ATA DA PRIMEIRA
Reunião Plenária Extraordinária de 201130/03/2011

A reunião Plenária Extraordinária tem início às 18hs, sem Expediente e tendo como
ponto de pauta a eleição dos novos coordenador e vice-coordenador de Plenária.
Eu, profa. Rita esclareço que deverei consultar o Regimento do Departamento para
esclarecer dúvidas sobre procedimentos para realização de eleição para a Plenária.
Informo a todos que a Comissão eleitoral ainda não está completamente formada,
posto que falta um professor para compô-la. Lembro a todos que os alunos Ana Marília
e Bruno Hidalgo ofereceram-se, na reunião plenária anterior, para colaborar no
processo eleitoral. A aluna Francine ressalta a importância da votação com urna de
modo que a comunidade geográfica toda possa participar da eleição. Andréa corrobora
a importância da urna e diz que a mesma pode ser estratégica. Alguns alunos, todavia,
questionam o processo eleitoral via votação em urna e sugerem que a eleição seja feita
durante reunião plenária e com voto aberto e declarado verbalmente. Profa. Léa
esclarece que é preciso observar o que está previsto em Regimento. Eu, Rita, re-afirmo
minha disposição em consultar o Regimento de modo a dar andamento ao processo
eleitoral. Esclareço, também, que a votação secreta via cédula eleitoral não impede
que os candidatos à coordenação e vice-coordenação apresentem suas idéias em
reunião plenária, antes da eleição. Uma aluna pergunta sobre a necessidade desse tipo
de procedimento e eu, Rita, esclareço que o coordenador e o vice-coordenador de
plenária podem e devem expor suas idéias publicamente e que os mesmos podem
colaborar de forma substantiva para que a Plenária permaneça sendo um espaço
democrático e de debates. Um aluno levanta a questão da necessidade de revisão do
currículo. Eu, profa. Rita, digo que eu e a profa. Valéria tentamos viabilizar a retomada
da discussão do currículo ao longo desses dois anos à frente da Plenária, mas que,
infelizmente, não fomos bem sucedidas. A aluna Carolina diz que não se trata de culpar
alguém, mas sim de buscar uma solução conjunta e diz que há um certo descaso da
universidade com a graduação. Eu, profa. Rita respondo re-afirmando a necessidade de
retomada da discussão curricular, posto que vários problemas enfrentados hoje pelos
alunos advêm da necessidade de ajuste global do currículo, várias vezes “reformado”
ao longo dos últimos anos. Às 19h30 dou por encerrada a reunião.

