
Prezada(o)s aluna(o)s do Projeto CL/UFG,  

Esperamos encontrá-las(os) bem, neste momento delicado e difícil que estamos 

enfrentando.  

Em março, paralisamos as nossas atividades e, desde então, postamos alguns comunicados 

em nossas redes sociais para manter toda(o)s informada(o)s sobre a situação da pandemia e 

as orientações da UFG quanto ao ensino, pesquisa e extensão. 

Compreendemos as dificuldades de toda(o)s e queremos dizer que, com o Projeto CL e a 

Faculdade de Letras, não está sendo diferente. Gostaríamos de reafirmar o nosso 

compromisso em atendê-la(o)s e estamos buscando maneiras alternativas para que 

voltemos às atividades, porém cientes que esta não é uma ação simples ou fácil. 

A UFG segue com as orientações iniciais de não retomar as aulas e o afastamento ainda se 

faz necessário.  Os casos de pessoas infectadas vêm crescendo em nossa cidade e em várias 

outras do país, infelizmente. A recomendação dos especialistas é ainda evitar atividades 

presenciais, usar máscaras e seguir com o isolamento social, pelo menos até que novas 

análises sejam feitas por quem de fato entende do perigo que estamos correndo: 

pesquisadores e cientistas, todos trabalhando na busca por uma cura, tratamento ou 

proteção mais eficaz. 

O Conselho Universitário da UFG (Consuni) aprovou recentemente uma nova Resolução em 

caráter excepcional nos autorizando a realizar algumas ações de extensão, como o CL, com 

atividades remotas, o que nos levou a pensar em um novo plano de ação a ser desenvolvido 

pelos responsáveis e que atenda ao máximo de estudantes possível. 

A coordenação do CL, junto com os supervisores de cada área e o apoio da Direção da 

Faculdade de Letras, está estabelecendo contato com vocês para iniciarmos o 

compartilhamento de informações importantes e ideias, visando a ações que garantam a 

manutenção de um de nossos maiores objetivos: a formação de qualidade de nossa(o)s 

aluna(o)s.  

Para tanto, um ponto inicial é fazermos um mapeamento das necessidades e condições de 

estudo de vocês, analisar a estrutura do Projeto, com o objetivo de formular um plano de 

ação para retomarmos as atividades em um novo formato, diferente do que muitos 

conhecem até o momento. 

A ajuda de vocês é fundamental neste momento. Pedimos a sua colaboração para responder 

um pequeno formulário que deverá orientar novas propostas as quais serão discutidas com 

vocês. 

Contamos com a participação de toda(o)s, respondendo ao formulário até o dia 

05/06/2020. 

Atenciosamente, 

Prof. Alexandre Badim                                                                                                         
Coordenador do CL/UFG 


