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ATA Nº 03/2020.1 – 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de LAMC 1 
No dia 17 de junho de 2020, às 10:00, em ambiente virtual, estiveram presentes na 2 
reunião do colegiado de LAMC os docentes Maria Eta Vieira, Giane Lessa, Diana Araujo 3 
Pereira, Aníbal Orué Pozzo, Angelene Lazzareti, Cristiane Checchia e a pedagoga 4 

Patrícia Queiroz. Ponto único – Composição da próxima gestão do NDE – A profa. 5 
Angelene demonstra desconforto pelo fato de que o NDE seja praticamente idêntico ao 6 
colegiado do curso. Ela argumenta sobre a necessidade de haver visões diversas sobre 7 
as questões pedagógicas e sobre as demais funções do NDE possam ser aprofundadas e 8 
criteriosas. A profa. Cristiane observa que se trata de instâncias diferentes com funções 9 

diferentes. Ela ressalta que por ocasião de sua gestão como coordenadora do curso de 10 
LAMC, ela sentiu muita falta de um NDE atuante. A pedagoga Patrícia comenta que 11 
sempre haverá repetição dos membros, dado que o grupo de docentes do curso é 12 

reduzido. A profa. Giane observa que isso é certo e que o desconforto da profa. Angelene 13 
parece ser devido ao fato de idênticos. A profa. Cristiane comenta que em muitas 14 
discussões dentro do NDE ela teve o voto vencido e que, quando essas questões foram 15 
para o colegiado, elas surgiram como importantes e foram reconsideradas, de modo que 16 

houve uma dinâmica nas discussões que se afastaram de uma reprodução tal e qual o 17 
que havia sido acordado no NDE. A pedagoga Patrícia sublinha o fato de que o NDE é 18 

uma instância pedagógica não deliberativa que trata de mudanças de ementas, disciplinas 19 
transversais, pré-requisitos, adequação ao ciclo comum etc. Ela acrescenta que o 20 

colegiado é que possui função deliberativa. A profa. Diana ressalta a importância de que o 21 

NDE tenha representantes das três áreas do curso. Ela relata que várias conclusões do 22 

NDE foram alteradas no colegiado e que os estudantes sempre foram ouvidos, tanto os 23 
que compõem o colegiado como os demais, já que as reuniões não são restritivas à 24 

participação de tantos alunos quantos queiram participar. Ela acrescenta que não vê 25 
redundância e que considera importante que os estudantes ocupem esse lugar e que 26 
façam o contraponto. A profa. Angelene sublinha a necessidade de se ampliar o 27 

colegiado. A profa. Cristiane considera que sim, é possível pensar na diversidade do 28 
grupo colegiado. Ela argumenta que se o último PPC do curso tivesse sido elaborado com 29 

o grupo ampliado, teria sido melhor já que o tempo que restou para as discussões no 30 
colegiado foi curto e que acabaram sendo encaminhadas soluções emergenciais. A profa. 31 
Diana concorda com a ampliação do colegiado. A profa. Maria Eta compartilha o 32 

constrangimento da profa. Angelene e entende que, de fato, é importante a ampliação do 33 
colegiado. O prof. Aníbal adverte que o NDE tem de ser constituído devido à visita do 34 
MEC que deverá acontecer a qualquer momento, uma vez superada a situação de 35 

pandemia atual, ou ainda de forma virtual, e que as duas instâncias devem estar 36 
constituídas por essa ocasião. O colegiado aprova os nomes para a composição do NDE: 37 
Angelene Lazzareti, Aníbal Orué Pozzo, Cristiane Checchia, Diana Araujo Pereira, 38 
Gabriela Canalle Miola, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. Sem mais, a reunião foi 39 
encerrada às 10 horas e 55 minutos. Eu, Giane Lessa lavro esta ata. 40 
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