
 

 

                                                                 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

 

Ata da 532ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal 1 

do Ceará, realizada no dia 03 (três) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09 (nove) horas 2 

e 30 (trinta) minutos, na Sala de Reuniões do Conselho de Centro, sob a Presidência da Vice-3 

Diretora do Centro de Humanidades, Danyelle Nilin Gonçalves, contando com a presença dos 4 

Conselheiros: Marcelo Magalhães Leitão e Suene Honorato de Jesus – Chefe e Representante do 5 

Departamento de Literatura; Antônio Duarte Fernandes Távora e Maria das Dores Nogueira 6 

Mendes – Chefe e Representante do Departamento de Letras Vernáculas; Ana Maria César 7 

Pompeu e Dolores Aronovich Aguero – Chefe pro tempore e Representante do Departamento de 8 

Letras Estrangeiras; Maria Áurea Montenegro Albuquerque Guerra e Odete Mayra Mesquita Sales 9 

– Chefe e Representante do Departamento de Ciências da Informação; Domingos Sávio Abreu –  10 

Representante do Departamento de Ciências Sociais; Raquel Nascimento Coelho e Estefânia Élida 11 

da Silva Gusmão – Sub-Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Mário Martins 12 

Viana Júnior – Chefe do Departamento de História; Rodrigo Nogueira Machado – Sub-Chefe do 13 

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos; Elisângela Teixeira Nogueira – Coordenadora 14 

do Curso de Letras Diurno; Andreia Turolo da Silva – Representando a Coordenadora do Curso de 15 

Letras Noturno; Gabriela Belmont de Farias – Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Maria 16 

Neyara Oliveira de Araújo – Coordenadora do Curso de Ciências Sociais Noturno; Caciana 17 

Linhares Pereira – Coordenadora do Curso de Psicologia; Jailson Pereira da Silva – Coordenador 18 

do Curso de História; Lídia Eugênia Cavalcante – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 19 

em Ciência da Informação; Fernanda Maria Abreu Coutinho – Representando a Coordenadora do 20 

Programa de Pós-Graduação em Letras; Irapuan Peixoto Lima Filho – Vice-Coordenador do 21 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia; Rosemeire Selma Monteiro-Plantin – Coordenadora 22 

do Programa de Pós-Graduação em Linguística; José Célio Freire – Coordenador do Programa de 23 

Pós-Graduação em Psicologia; Maria Elias Soares – Coordenadora do Mestrado Profissional em 24 

Letras; Luana Ferreira de Freitas – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 25 

Tradução; Adelson Andrade Alves Sobrinho – Coordenador Geral das Casas de Cultura 26 

Estrangeira; Marcos Norelle Ferreira Victor – Representante do Magistério do Ensino Básico, 27 

Técnico e Tecnológico; Lindojane Gomes Nunes e Taís Bleicher – Representantes do Corpo 28 
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Técnico-Administrativo; Francisco Alberto Bessa Filho – Representante do Centro Acadêmico de 29 

Psicologia; Matheus Coelho Inocêncio – Representante do Centro Acadêmico de História e 30 

Karolyne Duarte da Silva – Representante do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. ORDEM 31 

DO DIA. Constatado o quórum regimental, a Vice-Diretora do Centro de Humanidades iniciou a 32 

reunião explicando que iria presidir os trabalhos na presente data, em virtude de a professora 33 

Vládia estar adoentada. Em seguida, colocou em apreciação a pauta do dia, na qual foram 34 

solicitadas as seguintes inclusões: 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS: 35 

homologação de Resultado de Concurso Público e afastamento de docentes; 2) 36 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: afastamento de docentes; 3) DEPARTAMENTO DE 37 

LITERATURA: afastamento de docente; 4) Casas de Cultura Estrangeira: 04 projetos de 38 

extensão.  A pauta e as inclusões foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA MATÉRIA – 39 

ATA DA 531ª REUNIÃO ORDINÁRIA. Como de praxe, a secretária procedeu a leitura dos 40 

tópicos da ata da 531ª Reunião Ordinária, realizada em 14 (quatorze) de janeiro de 2016 (dois mil 41 

e dezesseis). Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATÉRIA. 42 

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO. O Conselheiro Adelson 43 

Andrade relatou a matéria que trata da homologação do resultado de três concursos: 2.1.1 44 

Concurso Público para Professor Efetivo, Setor de Estudo: Língua e Cultura Alemã - Edital 45 

nº 221/2015. Foi aprovada e indicada para provimento da vaga a candidata Mônica Mählmann 46 

Muniz Miranda, cuja pontuação final foi 68,4 (sessenta e oito vírgula quatro) pontos. Posta em 47 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.2 Concurso Público para Professor 48 

