
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

Curso de Letras – Artes e Mediação Cultural - LAMC

ATA Nº 5/2020-2 – 5ª Reunião Extraordinária do colegiado de LAMC 

No dia 12 de  agosto de 2020, às 10:00, foi realizada de modo remoto a  5ª reunião extraordinária do  colegiado do
curso LAMC. Estiveram presentes as/os professoras/es Aníbal Orué Pozzo, Diana Araújo Pereira, Giane Lessa, Maria Eta
Vieira,  Mário Ramão Villalva,  Cristiane Checchia,  a TAE Patrícia Queiroz e as/os discentes Renan Bellon,  Penélope
Serafina Chaves Bruera, Giovanne Faccio, Carlos Ramos Fernandez, Wall Assis e João Victor Concer Correa. A Profa.
Angelene esteve ausente por problemas de saúde e a Profa. Gabriela encaminhou nova mensagem comunicando que
solicitou seu desligamento do colegiado. Na pauta da reunião estavam os seguintes temas: Informes; Ordem do dia - 1.
Calendário para de reuniões do 2º semestre; 2. Minuta da Resolução sobre o Período Especial Emergencial; 3. Parecer
do DENDC sobre nosso Regimento; 4. O que houver. Informes: O Prof. Aníbal inicia a reunião informando às/aos que
não puderam estar presentes que na última reunião do colegiado foi lido e apreciado o parecer do DENDC sobre as
propostas de alteração do PPC de LAMC e que agora falta apenas formatar as correções na minuta do documento e
encaminhá-lo novamente. Profa. Diana informa que infelizmente não foi possível encaminhar uma das propostas de
estágio que se tentou levantar no curso, em virtude do fato de a empresa contactada não ter encaminhado toda a
documentação. A Profa. Maria Eta informa que docentes do curso se reuniram para que LAMC também encaminhasse
um projeto para concorrer a bolsas a partir dos recursos não utilizados pelo ILAACH para diárias e passagens. O projeto
foi encaminhado e estamos aguardando mais esclarecimentos da administração do ILAACH. Renan informa que está
em funcionamento o projeto de circulação de livros entre estudantes de LAMC, a partir dos empréstimos de obras
feitos pelas professoras Diana e Cristiane. Terminados os informes, a partir da concordância das e dos presentes, inicia-
se  a  discussão  dos  temas  da  ordem  do  dia  pelo  ponto  2  da  pauta.  2.  Minuta  da  Resolução  sobre  o  Período
Emergencial  Remoto  na  UNILA:  Aníbal  abre  a  discussão  explicando  brevemente  o  processo  de  discussão  do
documento na Capaacad (comissão criada pela administração para encaminhamento de propostas sobre o Período
Emergencial Especial) e alguns de seus pontos principais, como a adoção facultativa das atividades por discentes e
docentes.  Patrícia,  que é membro da Capaacad e acompanhou de perto todas as discussões sobre o documento
levanta outros pontos importantes como o fato de que o PEE não é uma substituição do calendário regular 2020-1 e
2020-2, que segue suspenso, e sim um calendário suplementar que tenta reduzir alguns danos. Nesse sentido, há um
esforço no sentido de priorizar  formandos ou disciplinas que são pré-requisitos  ou que têm um número alto  de
retenções.  Seguem-se  dúvidas  levantadas  pelos  discentes.  Carlos  pergunta  sobre  a  efetividade  do  auxílio  aos
estudantes  em  bolsas  para  plano  de  dados  e  empréstimo  de  equipamentos.  Giovanne  e  Penélope  pedem
esclarecimentos sobre o que se entende por “módulo" e como funcionaria a distribuição da carga horária. Renan
informa que uma carta dos estudantes de LAMC foi elaborada a partir de duas assembleias, com as preocupações
fundamentais  do  corpo  discente.  Patrícia  e  Maria  Eta  trazem  alguns  esclarecimentos  sobre  o  entendimento  do
módulo.  Cristiane  comenta  que  as  dúvidas  são  compartilhadas  também  pelo  corpo  docente,  porque  nunca
trabalhamos com disciplinas em modo remoto e que há uma série de problemas, bastante complexos, que não ficaram
esclarecidos no documento. Reforça ainda que a carta dos estudantes de LAMC chegou à Capaacad, mas que seria
importante que houvesse uma participação ativa junto aos representantes discentes da Cosuen, para fortalecer as
demandas de pontos no documento. Mário fala sobre a necessidade de se iniciarem as atividades, do jeito que for
possível, ainda mais em um contexto de pandemia, no qual já morreram mais de 100 mil pessoas no país, e que seria
importante resistir engajando-se nas atividades de ensino e que ele gostaria de iniciar suas aulas remotas o quanto
antes. Cristiane alerta para o fato de que é preciso atentar para a complexidade dos problemas e que há questões não
resolvidas pela administração e que precisam ser refletidas com cuidado e muito diálogo entre nós, considerando que
há colegas que efetivamente não têm condições de realizar suas atividades docentes neste contexto. Patrícia agrega
que está finalizando um estudo para termos uma visão mais atualizada do quadro de formandos de LAMC, e que isso
nos dará subsídios para um planejamento. Todo o grupo concordou em realizar uma nova reunião extraordinária do
colegiado na próxima semana, dia 19 de agosto, já com esse quadro em mãos, para conseguirmos avaliar as demandas
mais urgentes e as condições efetivas para a abertura de componentes curriculares. 3. Parecer do DENDC sobre nosso
Regimento. Aníbal inicia o próximo ponto de pauta informando que o DENDC deu um retorno com o parecer sobre a
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proposta de regimento do colegiado de LAMC. Este retorno demorou em virtude das demandas do DENDC neste
contexto  de  discussão  do  Período  Emergencial  Especial.  O  documento  com  as  considerações  do  DENDC  já  foi
encaminhada  ao  colegiado  e  seria  possível  realizar  outra  reunião  com  este  ponto  de  pauta  exclusivo.  Cristiane
concorda que seria mais produtiva uma reunião para a análise deste documento. Com a aprovação dos presentes,
defini-se a data de 21 de agosto para esta reunião extraordinária. Encaminha-se, então, a discussão do que seria o
ponto 1 da pauta. 1. Proposta da agenda das próximas reuniões ordinárias de LAMC 2020-2. Aníbal propõe as datas
das  próximas  reuniões  ordinárias  do  colegiado  de  LAMC,  que  virão  após  as  duas  reuniões  extraordinárias  já
agendadas:  9 de setembro,  7 de outubro e 11 de novembro.  As datas são aprovadas pelos presentes.  Sem mais
questões apresentadas pelas e pelos presentes, a reunião foi encerrada às 11h30 e eu, Cristiane Checchia lavrei esta
ata. -   
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