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Breve introdução 

Gostaríamos de apresentar o nosso programa de trabalho em dois pontos: 1. Propostas gerais, 

que listam linhas e dimensões que consideramos essenciais para a próxima gestão da FALE; 2. 

Programa Compartilhado da Faculdade de Letras, que, além de integrar as propostas gerais, 

convida a Faculdade de Letras para a construção coletiva de um planejamento geral da Fale para 

os próximos  anos, reunindo contribuições das diferentes reuniões e sugestões dos setores e dos 

segmentos da FALE.  

1. Propostas gerais 

- Ampliar e fortalecer os espaços de discussão democrática e de gestão compartilhada na FALE, 

dando relevância e frequência às assembleias da FALE e às instâncias consultivas; isso passa pelo 

fortalecimento das áreas e por sua institucionalização, com uma definição mais clara de seu 

desenho, de sua missão e de suas competências; passa também por um fortalecimento dos 

órgãos colegiados, a partir de uma reflexão coletiva sobre os desafios da representação nos 

órgãos e de nosso compromisso com a autonomia dos colegiados e câmaras; Nesse mesmo 

sentido, ampliar o diálogo com os estudantes, promovendo uma escuta efetiva de suas 

demandas, sugestões e críticas, especialmente com os representantes discentes e com o 

Diretório Acadêmico; o bom planejamento e gestão da FALE passa pela descentralização das 

decisões e pela confiança nas diferentes instâncias colegiadas e consultivas.  

- Construção compartilhada de um Plano de Capacitação e de Qualificação docente e do corpo 

técnico-administrativo positivo e flexível, harmonizado com o desenvolvimento da pesquisa, 

com a internacionalização e a nacionalização, com a modernização administrativa da 

universidade a partir de ações integradas ao plano de desenvolvimento institucional;  O Plano 

de Qualificação da FALE, a ser planejado para ser realizado ao longo da década (2022 a 2030), 

deverá prever as escalas das áreas para os afastamentos docentes de missões pós-doutorais – e 

outras missões - e sua articulação com o planejamento estratégico e com as metas institucionais, 

inclusive as da pós-graduação (em harmonia com o programa Capes-Print-UFMG e articulada 

com as diversas parcerias internacionais e nacionais – a Fale tem hoje mais de 40 parcerias 

internacionais ativas com praticamente todos os continentes). Deve também envolver os 

diversos setores administrativos da FALE nas ações de capacitação, estimulando a qualificação 

contínua de nossos servidores técnico-administrativos (TAE´s).  

- Valorização da Pesquisa como componente central do desenvolvimento científico da área de 

Literatura e Linguística, tanto no nível da pós-graduação como da graduação. Em relação à 

graduação, reforçar a cultura da pesquisa como componente fundamental da formação em 

Letras, passando, inclusive, por uma reflexão ampla sobre o papel das Letras no mundo 

contemporâneo;  

- Ressaltar o papel da formação intelectual e humanística na Faculdade de Letras, com ênfase 

na importância da Literatura e dos estudos Literários, das Artes, do Teatro, da cultura e do 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

- Modernização dos fluxos administrativos e desburocratização dos processos internos; Nossa 

proposta é convidar todos os setores da Faculdade de Letras, as 4 Câmaras (Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Recursos Humanos), bem como os diferentes setores, a discutir internamente sobre 

seus procedimentos e práticas administrativas e se unirem ao esforço de desburocratização, 



apresentando à Faculdade, quando for o caso, quais procedimentos e papéis poderiam ser 

dispensáveis sem prejuízo da qualidade e legalidade dos processos.  

- Apoio permanente e institucional às publicações da FALE, de docentes e discentes,  com 

ênfase ao financiamento de parcerias editoriais, de serviços técnicos indispensáveis às revistas, 

à tradução e editoração de artigos, etc. 