Efetivo, Setor de Estudo: Língua e Cultura Espanhola - Edital nº 221/2015. Foi aprovado e 49 

indicado para provimento da vaga o candidato Jimmy Robson Rodrigues da Costa, cuja 50 

pontuação final foi de 64 (sessenta e quatro) pontos. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 51 

unanimidade. 2.1.3 Concurso Público para Professor Efetivo, Setor de Estudo: Língua e 52 

Cultura Italiana - Edital nº 221/2015, foi aprovada e indicada para provimento da vaga a 53 

candidata Simone Lopes Almeida Nunes, cuja pontuação final foi de 81 (oitenta e um) pontos. 54 

Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO DE 55 

LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria que 56 

trata da homologação do resultado do Concurso Público para Professor Adjunto - Setor de 57 

Estudo: Língua Espanhola, objeto do edital nº 195/2015, aprovado em reunião departamental 58 

de 28 de janeiro de 2016. O certame, ocorrido no período de 18 a 22 de janeiro de 2016, contou 59 

com a inscrição de 03 (três) candidatos, dos quais 01 (um) não compareceu à prova escrita. Findas 60 

as etapas do concurso, a Comissão Julgadora aprovou, em 1º lugar, o candidato Secundino Vigón 61 

Artos, que obteve a média final 6,9 (seis vírgula nove). Posta em votação, a matéria foi aprovada 62 

por unanimidade. TERCEIRA MATÉRIA. COMISSÃO JULGADORA DE CONCURSO 63 
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PÚBLICO. 3.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO. A Conselheira 64 

Áurea Montenegro relatou a matéria que trata da indicação do Departamento de Ciências da 65 

Informação para composição de Comissão Julgadora para o Concurso Público para Professor 66 

Assistente-A - Setor de Estudo: Tratamento e Organização da Informação, Edital 251/2015. 67 

Foram indicados os professores doutores: Antônio Wagner Chacon Silva - Presidente 68 

(Universidade Federal do Ceará), Heliomar Cavati Sobrinho – membro interno (Universidade 69 

Federal do Ceará) e Hildeníse Ferreira Novo – membro externo (Universidade Federal da Bahia), 70 

tendo como suplentes os Professores Doutores Maria de Fátima Oliveira Costa (Universidade 71 

Federal do Ceará) e Valdirene Pereira da Conceição (Universidade Federal do Maranhão). Para 72 

secretariar o concurso, foi indicado o professor Jefferson Veras Nunes (Universidade Federal do 73 

Ceará). Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATÉRIA. 74 

AFASTAMENTO DE DOCENTES. 4.1 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 75 

INFORMAÇÃO. A Conselheira Áurea Montenegro relatou a matéria que trata da solicitação de 76 

afastamento das seguintes docentes: 4.1.1 Juliana Buse de Oliveira, no período de 18 de 77 

fevereiro de 2016 a 17 de fevereiro de 2017, aprovado em reunião departamental de 20 de 78 

janeiro de 2016. A renovação do afastamento tem como fim continuar cursando Doutorado em 79 

Conservação e Restauro na Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa/Portugal. Posta em votação, 80 

a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.1.2 Lídia Eugênia Cavalcante, no período de 02 a 13 81 

de maio de 2016, aprovado em reunião departamental de 28 de janeiro de 2016. O afastamento 82 

tem como finalidade participar de dois eventos sobre Educação Superior na Université do Quebec 83 

à Montreal, em Montreal/Canadá. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2 84 

CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. O Conselheiro Adelson Andrade relatou a matéria 85 

que trata da solicitação de Horário Especial da professora Elisandra Maria Magalhães, lotada na 86 

Casa de Cultura Francesa, no período de 01 de março a 20 de julho de 2016, aprovado pelo 87 

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 27 de janeiro de 2016. O horário especial 88 

pleiteado pela professora tem como objetivo cursar Doutorado em Linguística Aplicada na 89 

Universidade Estadual do Ceará. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3 90 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria Pompeu 91 

relatou a matéria que trata do cadastramento das seguintes solicitações de afastamento: 4.3.1 92 

Michel Emanuel Félix François, no período de 15 de fevereiro de 2016 a 14 de fevereiro de 93 

2017, aprovado em reunião departamental de 28 de janeiro de 2016. A renovação do afastamento 94 

tem como finalidade continuar cursando Doutorado em Estudos da Tradução na Universidade 95 

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis/SC. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 96 

unanimidade. 4.3.2 Ana Maria César Pompeu, no período de 17 a 24 de abril de 2016, 97 

aprovado em reunião departamental de 28 de janeiro de 2016. O afastamento tem como finalidade 98 
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participar do III Congresso Internacional de Filosofia Grega, que se realizará na Universidade de 99 

