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CAPÍTULO 4 
 

NOS PASSOS DA GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 
 

 
Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos [...]  
que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos. 
 
E se encorpando em tela, entre todos,  
se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão.  

João Cabral de Melo Neto (1975, p. 19-20) 

 
 

s universidades federais escolhem seus Coordenadores, Chefes de 

Departamento, Diretores e Reitores por meio de eleição. Isso faz 

com que a gestão seja uma ação colaborativa por meio da qual 

professores, técnico-administrativos e discentes constroem juntos o dia a dia 

acadêmico. Neste capítulo, dividido em 2 partes, apresento a minha trajetória na 

administração da Faculdade de Letras da UFG, desde o tempo de Coordenador de 

Área e do Centro de Línguas até o cargo de Diretor de Unidade Acadêmica, bem 

como listo algumas das Comissões de que tomei parte por estar em um cargo 

administrativo. 

 

 
4.1 As experiências administrativas 
 
 
 Minhas experiências administrativas iniciaram-se com a Coordenação da 

Subárea de Inglês em 1995 e prosseguem até o momento no cargo de Diretor da 

Faculdade de Letras, como vemos a seguir.  

 
 
 

A
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4.1.1 Coordenação de Área e do Centro de Línguas 
 

A minha trajetória administrativa na UFG iniciou-se em 1995, quando fui 

eleito, por meus pares, para as funções de Coordenador da Subárea de Inglês e de 

Coordenador da Área de Línguas Estrangeiras, que envolvia as subáreas de Inglês, 

Francês, Espanhol e Italiano.  

Devido ao trabalho que desenvolvi na gestão dessas duas áreas, fui 

indicado, em 1995, para coordenar o Projeto de Extensão “Centro de Línguas” (CL), 

funcionando, nesse ano, como um projeto-piloto. Era um desafio grande para mim, 

pois não tínhamos estrutura, funcionários ou verba. Eu tinha apenas uma grande 

motivação para fazer com que o Projeto desse certo. No início, tínhamos umas 4 

turmas de inglês e não tínhamos uma sala para a Coordenação. Em 1996, fui 

designado, por meio da Portaria No. 005/96-DL38, a ser o primeiro Coordenador 

do Centro de Línguas da UFG e montei a Sala de Coordenação e a Secretaria do CL. 

Houve muita resistência por parte de alguns colegas que eram contrários à 

implantação do CL, visto que, para seu funcionamento, era necessária a cobrança 

de uma taxa de matrícula. À época, o Brasil era governado pelo Presidente  

Fernando Henrique Cardoso, e havia o temor de que as universidades federais 

fossem privatizadas. Cobrar taxas de matrícula, segundo alguns professores, era o 

primeiro passo para a tal privatização.  

Tive de travar uma batalha de convencimento, pois, sem a cobrança de 

taxas, o CL não teria como funcionar. A taxa era usada para pagar os professores 

que nele atuavam, pagar os funcionários da Secretaria, pagar as gratificações de 

Coordenador e de Supervisores. Mas, comparada com as taxas cobradas por 

escolas de línguas particulares em Goiânia, a taxa por nós cobrada era 

extremamente acessível, o que fez com que as pessoas acampassem e dormissem 

na UFG por três noites para conseguirem se matricular no CL.  

 

                                                        
38. Esta Portaria encontra-se no Anexo Q.  
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Figura 43: Manchete no Jornal Diário da Manhã sobre o Centro de Línguas da UFG. 

 

Aos poucos, fui conseguindo sala, estrutura, funcionários, e o Projeto foi 

aumentando e se consolidando. Fui Coordenador de 1995 a 1997. Em 1998, 

afastei-me da Coordenação para cursar o Doutorado na UFMG. Quando retornei do 

Doutorado em 2001, fui novamente eleito para ser Coordenador do Centro de 

Línguas, ficando na Coordenação até 2006. Hoje, orgulho-me de ter contribuído 

para a criação e para a consolidação do Projeto, que completa, em 2017, 22 anos de 

existência e atende a 3.100 alunos com a oferta de cursos de Alemão, Espanhol, 

Francês, Inglês, Inglês Instrumental para Surdos, Italiano, Libras, e Português para 

Estrangeiros. 
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4.1.2 Vice-Direção da Faculdade de Letras e Coordenação dos Cursos de 
Graduação  
 

Em 2005, o Diretor e a Vice-Diretora da Faculdade de Letras, Prof. Anselmo 

Pessoa Neto e Profa. Ofir Bergemann de Aguiar, foram convidados pelo Reitor 

recém-eleito a assumirem, respectivamente, os cargos de Pró-Reitor de Extensão e 

Cultura e Coordenadora de Assuntos Internacionais.  

