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Professores Proponentes: 

 

Prof. Ma. Simone Negrão de Freitas  
(Diretora/Coordenadora de Português) 

 

Prof. Dr. Francisco Ednardo Barroso Duarte 

(Vice-Diretor/Coordenador de Espanhol) 

     

   



 

 Implementação e acompanhamento das propostas feitas 
no Projeto Político do Curso de Letras (PPC) por meio 
de sua avaliação, revisão e eventuais ajustes, seja por 
meio do NDE ou por meio de reuniões periódicas; 

 

 Estimular e apoiar eventos acadêmicos na Faculdade 

de Letras por meio de agendas unificadas, com a 
participação de docentes, de alunos e da comunidade 
externa, especialmente no que se refere ao incentivo de 
aproximação de professores da rede pública com 
eventos e projetos da Universidade Federal do Pará; 

 

 Garantir e incentivar a representação dos discentes do 
curso de Letras Português e Espanhol no conselho da 
faculdade;   

 

 Estabelecer uma política efetiva de implementação e 
priorização dos projetos de pesquisa e extensão 
como atividades vinculadas ao Projeto Político do 
Curso de Letras (PPC); 

 Incentivar a participação dos alunos em projetos de 
pesquisa, ensino e extensão como bolsistas ou 
voluntários; 

 

 Investir na eficiência da gestão otimizando os serviços 
administrativos e de secretaria;  

 

 Lutar pela ampliação do quadro docente da 
Faculdade de Letras tendo em vista as demandas 
curriculares dos cursos de Português e Espanhol; 

 

 Apoiar efetivamente o curso noturno, garantindo o 
funcionamento regular da secretaria neste turno e 
cumprimento de suas demandas; 

 

 Acompanhar as agendas de compra do campus e 
incentivo da ampliação do acervo bibliográfico do 
curso; 

 

 Incentivar práticas acadêmico-culturais, organizadas 
pelos discentes, docentes e centros acadêmicos, tais 
como: Bookcrossing (doação, troca e empréstimo 
solidário e consciente de livros que podem ser 
interessantes a outros leitores) já disponível na estante 
do grupo GEPEDIDS no prédio administrativo; Clube 
do Livro em que os alunos elegem uma obra literária e 
científica para encontros de debates livres quinzenais, 
orientados por um docente; Saraus poéticos e noites 
instrumentais (com a participação de alunos que tocam 
violão, guitarra, baixo ou outros instrumentos etc.);  
Rodas de leitura comunitária onde os alunos podem 
convidar crianças e adolescentes da comunidade 
estimulando o prazer da leitura e a prática da oralidade; 
apresentações de teatro e dança, exposição de artes 
feitas pelos alunos de letras (desenhos, pinturas, 
esculturas entre outras produções artísticas). 

METAS 
 

 Fortalecer o conselho da faculdade nas decisões 

colegiadas de modo a garantir e a gestão participava e 

a autonomia acadêmica; 

 Proporcionar transparência, abertura para negociação 

na lotação dos professores e na alocação das 

disciplinas; 

 Garantir cooperação e diálogo com as demais 

instâncias e faculdades do campus por meio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Manter diálogo permanente com as instâncias 

superiores da UFPA (coordenação geral do campus, 

conselho, pró-reitorias e a reitoria em si);  

 Promover integração entre atividades acadêmicas 

dos cursos de Língua Portuguesa e Língua Espanhola, 

de modo a fomentar a excelência acadêmica; 

 Fortalecer a atuação docente na pós-graduação stricto e 

lato sensu sem prejuízo das atividades da faculdade de 

Letras; 

 Promover a criação de uma pós-graduação lato sensu 

em Língua Portuguesa e Língua Espanhola; 

 Promover a valorização da graduação e sua excelência 

acadêmica;   

 Fortalecer as atividades acadêmicas no polo de Mãe 

do Rio e no Núcleo de São Caetano de Odivelas e/ou 

outros polos que venham a surgir;  

 Fomentar a valorização e divulgação da produção 

acadêmica dos docentes de Letras, tais como 

produções acadêmicas individuais, colaborativas ou em 

coautoria, participação em eventos qualificados 

nacionais e internacionais, publicações de livros, 

artigos científicos ou convites de participação em 

projetos ou parcerias interinstitucionais com outras 

universidades;  

 Incentivar a elaboração de um periódico acadêmico e/

ou revista de divulgação científica e literária local em 

conjunto com o centro acadêmico e/ou outras 

instâncias como faculdades, programas de pós-

graduação e coordenações acadêmicas;  

 

 

EMENTA 

 

 

 

No contexto social e político atual, notamos o 
quanto a educação pública tem sido 

vilipendiada, desgastada e desvalorizada. 
Nenhum outro setor tem sido tão duramente 

massacrado e ameaçado como as universidades 
públicas, em meio a uma hecatombe dos 

direitos políticos, econômicos e sociais, 
viabilizada também pelos cortes e 
contingenciamentos de recursos e pela 

crescente desvalorização do profissional 
docente, especialmente os que atuam nas 

licenciaturas da área de Ciências Humanas. 
Deste modo, faz-se necessário que as 

Licenciaturas de Humanas estejam 
representadas na luta diária pela manutenção 

das conquistas garantidas (até então) 
constitucionalmente pela educação pública 
superior. Diante dos desafios que se assanham, 

a Chapa Re-Existir para Avançar, constituída 
pelos professores Simone Negrão de Freitas 

(candidata à Diretoria/Coordenadoria de 
Português) e Francisco Ednardo Barroso 

Duarte (candidato à Vice-Diretoria/
Coordenadoria de Espanhol), pede o apoio e 
confiança do corpo docente, do corpo discente 

e do pessoal técnico-administrativo, na luta por 
uma universidade pública, laica, gratuita, de 

qualidade e socialmente referenciada, pautada 
na garantia do avanço e da [re]construção de 

um curso de Letras fortalecido, bem estruturado 
e aberto ao diálogo. 