Lisboa, em Lisboa/Portugal. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3.3 100 

Francisco Edi de Oliveira Sousa, no período de 17 a 24 de abril de 2016, aprovado em reunião 101 

departamental de 28 de janeiro de 2016. O afastamento tem como finalidade participar do III 102 

Congresso Internacional de Filosofia Grega, que se realizará na Universidade de Lisboa, em 103 

Lisboa/Portugal. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4 104 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Raquel Coelho relatou a matéria que 105 

trata da solicitação de afastamento de professora Susana Kramer de Mesquita Oliveira, no 106 

período de 02 a 21 de maio de 2016, aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 107 

2016. O afastamento tem como finalidade apresentar trabalho no XII Congresso Internacional em 108 

Pesquisa Qualitativa em Champaign, Illinois/EUA. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 109 

unanimidade. 4.5 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhães 110 

relatou a matéria que trata da solicitação de afastamento do professor Geraldo Augusto 111 

Fernandes, no período de 15 a 23 de fevereiro de 2016, aprovado através de ad referendum pelo 112 

Departamento de Literatura. O afastamento tem como finalidade participar de congresso na 113 

Universitá Degli Studi, em Verona/Itália. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 114 

unanimidade. QUINTA MATÉRIA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 115 

DOCENTES. 5.1. DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhães 116 

relatou a matéria que trata da solicitação de promoção funcional da professora Odalice de Castro 117 

Silva, da Classe de professor Associado IV para a Classe de professor Titular. A professora 118 

optou por realizar a defesa de memorial, a qual ocorreu no dia 12 de janeiro de 2016. A Comissão 119 

Julgadora composta pelos professores Pedro Paulo de Sousa Montenegro (Universidade Federal 120 

do Ceará - Aposentado), José Linhares Filho (Universidade Federal do Ceará - aposentado), 121 

Humberto Hermenegildo de Araújo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e César 122 

Barreira (Universidade Federal do Ceará) declarou a professora apta à promoção para a Classe E, 123 

denominada de professor titular do Magistério Superior do quadro permanente da Universidade 124 

Federal do Ceará. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 125 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Raquel Coelho relatou a matéria que 126 

trata da solicitação de promoção funcional do professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinambá, da 127 

Classe de professor Associado IV para a Classe de professor Titular. O professor optou por 128 

realizar a defesa de memorial, a qual ocorreu no dia 12 de janeiro de 2016. A Comissão Julgadora 129 

composta pelos professores Maria Naiula Monteiro da Silva (Universidade Federal do Ceará), 130 

Maria Celina Peixoto Lima (Universidade de Fortaleza), Leônia Cavalcante Teixeira 131 

(Universidade de Fortaleza) e Antônio Virgílio Bittencourt Bastos (Universidade Federal da 132 

Bahia) declarou o professor apto à promoção para a Classe E, denominada de professor titular do 133 
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Magistério Superior do quadro permanente da Universidade Federal do Ceará. Posta em votação, a 134 

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS 135 

ESTRANGEIRAS. A professora Maria Elias, na qualidade de membro da Banca Avaliadora 136 

Especial designada para avaliar as solicitações de progressão funcional na classe de professor 137 

Associado, relatou a matéria que trata da progressão funcional do professor Leonel Figueiredo 138 

Alencar Araripe, do nível de professor Associado I para a classe de professor Associado II, 139 

referente ao interstício 02 de julho de 2012 a 01 de julho de 2014. A relatora destacou a pontuação 140 

do professor nas atividades de ensino (533,50 pontos) e de produção intelectual (785 pontos). 141 

Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.4 CASAS DE CULTURA 142 

ESTRANGEIRA. O Conselheiro Adelson Alves relatou a matéria que trata da progressão 143 

funcional do professor Marcos Norelle Ferreira Victor, lotado na Casa de Cultura Britânica, da 144 

classe D referência 102 para a classe D referência 201, referente ao interstício 30 de janeiro de 145 

2012 a 29 de janeiro de 2014. O parecer que declara o professor apto a progredir foi aprovado pelo 146 

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 27 de janeiro de 2016. Posta em votação, a 147 

matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATÉRIA. CRIAÇÃO DE 148 

DEPARTAMENTO. 6.1 Criação dos Departamentos de Inglês e de Espanhol. O Conselheiro 149 

Antonio Duarte relatou a matéria que trata da proposta de criação de dois departamentos, ambos 150 

com a saída de professores do Departamento de Letras Estrangeiras: o primeiro seria composto 151 

pelos professores da Unidade Curricular de Espanhol e o segundo por professores da Unidade 152 