Haveria eleição para a Direção da Faculdade de Letras e pretendia me 

candidatar ao cargo de Diretor. Fui, então, procurado pela profa. Maria Zaira 

Turchi, para compor uma chapa para a Direção, sendo ela a Diretora e eu seu Vice-

Diretor. Disse a ela que pretendia me candidatar ao cargo de Diretor, mas eu 

jamais concorreria com ela. A Profa. Zaira tinha sido minha professora na 

Graduação e, quando comecei a ministrar aulas na Pós-Graduação, era ela a 

Coordenadora do Programa. A admiração e o carinho que tinha e tenho por ela 

jamais me permitiriam competir com ela. Aceitei, então, a sua proposta e fomos 

eleitos para a Direção em 6 de dezembro de 2005 e assumimos os cargos em 9 de 

janeiro de 200639.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44: Com a Professora Maria Zaira Turchi, na Cerimônia de Posse, 2006. 

                                                        
39. O Termo de Posse encontra-se no Anexo R. 
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Àquela época, o Vice-Diretor também exercia o cargo de Coordenador dos 

Cursos de Graduação. Desse modo, coordenei os cursos de Letras: Inglês, Letras: 

Francês, Letras: Espanhol, Letras: Português, Letras: Linguística e Letras: Estudos 

Literários.  

Uma das atribuições que tinha como Coordenador de Curso de Graduação 

era receber os alunos calouros durante a realização das matrículas que ocorriam 

no Centro de Cultura e Eventos da UFG e durante a Semana dos Calouros, que 

ocorre na primeira semana de aulas. Adorava recebê-los. Chegavam com um misto 

de alegria e de medo pelo desconhecido. Os veteranos os recepcionavam pintando-

lhes os rostos com tinta guache. Era divertido, e eu procurava dar-lhes um abraço 

de aconchego e de boas-vindas ao curso. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 45: Recebendo os calouros no Centro de Cultura e Eventos 
Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, UFG, em 2010. 

 

 Como Coordenador, tinha também de assinar declarações para os alunos, 

elaborar o horário das aulas, fazer aproveitamentos de alunos transferidos, enviar 

para o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) a lista dos formandos, inscrever os 

alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), participar das 

reuniões da Câmara de Graduação, presidir o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

dos cursos, elaborar o horário das aulas, por semestre, e divulgá-lo na página da 

Faculdade de Letras, resolver problemas dos alunos etc. Enfim, tinha de fazer os 

cursos funcionarem e fiz tudo isso sozinho. Hoje, a Faculdade de Letras conta com 

três coordenadores: Coordenador do Curso de Letras: Línguas Estrangeiras; 
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Coordenador do Curso de Letras: Português e Bacharelados; e Coordenador do 

Curso de Letras: Libras e Tradução, o que lhes facilita o trabalho. 

Como Coordenador de Curso de Graduação, participava das reuniões da 

Câmara de Graduação e era frequentemente designado para compor algumas 

comissões, como a Comissão de Elaboração do Calendário Letivo da UFG. 

Durante o nosso mandato na Direção, fizemos uma reforma nos banheiros 

da Faculdade de Letras e fizemos parte do Projeto REUNI, propondo a criação do 

Curso de Letras: Libras. A Profa. Zaira e eu sabíamos da existência de um curso de 

Letras: Libras a distância que estava sendo oferecido, no IFG, pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), e fomos à UFSC para conversar sobre o curso e 

conhecer a estrutura física. 

O Projeto REUNI da UFG foi aprovado, e o curso de Letras: Libras passaria  a 

ser oferecido por nós em 2009. Presidi, então, a comissão que elaborou o Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras: Libras e fui também seu Coordenador no primeiro 

ano do curso. No primeiro ano do curso, não houve alunos surdos.  

Por meio do REUNI, de um Projeto do CT-INFRA, e de verba parlamentar da 

Deputada Federal Raquel Teixeira, que era professora da Faculdade de Letras da 

UFG, conseguimos dinheiro suficiente para a construção de outro prédio para a 

nossa Faculdade. A construção do prédio se iniciou em abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 
Figura 46: Início da construção do novo prédio da  

Faculdade de Letras da UFG, abril de 2010. 
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Em 2 de dezembro de 2009, houve novas eleições para a Direção da 

Faculdade de Letras, e a Profa. Zaira e eu fomos reeleitos para outro mandato de 4 

anos (2010-2014). Tomamos posse em 9 de janeiro de 201040.  

Em 2010, no segundo vestibular para o curso de Letras: Libras, apenas 3 

alunos surdos foram aprovados, e isso nos preocupou, pois queríamos muito 

incluí-los. Solicitamos, então, à Reitoria da UFG que o curso de Letras: Libras 

fizesse parte do Programa UFGInclui,41 de modo que os alunos surdos fizessem um 

vestibular diferenciado e, dessa forma, viessem fazer o curso.  

