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A reunião foi aberta com o informe da direção geral da Faculdade sobre a discussão
realizada nos departamentos nos meses de novembro e dezembro de 2014 acerca das
mudanças curriculares. Apenas quatro departamentos realizaram esse debate
(Vernáculas, Linguística, Orientais e Eslavas, Anglo-Germânicas), mas foi possível
identificar uma proposta consensual: realizar em caráter emergencial uma correção em
relação aos semestres que ultrapassam a carga máxima de 32 créditos a serem
cursados, tornando as disciplinas que foram acrescidas em 2010 como optativas. Ao
mesmo tempo, abrir de forma ampla um debate acerca da reformulação do currículo,
envolvendo o Bacharelado e a criação de novos cursos. Tendo em vista o
agendamento de diversas visitas das comissões do MEC de credenciamento dos
diversos cursos de Letras, este passou a ser o ponto de pauta da reunião. A Direção da
Faculdade apresentou as diversas iniciativas com vistas a atender as demandas
dessas comissões, como a disponibilização de documentos e a construção de uma
pequena sala para trabalho e posteriormente será usada também para bancas de
concursos e etc. Os currículos Lattes de todos os docentes estarão impressos, mas
cada chefe de departamento deverá mobilizar os professores para que compareçam
aos dias de visita do MEC e tragam a comprovação de suas atividades. Foi solicitado
que os coordenadores e chefes de departamento confirmem a atualização e revisão
das ementas e as correspondentes bibliografias de cada disciplina, pois foram
identificados alguns problemas na versão que foi implantada do novo currículo.
Questionada sobre a situação da Biblioteca, a direção respondeu que já está em fase
de aquisição 10 aparelhos de refrigeração (split) em caráter emergencial para o salão
do acervo, uma vez que a reforma do ar condicionado central seria muito mais cara e
demorada. Também informou que o projeto de revisão da rede elétrica foi todo

executado e foi concluído um estudo para reformulação total da Biblioteca, ampliando
sua capacidade de atendimento. Este projeto está aguardando a definição do
orçamento de 2015 para ser encaminhado à reitoria. Novos espaços serão abertos em
2015, como a sala de aula equipada com telas interativas e computadores individuais,
com acesso à internet. Embora seja um resultado parcial e menor do se esperava, a
direção informou que foram instalados 11 aparelhos de ar condicionado nas salas de
aula do Bloco H. Eram esperados 22, para todas as salas do primeiro andar, mas a
reitoria liberou apenas a metade. Nada mais tendo sido tratado, eu, professora
Eleonora Ziller dei por encerrada a reunião.
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