Curricular de Inglês. A Comissão que analisou as solicitações foi composta pela portaria nº 23, 153 

emitida pela Direção do Centro de Humanidades em 26 de janeiro de 2016, tendo como membros 154 

os professores doutores Cássio Adriano Braz de Aquino, Antonio Duarte Fernandes Távora e 155 

Mário Martins Viana Júnior. 6.1.1 Departamento de Espanhol. O parecer, cuja transcrição 156 

parcial segue abaixo, que trata da criação do Departamento de Espanhol, não foi favorável, tendo 157 

sido baixado em diligência para esclarecimentos acerca da disponibilidade de instalações e 158 

equipamentos. “Diante do que estabelece o Art. 37 do Estatuto da Universidade Federal do 159 

Ceará, a saber: a) disponibilidade de instalações e equipamentos; número de docentes não 160 

inferior a 12 (doze); c) não duplicação de recursos materiais e humanos; d) agrupamento de 161 

disciplinas e outros componentes curriculares afins, abrangendo área (s) significativa(s) de 162 

conhecimentos. Consideramos que os requisitos b, c, e d, das condições exigidas para a criação 163 

do Departamento de Espanhol foram atendidos e que há posição favorável do Departamento de 164 

Letras Estrangeiras ao desmembramento que resulta na criação do Departamento de Espanhol. A 165 

exigência, porém, de itens de equipamentos e pessoal, como condições para criação do 166 

Departamento de Espanhol, nos leva a solicitar uma diligência para que se busquem informações 167 

junto às instâncias superiores sobre as possibilidades de atendimento da demanda, sem a qual 168 
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não podemos deliberar sobre a criação do mesmo”. 6.1.2 Departamento de Inglês. A Comissão 169 

emitiu parecer favorável à criação do Departamento de Inglês, pois considerou que as condições 170 

exigidas para criação do Departamento são atendidas e que há posição favorável do Departamento 171 

de Letras Estrangeiras. Com a palavra, a professora Neyara indagou sobre quais condições ficaria 172 

o Departamento de Letras Estrangeiras após a saída dos professores de Espanhol e de Inglês. A 173 

professora Ana Maria, chefe pro tempore do DLE esclareceu que, ainda, restariam 04 unidades 174 

curriculares, as de Língua Alemã, Francesa, Italiana e de Clássicas, que totalizam 18 professores, 175 

atendendo ao curso e Letras e a dois programas de pós-graduação, o de Estudos da Tradução e o 176 

de Letras. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. SÉTIMA MATÉRIA. 177 

PLANO DEPARTAMENTAL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA – 2015.2. O 178 

Conselheiro Adelson Andrade relatou a matéria que trata da apresentação do plano departamental 179 

das Casas de Cultura Estrangeira referente ao semestre 2015.2, aprovado em reunião do Colegiado 180 

Geral das Casas de Cultura Estrangeira de 27 de janeiro de 2016. 7.1 Casa de Cultura Alemã. 181 

Foram ofertadas 24 (vinte e quatro) turmas, totalizando a carga horária de 192 (cento e noventa e 182 

duas) horas; 7.2 Casa de Cultura Britânica.  Foram ofertadas 67 (sessenta e sete) turmas, 183 

totalizando a carga horária de 800 (oitocentos) horas; 7.3 Casa de Cultura Francesa. Foram 184 

ofertadas 37 (trinta e sete) turmas, totalizando a carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas; 185 

7.4 Casa de Cultura Hispânica. Foram ofertadas 23 (vinte e três) turmas, totalizando a carga 186 

horária de 240 (duzentos e quarenta) horas. 7.5 Casa de Cultura Italiana. Foram ofertadas 21 187 

(vinte e uma) turmas, totalizando a carga horária de 160 (cento e sessenta) horas; 7.6 Casa de 188 

Cultura Portuguesa ofertou 09 (nove) turmas, totalizando 120 (cento e vinte) horas; 7.7 Curso de 189 

Esperanto. Foram ofertadas 04 (quatro) turmas, totalizando 74 (setenta e quatro) horas. Posta em 190 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATÉRIA. 191 

ESTACIONAMENTOS DO CENTRO DE HUMANIDADES. A Vice-Diretora iniciou a 192 

matéria lembrando que, na última reunião do Conselho (14/01/2016), foi decidido que os critérios 193 

de uso dos espaços destinados a estacionamento deveriam ser revistos. Em seguida, abriu para 194 

discussão e sugestões. Com a palavra, o estudante Matheus Inocêncio, do Curso de História e 195 

representante do Centro Acadêmico Frei Tito, defendeu a necessidade de ampliação das vagas 196 

destinadas ao estacionamento de bicicletas, justificando que os equipamentos existentes são 197 

insuficientes para o crescente número de usuários desse meio de transporte. Pleiteiou a 198 

implatanção de bicicletários do mesmo modelo dos existentes na Reitoria e Arquitetura. A 199 

