULTURAS DIGITAIS 34 h   CULTURAS DIGITAIS 51 h 

Obs.:  A soma de LET0044 + LET0062 dispensa o novo componente. 

  

LET0121 TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

EM LETRAS ARTES E 

MEDIAÇÃO CULTURAL 

136 h   TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO II 

136 h 

Obs.: Equivalência de mão dupla. 
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