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ATA No. 03 /2021 – 2a. Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de LAMC

No dia  3 de maio de 2021, às 14h00, pela plataforma virtual Googlemeeting,  estiveram
presentes  o  Coordenador  do  Curso  de  LAMC,  o  profº  Aníbal  Orué  Pozzo;  os(as)
professores(as)  Angelene  Lazzareti,  Cristiane  Checchia,  Diana  Araujo  Pereira,  Giane
Lessa,  Mario  Ramão Villalba e Maria  Eta Vieira e os estudantes Renan Chilo Bellon,
Lucas Gauchinho,  Diego Franca Carvalho,  Leomar da Silva  Pìnto  e Gustavo Gomes.
Patricia  Regina  Censi  Queiroz  justifica  ausencia.  Foram  apresentados  os  seguintes
informes: Regimento interno de LAMC já foi aprovado pelo DENC, já foi encaminhado
para  ser  aprovado  pelo  CONSUNI  do  ILAACH.  De  lá  é  encaminhado  para  outras
instâncias. Possivelmente entrará em vigor a partir de julho. PROGRAD enviou perguntas
para serem respondidos pelos coordenadores dos cursos sobre disciplinas abertas, carga
horária docente etc. Algumas dessas perguntas não correspondem à coordenação. Como
o curso de LAMC é interdisciplinar, não se situa numa área determinada. Atualmente, já é
possível relacionar as diversas áreas do curso. O discente Diego comunica que foi feita
uma assembleia no mês passado e constatamos a vulnerabilidade dos estudantes de
LAMC. Há estudantes em vulnerabilidade que não tem acesso às redes. Diego solicita
telefones e e-mails dos estudantes que não estão nas redes sociais. Ouinto informe: na
semana passada  foram liberadas  as  cestas  básicas  solidárias.  Há  21  estudantes  de
LAMC que precisam de cestas. O estudante solicita ajuda para entregar sextas básicas
em bairros distantes da VILA C. Faltam 11 estudantes para receberem as sextas. A profa.
Cristiane sugeriu que seja feita uma consulta à PRAE para saber se os carros da UNILA
podem ser usados. A Profa. Cristiane diz que caso não consigam o carro da instituição, os
professores que tiverem carro poderiam verificar se têm condições de entregar as sextas.
O prof.  Aníbal observa que caso a resposta da PRAE seja negativa, pensamos sobre
outros encaminhamentos. A profa. Diana pergunta se a PROINT solicitou a colaboração
de LAMC para traduzir documentos referentes ao PSI. Essa colaboração foi sugerida por
ela e pela profa.  Giane na reunião de acompanhamento aos estudantes refugiados e
portadores de visto humanitário. O prof. Aníbal responde que a consulta não foi feita. A
prof. Diana solicita que, caso a consulta seja feita pela PROINT, seja encaminhada para
ela e para a profa. Giane. O prof. Aníbal apresenta o ponto 1 – a posse dos estudantes no
colegiado de LAMC. O discente Renan informa que os representantes titulares eleitos
foram o Lucas Gauchinho e Leomar da Silva Pinto. Os suplentes eleitos foram: Gustavo
Gomes e Maria Eduarda. Ponto 2 – trancamento das disciplinas fora do período de prazo
solicitada por alguns estudantes. Uma das estudantes que solicitou o trancamento das
disciplinas é a Katrin. O prof. Mario Ramão: informa que essa questão está no CONSUEN
e  que  ele  é  relator  de  um  processo  chamado  de  COADA  –  Comissão  de
acompanhamento de estudantes – se trata de um comitê que todos os cursos terão que
organizar. A ideia é de que um docente seja responsável por acompanhar no máximo dez
10 estudantes e terá uma carga horária semanal para se dedicar a essa tarefa. Seria
importante aderir a esse comitê para ajudar a estudantes que tenham atraso em relação
às disciplinas, dificuldades de desempenho etc. O prof. Aníbal adverte para o fato de que
há responsabilidades que são da PROGRAD e não da coordenação nem do colegiado e
que  essas  responsabilidades  devem  ser  verificadas  antes  de  serem  criadas  as
comissções. A profa. Giane: ressalta que é importante verificar os estudantes que foram
matriculados automaticamente e não estão frequentando as aulas, ou porque já cursaram
a disciplina no ensino remoto do semestre passado ou porque não desejavam mais fazer
a disciplina neste semestre. A profa. Cristiane: reforça a observação da profa. Giane. Ela
sustenta que alguns estudantes não estão cientes de que estão matriculados e ficarão
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reprovados. A ideia é que os estudantes possam ter um prazo para que cancelem as
matrículas  nas  disciplinas.  A  profa.  Cristiane  sublinha  a  importância  da  consulta  à
PROGRAD para minimizar os danos aos estudantes e não fiquem reprovados por faltas.
O prof. Aníbal apresenta o ponto 3 – disciplinas de 2020-2. Temos o seguinte quadro:
haverá  ingresso  de  estudantes  em  agosto.  Teremos  dois  semestres  oferecidos  na
segunda metade do ano: semestre 1 e 2 de 2021. Temos que verificar se o novo PPC
entrará em vigência em agosto ou somente no ano que vem. Precisamos refletir sobre
essas possibilidades. Não temos respostas ainda. Não podemos tomar nenhuma decisão
ainda. A profa. Cristiane entende que essa consulta não foi feita ainda para a PROGRAD.
Ela entende que pela lógica, a turma que vai ingressar em agosto vai pegar o PPC antigo.
A profa. Cristiane explica que teremos um semestre 2020-2 que começa em julho e acaba
em  outubro  e  diz  que  é  viável  que  o  semestre  2021-1  comece  em  novembro.  Ela
apresenta o quadro das propostas que a serem votadas na CONSUEN O prof. Aníbal vai
encaminhar as disciplinas de 2020-2 para que aprovemos no dia 7 de julho. O estudante
Renan lembra o mapeamento que fizemos para garantir disciplinas para os formandos. O
estudante Diego propõe que chamarmos os estudantes para apresentar essas questões
para eles. Ele adverte sobre a necessidade de termos atenção para a entrada dos novos
estudantes devido a sua vulnerabilidade. Ele acrescenta que vários estudantes desistiram
dos  estudos  porque  não  compreenderam  e  também  não  tiveram  condições  de
acompanhar  o  semestre.  O  prof.  Aníbal  propõe  uma  reunião,  para  fazer  esses
encaminhamentos, assim que tivermos a definição sobre o calendário. A profa. Cristiane
considera  que  os  estudantes  deveriam  participar  das  reuniões  de  decisão  sobre  o
calendário e ressalta que toda a comunidade acadêmica pode encaminhar propostas de
calendário, que os estudantes podem encaminhar suas propostas e que é desejável que
os estudantes  participem como representantes discentes nos conselhos superiores.  A
reunião termina às 15:00. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim,
Giane Lessa, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.-
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 12:35 )
ANGELENE LAZZARETI

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 3126883

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 11:32 )
ANIBAL ORUE POZZO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2351477

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 12:26 )
CRISTIANE CHECCHIA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2124810

 (Assinado digitalmente em 10/05/2021 15:33 )
DIANA ARAUJO PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1619312

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 18:40 )
GIANE DA SILVA MARIANO LESSA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1488654

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 15:11 )
MARIA ETA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 2865749

 (Assinado digitalmente em 07/05/2021 16:08 )
MARIO RAMAO VILLALVA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

Matrícula: 1927115
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