Nossa proposta foi aprovada pelo CONSUNI, e foi emitida a Resolução 

Consuni No.  20/2010, de 13 de novembro de 2010, que reservou 15 vagas, das 40 

do curso, para os alunos surdos. Em 2011, foram aprovados, no vestibular, 11 

surdos e, a partir do ano seguinte, temos o ingresso de 15 alunos surdos em todos 

os anos. 

Em outubro de 2010, houve eleições para Governador do Estado, e o Sr. 

Marconi Perillo foi eleito Governador. O governador eleito convidou a Profa. Zaira 

para assumir a Presidência da FAPEG e, em dezembro desse ano, ela me ligou para 

saber se eu estava pronto para ser Diretor da Faculdade. Fui pego de surpresa, pois 

tinha o plano de sair para Pós-Doutorado e concorrer a Direção quando retornasse. 

Mas, como queria dar continuidade ao trabalho que estávamos fazendo, aceitei o 

desafio de me candidatar ao cargo de Diretor.  

 
4.1.3 O primeiro mandato como Diretor 
 

A experiência que tive como Coordenador do Centro de Línguas por 8 anos 

e meio e como Vice-Diretor e Coordenador de Curso de Graduação por 6 anos me 

                                                        
40. O Termo de Posse encontra-se no Anexo S. 
41. O Programa UFGInclui foi criado em 2008, pela Resolução CONSUNI No. 29/2009 e tem por 
objetivo reservar vagas nos cursos de graduação da UFG para alunos de escola pública, alunos 
negros, alunos indígenas e alunos quilombolas. A partir de 2010, por meio da Resolução CONSUNI 
No.  20/2010, o Programa passou também a reservar vagas para alunos surdos no Curso de Letras: 
Libras.  
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dava segurança para assumir o mais alto cargo na Faculdade de Letras: o de 

Diretor.  

Precisava conseguir um Vice-Diretor, que também assumiria a função de 

Coordenador de Curso de Graduação. Na minha opinião, para ser Coordenador de 

Curso, a pessoa precisa ser amável e ter paciência com aluno, pois tem de lidar com 

o corpo discente diariamente. Lembrei-me do Prof. Jamesson Buarque de Souza, 

novo na Faculdade, que tinha se disposto a levar vários alunos, de ônibus, a 

eventos estaduais e regionais dos discentes de Letras. Ele era uma pessoa mais 

jovem do que eu, também era Doutor, muito amável e disposto, e eu poderia 

ensinar a ele as tarefas da Coordenação. Fiz o convite à tarde de um dia e, à noite, o 

Prof. Jamesson Buarque de Souza me ligou para dizer que aceitava o meu convite.  

Fizemos várias reuniões para escrevermos uma proposta de gestão e, em 03 

de março de 2011, fomos eleitos Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Letras, 

cargo que tenho a honra de ocupar até hoje. A cerimônia de posse ocorreu no dia 

16 de março de 201142. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 47: Recebendo o Termo de Posse das mãos do  
Prof. Edward Madureira Brasil, Reitor da UFG. 

 

                                                        
42. O Termo de Posse encontra-se no Anexo T. 
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Figura 48: Foto oficial da posse43. 

Ao assumir a Direção, continuei tomando as providências para a finalização 

da construção do novo prédio e tive de aprender a ser Diretor, pois a Profa. Zaira 

não estava mais perto de mim. Estava agora em outro lugar, presidindo a FAPEG.  

As funções de Diretor são várias e diferentes das que eu exercia na Coordenação.  

Como Diretor, tenho de receber os calouros na Semana dos Calouros, abrir 

eventos da Faculdade de Letras, elaborar e assinar Editais, fazer as compras de 

materiais de consumo e de equipamentos para a Faculdade, presidir as reuniões do 

Conselho Diretor, realizar colações de grau especiais, assinar a folha de frequência 

dos professores e dos técnico-administrativos para ser enviada ao Departamento 

de Pessoal, organizar os concursos para novos professores efetivos, organizar os 

processos seletivos simplificados para contratação de professores substitutos, 

aprovar compra de passagens aéreas e pagamento de diárias, aprovar a prestação 

de conta de compra de passagens aéreas e de pagamento de diárias, homologar as 

férias dos professores e dos técnico-administrativos, aprovar, no sistema, os 

projetos de extensão, assinar Certidões de Ata das reuniões do Conselho Diretor, 

autorizar afastamento de professores e técnico para participar de eventos no 

exterior. 

