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ATA Nº 01/2020 – 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de LAMC 1 

No dia 28 de fevereiro de 2020, na sala 107 do prédio central do Jardim Universitário, 2 

estiveram presentes na reunião do colegiado de LAMC os docentes Maria Eta, Giane 3 

Lessa, Maria Inês Amarante, Diana Araujo Pereira, Aníbal Orué Pozzo, Angelene 4 

Lazaretti, Cristiane Checchia, Gabriela Canale e a pedagoga Patrícia Queiroz. Ponto 1 – 5 

Informes – A profa. Cristiane alerta para o fato de que teremos que aprovar o regimento 6 

do curso. Ela comunica que foi feita uma minuta com base em outros cursos, para ser 7 

analisada pelo colegiado. A profa. Diana diz que essa minuta foi enviada em setembro do 8 

ano passado. A profa. Maria Inês solicita que a minuta seja reenviada. A profa. Diana diz 9 

que vai réenviá-la. Ela comenta que temos uma estudante cubana com refúgio e uma 10 

estudante indígena na nova turma de LAMC. A profa. Giane lembra do caso da estudante 11 

Graciela Mendoza, falante de língua materna guarani, para que esses estudantes tenham 12 

apoio desde o início de todos os professores. Graciela apresentou muita dificuldade com 13 

o letramento acadêmico junto a dificuldades cognitivas. Patrícia observa que foi aplicado 14 

aos estudantes deste ano o questionário sociolinguístico. A profa. Giane ressalta a 15 

complexidade do caso da Graciela e também comenta sobre a aluna Eva. Ambas com 16 

acentuados problemas cognitivos. A profa. Diana observa que não podemos associar 17 

nacionalidade com língua. A profa. Cristiane lembra do caso do Pierre, primeiro aluno 18 

haitiano de LAMC. A prof. Giane observa que, além das línguas em questão serem 19 

diferentes, o Pierre tem um nível alto de letramento em Francês e que, no caso dele, 20 

parece ter havido conflitos culturais. A profa. Maria Inês, comenta que Pierre entrou em 21 

depressão. Ela relata que quando conversou com Pierre, ele havia dito que nas aulas de 22 

português ele tinha necessidade de mais exercícios de português. Nessa ocasião, ele 23 

contou que, após falar com a professora de português, ela não disponibilizou os 24 

exercícios solicitados por ele. A profa. Maria Inês diz que ela acabou por fazer uma tutoria 25 

com Pierre e lhe proporcionou os exercícios. Ela acrescenta que entregou um relatório 26 

sobre essa tutoria. A profa. Maria Inês propõe que os docentes se ocupem de tutorias 27 

para os alunos. A profa. Gabriela – diz que talvez possamos juntar este com o segundo 28 

ponto da pauta, sobre a recepção de estudantes, no sentido de pensarmos estratégias 29 

entre os estudantes veteranos possam ajudar aos calouros. Ela sugere que façamos essa 30 

aproximação, relacionando-a com a mediação. A profa. Maria Eta comunica que, por meio 31 

dos editais para indígenas e refugiados, conseguimos 3 monitores para línguas, 3 32 

monitores para informática e três monitores para língua Guarani. Ela diz que está 33 

mandando e-mails para os professores que os terão como alunos para que saibam que 34 

terão alunos refugiados e indígenas e esses professores passam a ter o contato com os 35 

monitores. A profa. Maria Eta observa que houve um resultado muito positivo no ano 36 

passado em relação às monitorias e que os monitores atuaram como mediadores entre os 37 

estudantes e os professores, já que os monitores conheciam as dificuldades dos 38 

estudantes. Dessa forma, alguns professores mudaram suas práticas em função dessas 39 

demandas específicas. A profa. Giane sugere que façamos o registro e compartilhemos os 40 

resultados positivos. Ela aponta a importância de registrarmos em ata também as 41 

participações em congressos, publicações de livros e artigos e prêmios adquiridos pelo 42 

corpo docente. A profa. Cristiane comenta que os projetos de monitorias devem ser 43 

encaminhados em grupo, que dificilmente conseguiremos monitores, já que há áreas que 44 

reprovam mais e sempre terão prioridade para conseguir monitores. O prof. Aníbal 45 

relembra que a visita do MEC será ainda neste semestre, e sobre a necessidade que 46 

tenhamos toda a documentação pronta. Ele enviou e-mail para todos sobre isso. Ponto 2 47 

– O prof. Aníbal informa que a profa. Maria Inês entrou com um processo contra a 48 

coordenação do curso e que irá encaminhá-lo a todos os professores de LAMC, já que se 49 
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trata de uma ação pública. A profa. Inês adverte que não recebeu reposta. O prof. Aníbal 50 

esclarece que a resposta foi encaminhada ao órgão competente, de acordo com os 51 

procedimentos formais. Patrícia diz que terá que sair e comunica que o NIPEI 52 

desenvolveu um modelo de acompanhamento pedagógico. A profa. Gabriela pergunta 53 

sobre os dados sobre a evasão. Patrícia diz que o maior problema de LAMC é que os 54 

alunos acabam por fazer um número alto de optativas e deixam de fazer as disciplinas 55 

obrigatórias do curso. Ela diz que o trabalho é básico, de entrega do fluxograma. O prof. 56 

