
Ao Magnífico Senhor Reitor da Universidade Estadual de Campinas, Prof. Dr. Marcelo 

Knobel e aos membros do Conselho Universitário, 

Nós, alunos membros da gestão do Centro Acadêmico da Linguagem (CAL),           

escrevemos esta carta como adendo ao abaixo-assinado apresentado pelo Representante          

Discente da Pós-Graduação Thiago Rosales. Viemos por meio desta pedir que nesta reunião             

do Conselho Universitário (Consu) do dia 3 de abril de 2018 seja inserida a pauta               

extraordinária da contratação de funcionários para a Biblioteca Antônio Cândido do Instituto            

de Estudos da Linguagem (IEL). Após a aposentadoria de 2 Bibliotecários e 2 Técnicos sem               

reposição, a biblioteca entrou em um estado crítico de falta de funcionários, totalizando             

somente 9. Está ativa devido ao comprometimento de funcionários e funcionárias atuais, e de              

bolsistas e estagiários. No entanto, não será possível mantê-la assim por mais tempo. A falta               

de funcionários vai resultar no fechamento da biblioteca no período da manhã, ou seja, o               

horário de funcionamento integral (das 8:30 até às 23:00) deixaria de acontecer e ela abriria               

apenas a partir das 12h. Esta redução acarretaria em uma paralisação e adiamento de              

disciplinas, projetos, cursos e pesquisas dos usuários da biblioteca. Além disso, temos a             

previsão de mais 3 aposentadorias até abril de 2019, deixando a situação completamente             

insustentável. É necessário, então, que 3 bibliotecários e 3 técnicos sejam contratados, para             

que mantenhamos o funcionamento ideal e produtivo da nossa biblioteca. Ressaltamos a            

importância e urgência desta discussão, devido à extrema relevância da nossa biblioteca, o             

segundo maior acervo da Unicamp, para os discentes do nosso Instituto e do resto da               

comunidade acadêmica, dentro e fora da Unicamp.  

Mais do que isso, pedimos que seja discutido também o andamento do projeto de              

reconstrução e expansão da biblioteca, que é necessário desde o incêndio em Março de 2013.               

A estrutura elétrica do prédio se mantém a mesma desde esse acontecimento e, devido a               

realocação dos aparelhos eletrônicos no mesmo espaço de grande parte do acervo, criou-se             

um perigo aos funcionários e usuários da biblioteca, ameaçando o nosso acervo. Apesar de              

estar na lista das prioridades, ainda não temos a data para o início do projeto, deixando o                 

prédio em uma situação precária e perigosa.  

Queremos, também, atestar que todas as informações usadas para redigir esta carta            

foram retiradas do Relatório Gerencial Estatístico de 2017 do Sistema de Bibliotecas da             

Unicamp (SBU).  



Em nome das centenas de pessoas que assinaram este documento, pedimos que            

considerem a vitalidade dessa pauta para o funcionamento do nosso Instituto e para a              

formação dos discentes usuários desse patrimônio.  

Atenciosamente,  

Atual Gestão do Centro Acadêmico da Linguagem (CAL). 