                                                        
43. Da esquerda para a direita, temos eu (novo Diretor da FL), Profa. Maria Zaira Turchi (Ex-
Diretora da FL), Prof. Edward Madureira Brasil (Reitor da UFG), Profa. Sandramara Matias Chaves 
(Pró-Reitora de Graduação da UFG) e Prof. Jamesson Buarque de Souza (novo Vice-Diretor da FL).  
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Tenho, também, de participar das reuniões mensais do Conselho Gestor e 

das reuniões do Conselho Universitário (CONSUNI), que ocorrem de três em três 

meses. Tenho, ainda, de participar de comissões designadas pela Reitoria, conferir 

os Relatórios de Atividades Docentes (RADOC) de todos os professores efetivos e 

substitutos, fazer discurso nas cerimônias de colação de grau dos alunos da 

Faculdade de Letras, resolver problemas disciplinares, intermediar conflitos entre 

alunos e professores, intermediar conflitos entre professores, avaliar os 

professores para que possam ser promovidos, homologar projetos de extensão, 

elaborar plano anual de afastamento de professores e de técnico-administrativos, 

organizar bancas de defesa de Memorial para promoção de professores à classe de 

Professor Titular etc. Enfim, tenho de administrar e representar a Faculdade de 

Letras em diversas instâncias.  

Ao fazer parte do Conselho Universitário, sou designado a fazer parte de 

diversas Comissões, como, por exemplo: Comissão de Elaboração do Estatuto da 

UFG; Comissão de Elaboração do Regimento da UFG; Comissão de Revisão de 

Resoluções; Comissão para Concessão de Título para Professor Honoris Causa etc. 

Enquanto o novo prédio ficava pronto, tratamos de arrumar o prédio 

antigo, que precisava de algumas mudanças e reparos. Como gosto muito de flores, 

a primeira providência foi construir um jardim no hall externo do Bloco Cora 

Coralina.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49: Jardim do Bloco Cora Coralina. 
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Em 2011, sediamos o 32o Encontro Nacional dos Estudantes de Letras 

(ENEL). Foi um grande encontro do qual participaram mais de 1.500 alunos de 

todo o Brasil. Os nossos alunos se sentiram muito motivados a trabalhar, junto com 

os professores, na organização do evento que teve o Professor José Luiz Fiorin, da 

USP, como palestrante na cerimônia de abertura.  

 

 

 

 

 

Figura 50: Cenas do 32o ENEL. 
 

Em 2011, a Presidente da ALAB, Profa. Cristine Nicholaides, indicou meu 

nome ao MEC para que eu coordenasse o Programa Inglês sem Fronteiras na UFG.  

Participei de uma reunião no MEC, em que nos foi apresentado o Projeto. No ano 

seguinte, participei do Encontro da Rede Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica: Línguas Estrangeiras/Adicionais – Etapa Inglês, nos dias 23 e 24 

de agosto de 2012, em Brasília. Como as demandas da Direção eram muitas, 

coordenei o Programa até o dia 20 de novembro de 2012, passando a Coordenação 

à Professora Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira44. 

Em 2012, ocorreu, também, a formatura da primeira turma da Educação 

Intercultural. A Educação Intercultural45 é um curso de Graduação da Faculdade de 

Letras da UFG que tem por objetivo formar professores indígenas para atuar como 

educadores em suas respectivas aldeias. 

O currículo da Educação Intercultural é composto por uma matriz de 

Formação Básica (com duração de dois anos) e de três matrizes de formação 

                                                        
44. Ver Portaria no 4240/2012-Reitoria da UFG no Anexo U. 
45. Para obter mais informações sobre o curso, acesse: <https://intercultural.letras.ufg.br/>. 
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Específica (com duração de três anos). As matrizes de formação específica são: 

Ciências da Linguagem; Ciências da Cultura; e Ciências da Natureza. O graduando 

fará opção por uma dessas matrizes específicas e desenvolverá um trabalho de 

final de curso, junto com sua comunidade, sobre um tema relacionado à sua área 

de formação.  

Conforme me foi informado pela Professora Mônica Veloso Borges, ex-

coordenadora do curso, os formandos não desenvolvem apenas pesquisas, mas 

também ministram oficinas e realizam trabalhos, feitos com as diversas 

comunidades. O trabalho é defendido nas aldeias, com a participação da 

comunidade, e na banca há sábios e especialistas indígenas, além de especialistas 

não indígenas. 

Parte do curso é realizada na UFG, nos meses de janeiro, fevereiro, julho e 

agosto, e parte é realizada nas aldeias. O curso recebe alunos de 24 etnias, cujas 

comunidades estão localizadas em Goiás, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51: Em uma colação de grau do curso de Educação Intercultural. 