- Investir na infraestrutura da FALE, com ênfase no apoio aos laboratórios, aos núcleos de 

pesquisa, à biblioteca, ao funcionamento dos serviços de informática, à melhoria das salas de 

aula, a necessária construção das salas de defesa de dissertações e teses, ao funcionamento das 

secretarias da pós-graduação e de graduação, ao colegiado de graduação; ao apoio 

administrativo e técnico aos docentes; à melhoria e expansão dos gabinetes; à estrutura e 

funcionamento da cantina;  

- Apoio e indução aos projetos e programas com interface com a Educação Básica, em 

articulação, inclusive, com a Políticas Públicas voltadas para o desenvolvimento da educação 

básica, do letramento e da leitura; 

-  Apoio e indução aos projetos e programas de extensão, tanto no âmbito da prestação de 

serviços quanto no âmbito das ações extensionistas de impacto social, garantindo a autonomia 

do Centro de Extensão na gestão e no planejamento de suas ações;  

- Apoiar e fortalecer as demandas da área de Libras e dos estudantes surdos, ampliando o 

esforço institucional para o desenvolvimento da área,  de suas metas e necessidades; no mesmo 

sentido, ampliar os esforços no âmbito de acessibilidade, em ações integradas com o NAI;  

- Acompanhamento sistemático dos egressos da Faculdade de Letras.  A Faculdade de Letras 

precisa organizar o acompanhamento de seus egressos, mapear o seu destino e atuação após a 

formatura, de modo a avaliar o impacto da formação que o aluno recebe na FALE em sua 

empregabilidade, atuação e produção.  Esse é um dos componentes mais fundamentais e 

objetivos do impacto social e econômico da formação recebida;  

- Incentivo à produção cultural, literária e artística, visando ao incremento dos espaços culturais 

na Fale;  

- Vagas docentes: pleitear junto à universidade e à CPPD a reposição imediata das vagas 

docentes abertas por aposentadoria na FALE, assim como apresentar um plano para vagas de 

expansão; 

- Expressar uma posição política mais clara em defesa da autonomia universitária, das ciências 

humanas e da educação, do necessário financiamento da educação pública, da assistência 

estudantil, das ações afirmativas, e das ações de inclusão e de acessibilidade;   

Esses são alguns aspectos que consideramos essenciais para a nova direção da FALE e que 

estarão integrados aos pontos seguintes.   

 

2.  PROGRAMA COMPARTILHADO DA FACULDADE DE LETRAS:  

 



Este item integra diversos aspectos, demandas e sugestões que vieram das várias reuniões que 

fizemos com os segmentos da Faculdade de Letras, docentes, técnico-administrativos e 

discentes.  

1 – Iniciamos este item ressaltando nosso compromisso com a ampliação dos canais 

democráticos na Faculdade de Letras, seja no sentido de uma gestão compartilhada e aberta 

com a comunidade, seus diferentes setores administrativos, com os docentes, com os discentes 

e com os técnico-administrativos (Taes), seja no sentido da garantia de uma escuta efetiva com 

as instâncias consultivas da Fale, especialmente com as Áreas e com a Assembleia Geral da 

Unidade e com as instâncias colegiadas, os diferentes colegiados, as câmaras (de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de Recursos Humanos) e a Congregação. Entendemos que a democracia 

é mais que uma palavra, uma noção ou um discurso, mas uma prática que deve estar integrada 

às ações, discussões e deliberações.  Uma gestão compartilhada passa pela garantia da 

autonomia dos colegiados, das câmaras, do Centro de Extensão e das áreas.  

2 – Construção de um orçamento anual compartilhado que atenda às diferentes demandas e 

prioridades da FALE, com organização racional dessas demandas e prioridades, incluindo a 

experiência do orçamento participativo em alguma dimensão e percentual para atender 

projetos específicos. Assumimos o compromisso de iniciar o exercício anual com a discussão da 

proposta orçamentária da Fale na Assembleia Geral; nesse mesmo sentido, dar boas condições 

de trabalho ao setor de compras e de contabilidade para um bom planejamento dos processos 

financeiros e contábeis;  

3 – Construir coletivamente um programa de apoio e financiamento às publicações da 

Faculdade de Letras por meio de i) apoio e financiamento permanente dos periódicos da FALE 

(e do setor de periódicos) de modo a que possam funcionar sem incertezas e com garantia dos 

serviços técnicos e dos recursos humanos essenciais para a produção regular de suas edições; 

ii)- construção de um programa de apoio e financiamento da publicação de livros da Fale em 

parceria com editoras consolidadas, de modo a assegurar o lançamento das obras autorais e das 

coletâneas concluídas em um fluxo rápido e contínuo;  

4 – Compromisso com a articulação necessária para a recomposição dos recursos humanos da 

Biblioteca da Fale, como dimensão essencial e necessária à construção compartilhada de um 

