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Circular ELA 01/2017
Prezados professores, prezadas professoras,
Como noticiamos na última reunião do colegiado do ELA, o processo da profa.
Flávia Lessa de Barros foi encaminhado ao CEPE com votação unânime do Conselho do
ICS. Seguindo os encaminhamentos ao processo, a reitoria ainda solicitou que a
professora se manifestasse sobre a possibilidade de uma lotação em outro departamento,
solicitação que não foi respondida por ela (pelo menos não se encontra no processo). Em
seguida, a reitora enviou memorando ao ICS dizendo que seria responsabilidade do
Instituto em garantir o exercício da função pela professora, enquanto o processo estava
sendo encaminhado ao CEPE. O Diretor do ICS, por sua vez, encaminhou pedido ao ELA
para que fossem atribuídas disciplinas para a professora. A esse encaminhamento, a
professora Flávia solicitou disciplinas na graduação e na pós-graduação.
Gostaríamos, portanto, de informar, em primeiro lugar, que serão distribuídas
disciplinas para a profa. Flávia na graduação, duas turmas de IMCS, seguindo o roteiro e
a rotatividade de ofertas adotado nos últimos 5 anos, acordado entre os professores e
elaborado pelo prof. Jacques de Novion. O atendimento pelo ELA ao despacho da
Direção do ICS tem relação com o acordado em reunião junto a reitoria, onde esta se
comprometeu a dar celeridade ao assunto e ao seu encaminhamento ao CEPE, sem
significar qualquer retrocesso relacionado à decisão do colegiado de coloca-la à
disposição do ICS.
Informamos, no entanto, e esse é o motivo principal dessa comunicação, que
estamos orientando o processo, reunindo as evidências documentais e preparando a defesa
do ELA perante o CEPE, no momento da apreciação do processo da profa. Flávia. Como
parte desse dossiê, anexaremos todos os processos que foram gerados até o momento,
todos as atas e manifestações de nosso colegiado e do Instituto de Ciências Sociais, assim
como relatos das reuniões nas instâncias superiores. Estamos tranquilos com o sucesso
no andamento desse processo, visto que zelamos nos últimos anos pelo seu
encaminhamento correto, esgotando todas as vias de possíveis mediações, procurando
seguir as decisões de todos os colegiados, as instruções das instâncias superiores, assim
como, valendo-se de provas concretas, objetivas e seguindo os regulamentos dessa
universidade.
Reforçamos o compromisso com a decisão tomada na 140ª Reunião Ordinária do
Colegiado do CEPPAC, reunião que colocou a prof. Flavia Lessa à disposição do ICS por
ato coletivo do Colegiado, registrado em Ata, após várias tentativas de solução e
encaminhamentos, com a aprovação de todos presentes e que não houve nenhuma
manifestação formal contrária. Assim, contamos com a cooperação e apoio de todos os
professores do ELA neste momento específico. Especialmente, em relação aos esforços

ELA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UnB
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS-ICS
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

e cooperação no andamento e na busca de solução da situação, desde o encaminhamento
da destituição da professora do cargo de Diretora e o inicio na Direção do prof. Cristhian
Teófilo e do Coordenador da pós-graduação, prof. Luiz Guilherme de Oliveira; passando
pela Direção da profa. Simone Rodrigues e da Coordenadora da pós-graduação, profa.
Rebecca Lemos Igreja, que deram seguimento detalhado; e alcançando aos atuais chefe e
coordenadora do ELA, incluindo a graduação.
Desta forma, as atuais chefia e coordenação assumem sua responsabilidade de
manter a posição referendada pelo Colegiado, de conduzir todo o processo de maneira
transparente e respeitando todas as decisões que foram tomadas anteriormente, com a
consciência que estamos defendendo a institucionalidade, o bom funcionamento e a busca
por excelência do nosso programa.

Camilo Negri
Chefe Dept. ELA
Rebecca Igreja
coordenadora PPG-ECsA

Brasília, 27 de junho de 2017