 

No dia 8 de novembro de 2012, comemoramos os 50 anos do Curso de 

Letras e inauguramos o novo prédio da Faculdade de Letras, bem como 

reformamos o Miniauditório Prof. Egídio Turchi.  
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Figura 52: Inauguração da reforma do Miniauditório da FL. 
 

Aprovamos, em reunião do Conselho Diretor, que os prédios teriam nomes 

de escritores goianos. Dessa forma, o prédio antigo passou a chamar-se Bloco Cora 

Coralina, e o novo, Bloco Bernardo Élis. A inauguração do prédio foi uma linda 

festa que contou com a participação de autoridades da UFG e dos professores e 

técnico-administrativos da ativa e aposentados de nossa Faculdade. Foi um dia de 

encontros e reencontros. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 53: Cenas da inauguração do Bloco Bernardo Élis da FL. 
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Em 2012, demos início a publicação da Nome – Revista de Letras46, um 

periódico que tem por objetivo a publicação de trabalhos de alunos da graduação. 

A revista é conduzida por professores e alunos da Faculdade de Letras da UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Capa do 1o volume da Nome – Revista de Letras. 

 

 

 Em 2012 e no ano seguinte, equipamos as salas do Bloco Bernardo Élis para 

que ele pudesse ser usado por nossa comunidade. Todas as salas foram equipadas 

com quadro branco, ar-condicionado, projetor de datashow e aparelho de som. As 

partes administrativas foram também equipadas com balcões e mobiliário para 

que pudéssemos atender ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55: Sala de aula e Secretaria da Diretoria da FL – Bloco Bernardo Élis. 

                                                        
46 Para obter mais informações, acesse: <http://www.nomerevistadeletras.com.br/>. 



 

 

110 

Em 2013, reestruturamos o espaço físico do Centro de Línguas da Faculdade 

de Letras, montando uma nova secretaria, gabinete para a Coordenação e uma Sala 

para os Professores. 

 
No dia 16 de maio de 2013, tivemos a formatura da primeira turma de 

Letras: Libras.  Quando coordenei esse curso em 2009, fiz um compromisso, junto 

aos alunos, de que aprenderia libras e faria um pedaço do meu discurso de 

formatura em libras para homenageá-los. Para honrar meu compromisso, em 2012 

iniciei um curso de libras no Centro de Línguas da FL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 56: Fazendo uso da língua brasileira de sinais, 
na abertura de um dos eventos da área de Libras da UFG. 

 

Foi ótimo para mim fazer esse curso, pois comecei a questionar a 

metodologia utilizada, que se resumia a apresentação de palavras dentro de um 

tema específico, como, por exemplo, o alfabeto, animais, família, cores etc., 

lembrando muito a hipótese do input de Krashen (1981, 1982, 1985). De acordo 

com esse autor, para que a aquisição de uma nova língua se processe, é necessário 

que o aprendiz receba muito input na nova língua, mas esse input deve estar um 
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pouco além do estágio em que se encontra o indivíduo. Em outras palavras, se a 

competência atual na língua é i, o input deve conter uma informação linguística que 

esteja um nível além dessa competência (i+1).  

As aulas de libras que tive se focavam na transmissão de input na língua de 

sinais, de repetição dos sinais, mas havia muito pouca, ou quase nenhuma, 

produção linguística. Essa era a maneira como a libras era ensinada, e foi dessa 

forma que os professores de libras aprenderam libras com seus professores. Ou 

seja, acostumou-se com essa forma de ensinar, e isso era repassado de geração 

para geração de professores.  

Como pesquisador dos benefícios da interação e da aprendizagem 

colaborativa nas aulas de línguas, fiquei muito incomodado com o modo como a 

libras estava sendo ensinada e conversei com a área de Libras sobre isso. Essa 

conversa serviu para que workshops fossem ministrados aos professores de Libras 

da Faculdade de Letras. Assim, as metodologias e as abordagens de ensino das 

línguas orais passaram a ser adaptadas nas aulas de libras, tornando-as mais 

interativas e comunicativas (BROWN, 1994; LARSEN-FREEMAN, 2000).  

De 2 a 5 de julho de 2013, sediamos o IV Simpósio Mundial de Estudos de 

Língua Portuguesa (IV SIMELP).  O SIMELP tem por objetivo congregar estudiosos 

da língua portuguesa de todo o mundo – no que diz respeito à divulgação, ao 

ensino e à pesquisa – em simpósios constituídos como espaços de discussão nas 

áreas da linguística, da literatura e da cultura.  