Professora Danyelle explicou que a discussão acerca do estacionamento não exclui as bicicletas, 200 

mas precisamos ter um levantamento de quantos estudantes utilizam bicicletas próprias, para que a 201 

solicitação seja encaminhada à Prefeitura do Benfica. Taís Bleicher disse que é muito louvável a 202 

demanda dos alunos do Curso de História e que este Conselho deveria aprovar a criação de vagas 203 
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para a implantação dos bicicletários. A aluna Karolyne, do Curso de Ciências Sociais, disse que os 204 

dois bicicletários existentes no CH3 não são suficientes e a estudante Bruna, do Curso de 205 

Biblioteconomia, afirmou que os bicicletários existentes são de baixa qualidade, pois entortam os 206 

aros das bicicletas. O professor Mário Martins disse que é importante a garantia da destinação do 207 

orçamento do Centro de Humanidades para a implantação de mais bicicletários. Foi formada uma 208 

comissão para realizar um estudo mais completo sobre a quantidade de vagas necessárias e para 209 

escolher um local para instalação dos bicicletários. A professora Danyelle sugeriu que fosse feito 210 

um estudo nos mesmos moldes do que foi realizado pelo Curso de Biblioteconomia, contemplando 211 

as três categorias, e os diversos meios que as pessoas utilizam para vir à Universidade. Posta em 212 

votação, foi aprovada a substituição dos bicicletários existentes e a criação de mais vagas. Na 213 

sequência, o assunto discutido foi a situação relacionada à disputa de vagas para estacionamento 214 

de veículos, em que a Direção é acionada quase que diariamente para solucionar conflitos, tais 215 

como:  Superlotação dos estacionamentos; Reclamações dos professores que chegam para dar aula 216 

ou desenvolver outras atividades e não há vaga para estacionar;  Falsificação de adesivos;  217 

Repasse de adesivos; Veículos estacionados em locais proibidos: vagas de deficientes, acesso a 218 

rampas de cadeirantes, trancando a saída de outros veículos; Veículos adentrando o 219 

estacionamento pela contramão; Veículos que não têm acesso permitido, impedindo a entrada de 220 

outros na cancela;  Veículos que transitam em velocidade inadequada, causando riscos aos 221 

pedestres; Ameaças e xingamentos dirigidos aos vigilantes das guaritas e aos servidores da 222 

Secretaria do Centro de Humanidades; Solicitação constante de alunos dos cursos de graduação e 223 

pós-graduação que funcionam nos CH 2 e CH 3 para terem direito de estacionar veículo no 224 

campus. Na sequência, a Conselheira Rosemeire Monteiro expôs sua opinião sobre o assunto. A 225 

seu ver as vagas deveriam ser garantidas para servidores que trabalham nas áreas do CH, já que 226 

não há espaço para todos, sendo assim deveria ser suspenso o acesso de todos os alunos. O 227 

estudante Matheus Inocêncio discordou, por não considerar que justo excluir os estudantes. 228 

Sugeriu que deveria ser feito um estudo que dimensionasse o tempo de permanência de cada uma 229 

das categorias, já que existem pessoas que permanecem o dia todo no CH. O Conselheiro Rodrigo 230 

Nogueira disse que já se discutiu muito o assunto, sugerindo que fosse implantado um controle de 231 

acesso com uma cancela eletrônica, para que os alunos que permanecessem além do horário de 232 

aula, pagassem uma taxa de permanência. A Conselheira Lindojane Nunes reforçou que a 233 

discussão não estava levando a um consenso, apresentando sua posição favorável à sugestão da 234 

professora Rosemeire, ou seja, a exclusão dos alunos. A seu ver, a prerrogativa é daqueles que 235 

permanecem o dia todo, no caso, os docentes e técnicos que trabalham nas três áreas do CH. A 236 

Conselheira Maria Elias corroborou com a opinião da professora Rosemeire, pois acredita que a 237 

superlotação do estacionamento se deve ao fato de os estudantes permanecerem por mais tempo 238 
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do que aquele destinado às aulas. A estudante Bruna considerou que devemos ver a comunidade 239 

acadêmica como um todo, não excluindo os estudantes, pois alguns deles também passam o dia na 240 