Plano de Expansão da Biblioteca, com a ampliação de seu acervo físico e dos sistemas digitais de 

acesso bibliográfico dos periódicos nacionais e internacionais relevantes para as diferentes 

linhas de pesquisa da Fale e de base para o ensino de graduação e de pós-graduação; 

5 – Compromisso com o apoio ao funcionamento administrativo e com a articulação política 

necessária para a construção compartilhada de um plano de expansão do Acervo de Escritores 

Mineiros, que lhe dê o valor simbólico que merece não só na Faculdade de Letras, mas na UFMG, 

na cidade de Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais. No plano administrativo, garantir o 

apoio financeiro, técnico e humano ao pleno funcionamento de suas atividades de organização 

e digitalização do acervo e de seu planejamento; no plano político, garantir a articulação 

necessária para a viabilização do plano de expansão de Acervo de Escritores Mineiros junto à 

UFMG e às políticas públicas de cultura e de memória de BH e do Estado. Isso pode passar, 

inclusive, pela construção coletiva de um Projeto Multidisciplinar para o Acervo, podendo reunir 

diferentes unidades e áreas de conhecimento da UFMG. 

6 – Dimensionar as demandas do setor de Informática da Faculdade de Letras, pensando na 

solução dos problemas do presente (como a recomposição de seus recursos humanos) e, de 

modo mais amplo, no planejamento do futuro da informática na Fale. A informática possui uma 



capilaridade geral que perpassa todos os setores e dimensões da Faculdade, indo desde o apoio 

técnico ao ensino, às salas de aula, aos laboratórios e manutenção das máquinas e 

equipamentos da unidade, mas também os diferentes sistemas inteligentes necessários à 

consecução das atividades fins da FALE (licenças, softwares, hardwares, etc). Como setor 

estratégico essencial, a FALE precisa inserir a informática em uma política de apoio e 

financiamento permanente, com capacitação dos seus recursos humanos, recomposição de seu 

quadro e aquisição de equipamentos; 

7 – Apoio à manutenção e fortalecimento das secretarias de pós-graduação, o que passa pela 

manutenção do quadro de seus servidores, melhoria de sua qualidade laboral e de apoio aos 

processos gerais dos programas de pós-graduação para que eles possam manter a qualidade de 

seus serviços e de sua organização administrativa. A infraestrutura dos programas de pós-

graduação, assim como a garantia de seu conceito 7, passa, necessariamente, por secretarias 

bem estruturadas e funcionando sem incertezas e sem pressões; este é, inclusive, um dos 

quesitos da avaliação multidimensional dos programas de pós-graduação;  

8 – No mesmo sentido, apoio à manutenção e melhoria dos sistemas de informatização do 

Colegiado de Graduação e da seção de ensino, garantindo o financiamento necessário ao seu 

funcionamento e à sua qualidade laboral, que passa também pela garantia dos recursos 

humanos do setor; 

9- Dar o apoio institucional necessário e fundamental ao acolhimento de estudantes 

estrangeiros na Faculdade de Letras, especialmente os estudantes do programa PEC-G, dentro 

de um princípio humanístico de solidariedade e de apoio objetivo às suas demandas e 

necessidades para garantir não só a manutenção desses alunos na FALE e na UFMG, como 

também a sua formação adequada.  

10 – Construir de modo claro e objetivo a dimensão da área de Libras e sua integração 

definitiva ao planejamento da Faculdade de Letras, seja na política de alocação de vagas, seja 

no planejamento geral da área nos contextos da graduação e da pós-graduação; os professores 

de Libras da FALE têm envidado esforços muito significativos para atender aos cursos de 

licenciatura da UFMG, da Fale e do recente curso de licenciatura da Faculdade de Letras. Esses 

esforços revelam um compromisso institucional exemplar, em uma dimensão que não é 

proporcional ao número de docentes da área, tampouco à contrapartida institucional. A FALE 

precisa assumir um compromisso de apoio objetivo às demandas da área de Libras, não só para 

assegurar os compromissos institucionais assumidos pela área, mas também para garantir a 

qualidade de trabalho de seu corpo docente e colaboradores;  

11 – Acolher a atender as demandas da comunidade discente em relação às publicações, na 

forma de uma publicação acadêmica permanente e de qualidade dos discentes de graduação, 

assim como também de uma Revista Literária, que poderia compartilhar escritos literários de 

discentes e docentes; na pós-graduação, também é importante apoiar a produção de revistas 

de alunos de pós-graduação, como já existe em outras universidades brasileiras. Isso não exclui, 

claro, a produção discente nas revistas e publicações que comporão a nova política editorial da 

FALE, já  citada no item 3 deste programa. 