A programação do evento também inclui palestras, mesas-redondas e 

apresentações de pôsteres. A primeira edição do evento ocorreu na USP (2008), a 

segunda, na Universidade de Évora, Portugal (2009), a terceira, na Universidade de 

Macau (2011), e sediamos sua 4a edição, com a participação de 2.500 pessoas de 

todo o mundo47.  

 

 

                                                        
47. A 5a edição do evento ocorreu em outubro de 2015 em Lecce, Itália, e a 6a edição ocorrerá em 
Santarém, Portugal, em outubro deste ano.  
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Figura 57: Na abertura do IV SIMELP. 
 

 
Em 14 de julho de 2014, inauguramos o prédio do Núcleo Takinahaky de 

Formação Superior Indígena, para sediar as atividades do Curso de Educação 

Intercultural. O Núcleo Takinahaky consta de dois prédios e uma parte central 

coberta de palha, lembrando uma oca. Nos prédios, estão salas administrativas, 

salas de aula, auditório e laboratórios. A cerimônia de inauguração contou com a 

presença de autoridades da UFG e do MEC, bem como com a presença dos 

professores e dos discentes do curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 58: Cenas da inauguração do Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena – UFG. 
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Desde 2014, participo do Fórum de Licenciatura da Universidade Federal 

de Goiás, no qual são discutidas políticas de ensino em nossos cursos de 

graduação, bem como concepções de formação de professores. Participam desse 

Fórum os Diretores de unidades acadêmicas que sediam licenciaturas, 

coordenadores de Cursos de Graduação e representantes do Núcleo Docente 

Estruturante dos cursos de licenciatura. 

 

Em 2014, reestruturamos o espaço físico dos Departamentos da Faculdade 

de Letras, e, para promover uma maior acessibilidade aos alunos surdos, todas as 

placas das portas do novo prédio da FL passaram a ser também escritas em língua 

de sinais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Uma das placas das portas da FL. 
 

Iniciamos, em março de 2014, a primeira turma do curso de Letras: 

Tradução e Interpretação em Libras/Português. Nesse ano, também foi criada a 

Revista Sinalizar, tendo seu primeiro volume sido lançado em 2016. Esse periódico 

foi idealizado para acolher e divulgar artigos, resenhas, traduções e entrevistas 

relacionados a temas como: línguas de sinais, libras, tradução e interpretação entre 

línguas de sinais e línguas orais, ELiS48 (escrita de sinais) e Educação de Surdos. 

 

 

                                                        
48. A ELiS foi proposta por Barros (2008, 2015) e se configura como uma escrita linear para o uso 
direto da comunidade surda para representar qualquer língua de sinal. 
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Figura 60: Capa do 1o volume da Revista Sinalizar. 

 

De 21 a 23 de outubro de 2014, sediamos outro grande evento 

internacional em nossa Faculdade: o V Congresso Latino-Americano de Formação 

de Professores de Línguas (V CLAFPL). O CLAFPL é um evento do GT Formação de 

Educadores em Linguística Aplicada da ANPOLL e visa a promover debates e 

reflexões acerca dos desafios de docentes e pesquisadores envolvidos com a 

formação de professores de línguas, principalmente no Brasil e nos demais países 

da América Latina.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61: Cenas da abertura do V CLAFPL, 21 de outubro de 2014. 
 

No dia 8 de novembro de 2014, comemoramos o aniversário de 52 anos do 

Curso  de Letras e inauguramos a Biblioteca Setorial de Letras e Linguística, única 

biblioteca setorial da UFG, na qual se encontram todos os livros da área de Letras, 
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que veio substituir a antiga Sala de Leitura, que se encontrava no Bloco Cora 

Coralina.  

 

 

 

 

 

 
Figura 62: Cenas da inauguração da Biblioteca Setorial de Letras e Linguística. 

 

No dia 18 de novembro de 2014, a comunidade da Faculdade de Letras da 

UFG (professores, técnico-administrativos e estudantes de graduação e de pós-

graduação) foi ao local de votação para reeleger ou não a mim e o Prof. Jamesson 

Buarque de Souza aos cargos de Diretor e Vice-Diretor, respectivamente.  

Quando se é candidato a um cargo que envolve uma eleição, a pessoa 

coloca-se à avaliação dos membros da comunidade a que pertence, que avaliarão a 

simpatia e o carisma do candidato, sua competência, honestidade, ou a falta desses 

atributos. Mas quando nos candidatamos a uma reeleição, não são só atributos 

pessoais que contam, ou seja, somos avaliados pelo que fizemos e pelo que não 

fizemos em nosso primeiro mandato.  

A votação histórica49, no que diz respeito ao percentual de aceitação de 

nossa chapa (94,15% de votos favoráveis à nossa continuidade à frente da 

Faculdade de Letras da UFG), nos encheu de orgulho pela certeza de que 

estávamos  fazendo um bom trabalho e nos honrou pela confiança depositada por 

cada um que nos disse “SIM” com seu voto. 