Universidade, atuando como bolsistas e monitores. O Conselheiro Marcos Norelle sugeriu o 241 

encerramento da discussão e que o assunto fosse retomado na próxima reunião, após cada um 242 

refletir o assunto em busca de propostas. A professora Danyelle explicou não ser possível 243 

aguardar para buscar soluções para o problema, já que o semestre se inicia em 14 de março, ou 244 

seja, antes da próxima reunião ocorrer. Apresentou um estudo que foi feito por área, tentando 245 

chegar a um número aproximado de vagas existentes x número de usuários: 1) ÁREA I: possui 246 

cerca de 198 vagas e de usuários: 238 servidores, 320 estudantes de graduação e pós-graduação e 247 

1.400 estudantes das Casas de Cultura Estrangeira; 2) ÁREA II: possui cerca de 72 vagas e 127 248 

servidores, 150 estudantes de graduação e de pós-graduação (incluindo na conta o CAEN); ÁREA 249 

III, são 44 vagas e cerca de 80 usuários (incluindo a FCPC), não tendo a informação do número de 250 

estudantes que possuem veículos. Em seguida, decidiu-se que a votação ocorreria por área: 1ª 251 

votação: CH3 manter os critérios – aprovado por unanimidade; 2ª votação: CH2 manter os 252 

critérios, com a liberação para os estudantes durante o dia – recusado por unanimidade; 3ª 253 

votação: manter os critérios, com liberação para alunos dos cursos do CH2, inclusive os do 254 

CAEN, após as 18 horas - aprovado por unanimidade; 4ª votação: CH1 – exclusão total de 255 

alunos durante o dia, liberação após as 18 horas - 02 votos a favor e 22 contrários; 256 

4ºvotação: CH1 – manter os critérios e suspender temporariamente por 06 meses os 257 

extensionistas - 17 Votos a favor e 07 abstenções. NONA MATÉRIA. CADASTRAMENTO 258 

DE PROJETO E/OU PROGRAMA DE EXTENSÃO. 9.1 DEPARTAMENTO DE 259 

CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO. A Conselheira Áurea Montenegro relatou a matéria que trata 260 

do cadastramento dos seguintes projetos de extensão: 9.1.1 Laboratório de Restauração e 261 

Preservação de Acervos, coordenado pela professora Lídia Eugênia Cavalcante, a realizar-se no 262 

período de 01 de março a 30 de dezembro de 2016, aprovado pelo Departamento de Ciências da 263 

Informação em 28 de janeiro de 2016 e através de “ad referendum” pela Direção do Centro de 264 

Humanidades. O projeto tem como finalidade desenvolver ações de treinamento, cursos e outros 265 

eventos de capacitação e sensibilização para a importância da preservação, conservação e 266 

restauração de acervos documentais e bens culturais para o público interno da UFC e de outras 267 

instituições de salvaguarda no Ceará, além de contruibuir com o desenvolvimento de políticas de 268 

salvaguarda e das discussões nacionais e internacionais sobre essa temática. Posta em votação, a 269 

matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.2 Biblioteca Comunitária do Conjunto Ceará 270 

(renovação), coordenado pela professora Rute Batista de Pontes, aprovado pelo Departamento de 271 

Ciências da Informação em 20 de janeiro de 2016 e através de ad referendum pela Direção de 272 

Centro de Humanidades em 26 de janeiro de 2016. O projeto tem com objetivo geral construir, a 273 
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partir de novos contornos, um território leitor como espaço de relações humanas, no qual os 274 

indivíduos envolvidos possam interagir, trocar experiências de leitura e escrita, de qualquer gênero 275 

literáro e/ou aportes tecnológicos. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 276 

9.1.3 Programa Nacional de Incentivo à Leitura (renovação), coordenado pela professora Rute 277 

Batista de Pontes, aprovado pelo Departamento de Ciências da Informação em 20 de janeiro de 278 

2016 e através de ad referendum pela Direção de Centro de Humanidades em 26 de janeiro de 279 

2016. O projeto tem com objetivo geral somar esforços no sentido de contribuir com a 280 

Comunidade do Conjunto Ceará, elevando o nível da qualidade de leitura/escrita do bairro, 281 

propondo e realizando ações motivadoras e incentivadoras de leitura, capacitando formadores de 282 

leitores e mediadores de leitura, tendo em vista transformar a Biblioteca do Conjunto Ceará num 283 

centro referencial de leitura. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2 284 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA. O Conselheiro Mário Martins relatou a matéria que trata 285 

do cadastramento dos seguintes projetos de extensão 9.2.1 II Jornada Universitária em Defesa 286 

da Reforma Agrária, coordenado pela professora Adelaide Maria Gonçalves Pereira, a realizar-287 

se no período de março a dezembro de 2016. O projeto foi aprovado em reunião departamental de 288 