12 – Apoio ao Programa de Monitorias de Graduação e sua expansão/reorganização na forma 

de monitorias remotas (MRE); 

13 – Oficinas de Produção de Texto e Projetos relacionados à Escrita: promover uma discussão 

com os docentes responsáveis pelas disciplinas e projetos relacionados com Produção de Texto 



e Escrita Criativa para um planejamento visando à integração dessas ações e à melhoria das 

condições de oferta de disciplinas e de promoção de atividades laboratoriais relacionadas à 

escrita na FALE.  

14 – Valorizar os Núcleos de Estudos da FALE, componentes essenciais da organização, indução 

e divulgação de grupos de pesquisa da FALE; Estimular a organização de seminários e eventos 

dos núcleos de estudos, inclusive valorizando suas atividades como componentes curriculares;  

15 – Estimular e apoiar a produção coletiva da CULTURA e das ARTES na Faculdade de Letras, 

dos debates literários, das manifestações artísticas e dos debates intelectuais como 

componentes fundamentais de uma Faculdade de Letras que prima pela valorização da 

inteligência, do pensamento crítico, da cidadania e da formação humanística; 

16 – Retomar o Plano de Expansão Física da Faculdade de Letras, atualizando os seus planos de 

engenharia, de modo a pleitear junto à universidade à conclusão do prédio da FALE, ainda 

mantendo fundações inacabadas que precisam ser construídas. Isso passa pela conclusão do 

piso da Faculdade, que se encontra ainda no reboco, até a melhoria das salas de aula, a 

construção das 2 salas de defesa da pós-graduação, a expansão física da biblioteca e dos 

gabinetes de docentes, a melhoria e expansão do Diretório Acadêmico;  

17 – No sentido de repensar os nossos espaços, negociar uma utilização mais ampla das salas 

do CAD para otimizarmos mais os espaços da FALE, assim como articular junto aos outros 

diretores de unidades e junto à reitoria a melhoria dos espaços de convivência nos CAD´s e de 

nossos espaços externos; ainda nesse mesmo sentido, melhorar os espaços de convivência da 

FALE, suas “ágoras” e seus jardins;  

18 – Instituir uma política ambiental na FALE, de reciclagem de lixo e de materiais de descarte; 

organizando internamente nosso meio-ambiente dentro dos princípios de sustentabilidade 

ambiental;  

19 – Promover uma discussão coletiva sobre os problemas de adoecimento e a síndrome de 

Burnout na Faculdade de Letras, de docentes, discentes e técnicos, sua relação com as condições 

de trabalho, o que passa pela abertura de canais de diálogo e de acolhimento, pela necessária 

abertura de uma reflexão coletiva e franca, pela valorização de nosso trabalho, pela 

humanização das relações pessoais e de trabalho coletivo; 

20 – Promover um espaço de escuta efetiva dos estudantes, de reflexão e de acolhimento de 

suas demandas e da devida e necessária integração de sua participação nas discussões da 

Faculdade de Letras. Isso passa tanto pela melhoria das relações entre professores, alunos e 

técnicos, como pelas políticas de inclusão e de ações afirmativas, de avaliação institucional 

objetiva do fenômeno de evasão e de exclusão, bem como do acompanhamento mais efetivo 

de nossos egressos 

21 – Acompanhamento sistemático dos egressos da Faculdade de Letras. Se os programas de 

pós-graduação já integram em suas atividades e em sua avaliação o acompanhamento dos 

alunos egressos, muito ainda resta a fazer nesse sentido em relação aos alunos de graduação; A 

Faculdade de Letras precisa organizar o acompanhamento de seus egressos, mapear o seu 

destino e atuação após a formatura, de modo a avaliar o impacto da formação que o aluno 

recebe na FALE em sua empregabilidade, atuação e produção.  Esse é um dos componentes mais 

fundamentais e objetivos do impacto social e econômico da formação recebida;  

 



Esperamos poder contar com vocês para uma discussão coletiva e uma gestão compartilhada. 

 

Wander Emediato  e  Ana Larissa Marciotto de Oliveira 