 

                                                        
49 A ata da eleição encontra-se no Anexo V. 
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Figura 63: Recebendo o resultado da eleição. 

 

Começava, então, a segunda rodada de muito trabalho à frente da Faculdade 

de Letras. 

 
4.1.4 O segundo mandato como Diretor 
 

Tomamos posse50 no dia 16 de março de 2015 para mais um mandato de 4 

anos e já conseguimos realizar algumas das ações propostas em nosso plano de 

gestão e estamos finalizando a realização de outras. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64: Recebendo o novo Termo de Posse. 

                                                        
50 O Termo de Posse encontra-se no Anexo W. 
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 Neste ano de 2017, serão ainda inaugurados os Laboratórios de 

Telecolaboração, de Análise Linguística e de Informática. O Laboratório de 

Telecolaboração poderá acolher 24 alunos ao mesmo tempo para que possam 

interagir, por meio de computador e de webcam, com falantes estrangeiros em 

diversas partes do mundo, de modo a ensinar-lhes a língua portuguesa e 

aprimorar, com eles, a língua estrangeira que aprendem na FL.  

 

 

 

 

 
 

Figura 65: Laboratórios de Teleaprendizagem e de Análises Linguísticas. 

 

O Laboratório de Análise Linguística possibilitará o acervo e a análise das 

diversas variedades linguísticas do português de Goiás, bem como das línguas 

indígenas pesquisadas por professores da FL. O novo laboratório de Informática 

poderá atender a 57 alunos e será dividido em dois ambientes de modo que o 

espaço menor possa ser reservado para a realização de cursos.  

 

 

 

 

 

 
Figura 66: Novo Laboratório de Informática. 
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Estamos também iniciando o processo licitatório para a aquisição e a 

instalação do laboratório de Tradução e Interpretação de Libras 51 , que 

proporcionará uma formação adequada aos bacharelandos do curso de Letras: 

Tradução e Interpretação em Libras/Português. No espaço reservado para esse 

fim, serão montados o laboratório, o estúdio de filmagens e a sala de edição de 

imagens. 

Minha experiência administrativa pode ser visualizada no seguinte quadro: 

 
Quadro 6: Experiência administrativa 

Cargo ou Função Período 

Coordenador da Área de Línguas Estrangeiras (Portaria No. 21-

A/95-DL) 

01/08/1995 a 

31/07/1997 

Coordenador da Subárea de Inglês (Portaria No. 005/95-DL) 01/03/1995 a 

31/12/1996. 

Coordenador do Centro de Línguas (Portaria No. 005/96-DL) 23/02/1996 a 

22/02/ 1998 

Coordenador da Área de Inglês (Portaria No. 012/97-FL) 01/01/1997 a 

01/08/1997 

Coordenador do Centro de Línguas (Portaria No. 013/2001-FL ) 02/04/2001 a 

02/04/2003 

Coordenador do Centro de Línguas – Pro tempore (Portaria No. 

020-A/2003-FL ) 

03/04/2003 a 

29/04/2003 

Coordenador do Centro de Línguas (Portaria No. 029/2003-FL ) 30/04/2003 a 

29/04/2005 

Prorrogação do Mandato de Coordenador do Centro de Línguas 

(Portaria No. 029/2003-FL )52 

18/05/2005 a 

31/07/2007 

                                                        
51. A planta deste Laboratório encontra-se no Anexo X. 
52. De acordo com a legislação vigente, mandatos de 2 anos podem ser prorrogados por mais dois 
anos. Como ninguém se inscreveu para a eleição ao cargo de Coordenador do Centro de Línguas e 
como os meus pares estavam satisfeitos com minha atuação à frente do Centro, o Conselho Diretor 
da Faculdade de Letras, em reunião realizada no dia 17 de maio de 2005, resolveu me conceder um 
terceiro mandato, especialmente por ser um cargo que não implica Função Gratificada (FG) ou 
Cargo de Direção (CD). Continuei na Coordenação apenas até julho de 2006, visto que, nesse ano, 
assumi os cargos de Vice-Diretor da Faculdade de Letras e Coordenador do Curso de Letras. 
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Vice-Diretor da Faculdade de Letras (Portaria No. 2927/2005-

Reitoria da UFG) 

06/01/2006 a 

05/01/2010. 

Coordenador do Curso de Letras (Portaria No. 2929/2005-

Reitoria da UFG) 

06/01/2006 a 

05/01/2008. 

Coordenador do Curso de Letras (Portaria No. 2877/2007-

Reitoria da UFG) 

06/01/2008 a 

05/01/2010 

Coordenador do Curso de Letras – Pro tempore (Portaria No. 