27 de janeiro de 2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 289 

de janeiro de 2016, tendo como objetivo geral promover o debate sobre a Reforma Agrária, a luta 290 

do campo e a memória social do massacre de Eldorado dos Carajás (17 de abril de 1996) para o 291 

cotidiano das universidades e, assim, abrir um canal de diálogo e formação com os estudantes. 292 

Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.2 Revista Trajetos: digitalização 293 

e indexação, coordenado pelo professor Frederico de Castro Neves, a realizar-se no período de 20 294 

de março a 19 de dezembro de 2016. O projeto foi aprovado em reunião departamental de 27 de 295 

janeiro de 2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 de 296 

janeiro de 2016, tendo como objetivo geral tornar a Revista Trajetos uma publicação online, 297 

digitalizando os números anteriores e lançando novos números em fomato digital para acesso livre 298 

e integral pela comunidade acadêmica nacional. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 299 

unanimidade. 9.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. O 300 

Conselheiro Rodrigo Nogueira relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos 301 

de extensão: 9.3.1 Alfabetização e ensino de português para crianças surdas nos anos iniciais 302 

do Ensino Fundamental: uma proposta para a formação continuada de professores das 303 

escolas bilíngues de Fortaleza, a realizar-se no período de março a dezembro de 2016. O projeto 304 

foi aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 2016 e através de ad referendum pela 305 

Direção do Centro de Humanidades em 28 de janeiro de 2016, tendo como objetivo geral criar e 306 

acompanhar um grupo de trabalho operativo para a formação continuada de professores que 307 

alfabetizam e ensinam língua portuguesa nos anos inicias do ensino fundamental em escolas 308 
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bilíngues para surdos do munícipio de Fortaleza. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 309 

unanimidade. 9.3.2 Catálogo online de sinais internacionais - SI, coordenado pelo professor 310 

Rodrigo Nogueira Machado, a realizar-se no período de 14 de março a 15 de dezembro de 2016. O 311 

projeto foi aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 2016 e através de ad 312 

referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 de janeiro de 2016, tendo como 313 

objetivo geral documentar o maior número possível de Sinais Internacionais – SI e apresentar de 314 

forma contextualizada os sinais documentados. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 315 

unanimidade. 9.3.3 Sensibilizar para incluir: construindo uma sociedade sob o olhar do 316 

surdo, coordenado pela professora Vanessa Lima Vidal Machado, a realizar-se no período 28 de 317 

janeiro de 2016 a 28 de janeiro de 2017. O projeto foi aprovado em reunião departamental de 27 318 

de janeiro de 2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 de 319 

janeiro de 2016, tendo como objetivo geral fomentar a sensibilização na área da saúde quanto ao 320 

atendimento às pessoas surdas e surdocegas, contribuindo para sua inclusão social. Posta em 321 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3.4 Produção de materiais didáticos 322 

bilíngues – Libras e Língua Portuguesa – para o 1º ano do Ensino Fundamental II 323 

(continuidade), coordenado pelo professor Daniel Almeida de Lima, a realizar-se no período de 324 

março a dezembro de 2016. O projeto foi aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 325 

2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 de janeiro de 326 

2016, tendo como objetivo geral dar continuidade na elaboração de materiais didáticos bilíngues – 327 

Libras e Língua Portuguesa – para alunos surdos inseridos no 1º ano do Ensino Fundamental I da 328 

rede pública em Fortaleza/CE. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3.5 329 

Catálogo online de sinais regionais do Nordeste – Ceará (continuidade), coordenado pelo 330 

professor Francisco Sérvulo Gomes Lima, aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 331 

2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 28 de janeiro de 332 

2016. O projeto tem como objetivo geral documentar o maior número possível de sinais da área de 333 

saúde utilizados na região Nordeste, especificamente no Ceará. Posta em votação, a matéria foi 334 

aprovada por unanimidade. 9.3.6 Rede Surdos-CE: Sinalário Escolar (continuidade), 335 

coordenado pela professora Margarida Maria Pimentel de Souza, a realizar-se no período de 01 de 336 

março a 20 de dezembro de 2016. A renovação do projeto foi aprovada em reunião departamental 337 

de 27 de janeiro de 2016 e através de ad referendum pela Direção do Centro de Humanidades em 338 

28 de janeiro de 2016, tendo como objetivo geral criar e alimentar um site contendo um dicionário 339 

