Projeto

CENTRVM INVESTIGATIONIS LATINITATIS - CIL
Justificativa
A Área de Língua e Literatura Latinas, lotada no Departamento de
Língua e Literatura Vernáculas da UFSC, e constituída pelos professores José
Ernesto de Vargas, Mauri Furlan e Zilma Gesser Nunes, vem desenvolvendo,
há vários anos, diversidade de ações complementares ao ensino das
disciplinas de Língua e Literatura Latinas do curso de Letras-Português, seja
de cunho didático-pedagógico, artístico-literário e divulgativo, seja extensão,
e de ensino e pesquisa também na pós-graduação. Ante a necessidade, sentida
pelo corpo docente da área, de reunir, ordenar, priorizar, aperfeiçoar e
prosseguir no desenvolvimento das atividades já existentes, bem como de
fomentar, criar e desenvolver outras que anseiam por existir, seja pela
demanda da comunidade estudantil, seja pela imprescindibilidade inerente
ao avanço de determinados trabalhos, os professores da área propõem a
criação de um núcleo de estudos de latinidade.
O CENTRVM INVESTIGATIONIS LATINITATIS (CIL) pretende-se, pois, um
meio de união, realização, fomento e expressão de atividades relativas à
cultura romana, mormente à língua e à literatura, no âmbito da pesquisa, do
ensino ou da divulgação; pretende-se ainda vir a ser interinstitucional e
contar com a participação e colaboração de latinistas de outras instituições de
ensino.
Objetivos
O CENTRVM INVESTIGATIONIS LATINITATIS objetiva primeira e
genericamente fomentar e oportunizar estudos de latinidade aos professores e
aos alunos interessados na questão. Disto se inferem objetivos específicos,
como:

I - estímulo à pesquisa em equipe
Reunir professores e alunos para a realização de pesquisas integradas,
seja com vistas ao ensino, à publicação, à divulgação ou à formação pessoal.
II - formação de pesquisadores e professores
Favorecer um ambiente propício, com infra-estrutura adequada, para
formação especializada de graduandos, pós-graduandos e professores que se
dediquem à pesquisa e à docência na área.
III – formação continuada do corpo docente
Criar oportunidades de um contínuo aperfeiçoamento dos professores
na forma de estágios pós-doutotrais.
IV - incremento na produtividade docente e discente
Gerir as atividades de modo a sistematizar os resultados sob a forma
de materiais aptos à divulgação.
V - congregação de recursos humanos e materiais
a) Reunir trabalhos, habilidades e capacidades, bem como recursos
materiais investidos nas pesquisas individuais, visando a otimizar os
trabalhos e os resultados, em tempo e qualidade;
b) Sistematizar e informatizar documentação e produção científicas e
culturais relativas à área.
VI – divulgação da produção científica
Publicar os resultados das atividades realizadas, se merecidos.
VII - geração de intercâmbios interinstitucionais
Fomentar a participação de profissionais e pesquisadores exógenos
(externos à instituição universitária) e o intercâmbio de experiências e
investigações entre todos.
VIII - divulgação da cultura latina
Promover, além das publicações, eventos, exposições, conferências,
seminários, jornadas de estudos, ciclos de palestras, etc., relativos à cultura
romana, lato sensu.
O CIL contará também com um site para apresentação e divulgação de
suas atividades.
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