0032/2010-Reitoria da UFG) 

06/01/2010 a 

08/01/2010 

Coordenador do Curso de Letras (Portaria No. 0039/2010-

Reitoria da UFG)53 

09/01/2010 a 

08/01/2012 

Vice-Diretor da Faculdade de Letras (Portaria No. 0037-Reitoria 

da UFG) 

09/01/2010 a 

05/01/2014. 

Diretor da Faculdade de Letras (Portaria 0714/2011- Reitoria 

da UFG) 

16/03/2011 a 

15/03/2015 

Diretor da Faculdade de Letras (Portaria 0606/2015- Reitoria 

da UFG) 

16/03/2015 a 

15/03/2019 

 
 

4.2 Participações em Comissões 
 

Desde que ingressei na UFG como docente e, à medida que eu ia assumindo 

cargos administrativos, meu nome era indicado para compor diversas comissões, 

que tinham por objetivo colaborar com o Departamento de Letras e, 

posteriormente, com a Faculdade de Letras, bem como com a Reitoria da UFG, 

entre as quais destaco: 

– Comissão para elaborar proposta de aquisição de equipamentos para o 

Departamento de Letras – UFG (1996); 

– Comissão organizadora do Horário Letivo do Departamento de Letras 

(1996, 1997, 2002, 2003, 2004); 

                                                        
53. As funções de Coordenador do Curso de Letras (que terminavam em 2012) e de Vice-Diretor 
(que terminavam em 2014) foram interrompidas (Portarias No. 0790/2011 e 0714/2011-Reitoria 
da UFG), visto que assumi o cargo de Diretor da Faculdade de Letras em 16/03/2011. 
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– Comissão de Validação de Diploma de Mestrado, realizado no exterior 

(2002); 

– Comissão de Avaliação Docente (CAD) da Faculdade de Letras (2002-

2004);  

– Comissão para efetuar a Reformulação do Estatuto e Regimento do 

Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG (2002); 

– Comissão para elaboração do Regulamento de Estágio Curricular 

Obrigatório do Curso de Letras (2006);  

– Comissão para elaborar o Calendário Acadêmico da UFG (2008, 2010, 

2011); 

– Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Letras: 

Libras – Licenciatura (2008);  

– Comissão para Efetuar a Revisão do Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação da UFG (2008);  

– Comissão de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Letras 

(2009);  

– Comissão para revisar a Resolução CEPEC no. 869 (2010);  

– Comissão de Avaliação Docente (CAD) da Faculdade de Letras (2010-

2012);  

– Presidência do Núcleo Docente Estruturante (2010-2012);  

– Comissão para analisar a representação das áreas do conhecimento no 

Conselho Deliberativo da FUNAPE – Fundação de Apoio à Pesquisa 

(2011);  

– Comissão de Atualização do Estatuto e do Regimento Geral da UFG 

(2011/2014)54; 

– Comissão para Elaboração do Projeto Pedagógico do curso de Tradução 

e Interpretação em Libras/Português (2013);  

– Comissão de Elaboração do Edital do Processo Seletivo, 2013, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (2012); 

– Comissão de Revisão da Resolução CONSUNI 032/2013;  

– Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de docentes do 

                                                        
54. A declaração da Reitoria a respeito de minha participação nesta comissão encontra-se no Anexo 
P.  
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Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (2014);  

– Membro do Fórum de Licenciatura da UFG (2014);  

– Comissão de Elaboração da Resolução de TCC (Trabalho de Conclusão 

de Cursos) dos alunos da Faculdade de Letras (2014); 

– Comissão do Prêmio Capes de Teses (2015);  

– Comissão para Analisar a Concessão do Título de “Doutor Honoris 

Causa” ao Engenheiro Agrícola John Nikolas Landers (2016). 

– Comissão de Revisão da Resolução CONSUNI que trata do Estágio 

Probatório, Progressão e Promoção na carreira do magistério superior 

(2017). 

– Comissão para elaborar normas para utilização de pontos do Banco de 

Professor Equivalente da Faculdade de Letras para alteração de regime 

de trabalho de Professores, de 20 horas para 40 horas DE (2017). 

 

 Quando participava de comissões de revisão de Resoluções CEPEC e 

CONSUNI, a Reitoria também solicitava que eu fizesse a revisão linguística dos 

referidos documentos.  

Participar de todas essas comunicações fez com que eu compreendesse o 

funcionamento de nossa Faculdade e de nossa Universidade, bem como me 

familiarizasse com o gênero textual “Resolução”.  Fez com que eu me sentisse mais 

seguro para assumir diferentes cargos administrativos em minha carreira na UFG. 

 

 


