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Reinauguração
da Biblioteca Setorial

Conheça o Núcleo
Takinahaky

O
Reitor da UFG, Orlando Afonso, Professor Francisco Quaresma, Diretor da FL e convidados prestigiando a comemoração.

D

urante a cerimônia de comemoração dos 52 anos do curso de Letras,
no dia 7 de novembro, foi reinaugu
rada a Biblioteca Setorial de Letras e
Linguística, que funcionava no bloco principal da faculdade e ganhou novas instalações, montadas agora no Bloco Bernardo
Élis. A nova biblioteca é uma grande
conquista para a FL que agora conta com
instalações ampliadas para receber toda a
comunidade e proporcionar mais conforto aos alunos da Faculdade da Letras.

propósito do Núcleo de Formação
Superior Indígena Takinahaky é
democratizar o acesso à universidade e contribuir com fortalecimento da
cultura indígena de nosso estado e de
nosso país. O Núcleo Takinahaky, cuja
denominação significa “grande estrela”,
possui mais de 600 estudantes matriculados nos quatro cursos: Graduação em
Educação Intercultural, Especialização
com Meta em Projetos Políticos Pedagógicos, Formação Continuada de Saberes
Indígenas nas Escolas e Aperfeiçoamento
de Professores e Lideranças indígenas.

Dança Indígena e Artesanatos produzidos nas tribos e trazidos durante a Inauguração do Núcleo Takinahaky em Julho de 2014.

Momento Italiano
Com o objetivo de divulgar os avanços
científicos nos estudos das interações
entre a linguagem e o meio ambiente, o II
Encontro Brasileiro de Ecolinguística foi
realizado em novembro e promoveu com
excelência o compartilhamento de informações entre professores, alunos e
pesquisadores sobre novos tópicos ecolinguísticos de pesquisas brasileiras e do
exterior.

Aulas de italiano na 2ª Edição do Momento Italiano

Foi um grande evento de imersão na
língua e cultura italiana, com palestras,
debates, filmes e almoço italiano para
valorizar a cultura e as oportunidades de
intercâmbio.
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A Faculdade de Letras completa 52 anos de muito trabalho e conquistas. Professores ativos e
aposentados, servidores e estudantes da unidade são os grandes protagonistas dessa trajetória.

Homenagens e Histórias
Carmina Gonçalves, secretária da
Faculdade de Letras e a funcionária
mais antiga na UFG, com 43 anos de
efetivo exercício, relata o quanto é
gratiﬁcante o trabalho, o ambiente
agradável e a relação interpessoal
entre colegas. “Parabenizo a Letras. Todos os
momentos vividos aqui são muito bons, é como
viver em família, o que faz com que o trabalho
seja a extensão da nossa casa”, relata a servidora.

O Diretor Francisco José parabeniza a
todos e se orgulha de ver o crescimento
extremamente signiﬁcativo da faculdade durante seus 23 anos de trabalho
dedicados a FL. Aﬁrmou que “a relação
harmônica entre as pessoas é o grande
diferencial da Letras, somos uma grande família”.
Segundo Francisco, a unidade marcou sua vida e o
fez crescer como nunca, tanto pessoal quanto
proﬁssionalmente.

Homenagens do Facebook

HOJE

ONTEM
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Reeleitos com 94%
de aprovação
Nada melhor do que as palavras do
próprio Diretor reeleito, Francisco Quaresma, para entedermos a dimensão desse
momento: “A votação histórica, 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 enche de orgulho
pela certeza de que fizemos um bom
trabalho e nos honra pela confiança depositada por cada um que nos disse SIM com
seu voto. Agradeço aos amigos, aos professores, aos servidores TAE, aos estudantes
que torceram por nós e que nos apoiaram
em nossa campanha. Que tenhamos um
segundo mandato ainda mais produtivo.”

Poema de Simião Mendes,
aluno do 8º Período de
Licenciatura em Letras. Autor
da Página Lírico e Satírico

Diretor Francisco Quaresma e Vice Diretor Jamesson Buarque comemorando a oportunidade e o reconhecimento concedidos.
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