Aníbal solicita que Patrícia encaminhe a documentação básica para orientação dos 57 

estudantes que estão ingressando este ano. Ele recorda que 2ª feira, dia 16 e 3ª feira, dia 58 

17 de março pela manhã, são os dias de acolhimento dos calouros e que as profas. Inês e 59 

Giane têm aula nesse dia com os calouros. O prof. Aníbal sugere que nos encontremos 60 

na sala 104, onde as professoras dão aulas. A profa. Angelene informa que sua tese foi 61 

premiada pelo Governo de Santa Catarina, para que a pesquisa tenha continuidade. Ela 62 

observa que há um grupo de teatro na Alemanha que trabalha com estudantes refugiados 63 

e temos uma aluna que está lá. Foi feito um contato dessa universidade com a UNILA que 64 

resultou num projeto conjunto. A profa. Angelene comunica que vão montar um grupo de 65 

artistas aqui para desenvolvê-lo. O tema do trabalho é resistência. A profa. Cristiane 66 

comunica que a Carol Semionatto é quem está na Alemanha, e lembra que ela 67 

questionava muito o curso de LAMC e que, na Alemanha, ela está justamente fazendo 68 

mediação cultural. A profa. Angelene acrescenta que se trata de um grupo de 69 

aproximadamente 10 estudantes da Alemanha, que virão ao Brasil no final de setembro-70 

início de outubro. Ponto 3 – Semana interdisciplinar do ILAACH 15-19 de junho. O prof. 71 

Aníbal pensou que os estudantes de LAMC que estão ou fizeram mobilidade acadêmica 72 

poderiam fazer um relato de suas experiências. O prof. Aníbal também lembra sobre a 73 

ideia da homenagem à profa. Senior, criadora do curso de LAMC, Alai Diniz. A profa. 74 

Giane relata que na aula da disciplina optativa sobre Mediação Cultural, com os profs. 75 

Aníbal e Diana, pensaram numa homenagem à Alai Diniz, junto à comemoração de 10 76 

anos da UNILA. O colegiado aprova a homenagem à profa. Alai. A profa. Maria Inês 77 

sugere que cada docente apresente sua experiência em LAMC. A profa. Giane sugere 78 

que, em contra partida, Alai nos fale da sua experiência na UNILA. Ponto 4 – Afastamento 79 

da profa. Cristiane para Posdoc em 2021, cujo tema é Memória e culturas políticas no 80 

cone sul. Ela comenta que trata-se de apresentação para aprovação no colegiado, mas 81 

que sua saída está condicionada à busca de uma universidade e à questão familiar. A 82 

profa. Maria Eta também solicita afastamento para Posdoc em 2021. A profa. Cris observa 83 

que já passou pela reunião de área. A profa. Giane comenta que também tem aprovado 84 

na reunião de área o afastamento para licença de capacitação em 2021, relativa a cada 85 

cinco anos de trabalho. Ela observa que não tirou essa licença ao cabo de 5 anos, nem 86 

dos 10 e que caminha para 15 anos de trabalho como professora. A Profa. Gabriela diz 87 

que, uma vez aprovada em área, cabe ao colegiado de LAMC aprovar os afastamentos. 88 

Os afastamentos das profas. Cristiane, Giane e Maria Eta ficam, portanto, aprovados pelo 89 

colegiado. Ponto 5 – Os projetos de monitoria são aprovados. Ponto 6 – A disciplina de 90 

metodologia da história para LAMC não será oferecida, neste semestre, no turno da 91 

manhã como vinha sendo, pois não há disponibilidade de professor. A solução sugerida 92 

pela história é a de que as ementas das disciplinas Teoria e Metodologia da História: 93 

Modernidades e Narrativas e Teoria e Metodologia da História: Da Nova História a História 94 

Cultural sejam igualadas para que os estudantes de LAMC possam cursá-la junto com os 95 

estudantes história, à noite. A profa. Maria Inês questiona o horário noturno. A Profa. 96 

Diana comenta que teriam que ter aula à noite e estar na UNILA de manhã no dia 97 

seguinte. Como é entendido que não há alternativa neste momento, a sugestão fica 98 
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aprovada. Ponto 7 – A profa. Diana diz que LAMC tem um orçamento de R$ 5.410,00 para 99 

diárias e passagens e que se vamos trazer a profa. Alai, temos que comprar as 100 

passagens já, para conseguirmos um preço acessível. Ela comenta sobre a possibilidade 101 

de trazermos outra pessoa, mas que atualmente, a vinda de um professor do exterior está 102 

condicionada à aprovação do ministro da cultura e que seria melhor pensarmos em 103 

alguém do Brasil.  A profa. Giane, sugere a vinda de Ailton Krenak. Ela diz que podemos 104 

juntar esforços com o curso de antropologia para complementar as passagens, caso os 105 

docentes desse curso estejam de acordo. Teríamos que consultar com a coordenação do 106 

curso. A sugestão é de que todos pensem sobre o nome da segunda pessoa. Sem mais, a 107 

reunião foi encerrada às 16 horas e 03 minutos e eu lavro esta ata.     108 
   109 

 110 
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