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1

No dia 28 de abril, às 14 horas, sob a presidência da professora Eleonora Ziller

2

Camenietzki, realizou-se a quarta reunião do Núcleo Docente Estruturante. Foi

3

apresentada a nova proposta de funcionamento da Direção Adjunta de Ensino de

4

Graduação e da Coordenação dos cursos de Letras Anglo-germânicas, Neolatinas,

5

Clássicas, Orientais e Eslavas, Literaturas (diurno) e Licenciatura em Português-

6

Literaturas (noturno). Os coordenadores de curso passam a integrar o NDE juntamente

7

com os representantes indicados pelos Departamentos. A nova estrutura apresenta

8

uma transformação significativa na gestão acadêmica da Faculdade. Surgiram várias

9

dúvidas acerca da sobreposição de funções uma vez que já existe o chefe de setor que

10

tradicionalmente acompanha as diversas habilitações. Foi destacado o novo papel do

11

coordenador de curso, que poderá agir no âmbito mais amplo, pois terá acesso ao

12

conjunto de problemas vivenciados pelos estudantes e professores e não apenas às

13

disciplinas específicas do curso. Com isso, a sobrecarga que existia sobre o Diretor

14

Adjunto de Graduação, único responsável pelos quase 3.000 alunos da Letras, será

15

compartilhada com mais 6 professores, além do próprio NDE. Alguns docentes

16

expressaram sua preocupação com o risco de fragmentação das deliberações acerca

17

dos procedimentos acadêmicos e das normas para a resolução de vários problemas.

18

Após a discussão, chegou-se ao consenso a respeito da importância do NDE neste

19

processo, pois se transformará num importante fórum de articulação. A direção da

20

Faculdade pediu aos professores apoio neste momento de mudança e ficou acertado

21

que haveria uma nova convocação do NDE assim que essas práticas, após serem

22

consolidadas, pudessem ser objeto de uma avaliação mais precisa. Nada mais tendo

23

sido tratado, eu, professora Eleonora Ziller dei por encerrada a reunião.-.-.-.-.-.-