Português–Libras – SINALÁRIO, a ser utilizado nas escolas bilíngues de surdos e/ou nas 340 

inclusivas, contendo vídeos para registro dos sinais e escitas de sinais (Sign Writing), produzidos 341 

por Educadores pertencentes a instituições parceiras. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 342 

unanimidade. 9.4 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 9.4.1 I Seminário de Introdução à 343 
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Winnicott, coordenado pela professora Michelle Steiner dos Santos, a realizar-se no dia 24 de 344 

fevereiro de 2016, aprovado em reunião departamental de 27 de janeiro de 2016. O evento tem 345 

como finalidade desenvolver reflexões e redes de diálogo sobre a obra de Donald Winnicott. Posta 346 

em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5 CASAS DE CULTURA 347 

ESTRANGEIRA. Os Conselheiros Marcos Norelle e Adelson Andrade relataram a matéria que 348 

trata do cadastramento/renovação dos seguintes projetos de extensão: 9.5.1 Curso de 349 

Conversação em Língua Alemã para alunos a partir do Semestre V-nível B1 (continuidade), 350 

coordenado pelo professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar-se no período de 21 de 351 

março a 04 de julho de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das 352 

Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo 353 

geral desenvolver habilidades de compreensão e expressão orais dos alunos de língua alemã, para 354 

que os mesmos obtenham ao longo do curso um conhecimento mais específico da realidade alemã, 355 

a fim de minimizar as dificuldades a enfrentar em um possível convívio com os nativos da língua 356 

alemã no Brasil ou nos países de origem. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 357 

unanimidade. 9.5.2 Curso de Inglês Básico para Professores da Rede Pública de Caucaia 358 

(continuidade), coordenado pelo professor Eder Gomes Pessoa, a realizar no período de março de 359 

2015 a junho de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de 360 

Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral 361 

habilitar os professores de escolas públicas do município de Caucaia a comunicar-se 362 

eficientemente usando as quatro habilidades da língua inglesa (Speaking, Listening, Reading e 363 

Writing) em nível básico. O projeto foi aprovado com a ressalva que de fosse esclarecido o 364 

período de execução. 9.5.3 Exame de Proficiência em Língua Inglesa (continuidade), 365 

coordenado pelo professor Francisco Tarcizio Cavalcante Benevides Junior, a realizar-se no 366 

período de 15 de março a 23 de dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo 367 

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, 368 

tem como objetivo geral avaliar a compreensão leitora de candidatos e alunos dos diversos 369 

programas de pós-graduação da UFC. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 370 

9.5.4 Curso Instrumental de Língua Inglesa (continuidade), coordenado pela professora Lilian 371 

Cavalcanti Fernandes Vieira, a realizar-se no período de 15 de março a 23 de dezembro de 2016. 372 

O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 373 

reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral capacitar o aluno a 374 

compreender textos variados na língua inglesa, dando-se maior ênfase aos textos técnico-375 

científicos. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.5 Curso Advanced 376 

(continuidade), coordenado pelo professor Marcos Norelle Ferreira Victor, a realizar-se no 377 

período de 15 de março a 23 de dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo 378 
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Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, 379 

tem como objetivo geral aprimorar e desenvolver as habilidades linguísticas já adquiridas nos 380 

cursos básico e intermediário, buscando desenvolver no aluno estratégias orais, auditivas, de 381 

leitura e de escrita que lhes permitam comunicar-se de forma mais eficiente na grande maioria dos 382 

contextos linguísticos. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.6 Curso 383 

Básico de Língua Inglesa (continuidade), coordenado pelo professor Marcos Norelle Ferreira 384 

Victor, a realizar-se no período de 15 de março a 23 de dezembro de 2016. O projeto, cuja 385 

renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião 386 

ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral habilitar o aluno a comunicar-se de 387 

forma oral e escrita, utilizando corretamente estruturas de nível básico na língua inglesa. Posta em 388 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.7 Curso Upper Intermediate 389 

(continuidade), coordenado pela professora Sâmia Alves Carvalho, a realizar-se no período de 390 

março a dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das 391 

Casas de Cultura Estrangeira através de ad referendum, tem como objetivo geral aprimorar as 392 

habilidades linguísticas já adquiridas no curso básico, buscando desenvolver no aluno estratégias 393 

orais, auditivas, de leitura e de escrita que lhes permitam comunicar-se de forma mais eficiente na 394 

grande maioria dos contextos linguísticos. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 395 

unanimidade.  9.5.8 Curso Instrumental de Italiano - 2016 (continuidade), coordenado pela 396 

professora Ana Maria Oliveira Soares, a realizar-se no período de 15 de março a 23 de dezembro 397 

de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura 398 

Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral capacitar o 399 

aluno a ler e compreender, com sucesso, textos científicos/filosóficos em língua italiana. Posta em 400 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.9 Curso Básico de Italiano (continuidade), 401 

coordenado pela professora Lívia de Lima Mesquita, a realizar-se no período de 15 de março a 23 402 

de dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de 403 

Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral 404 

habilitar o aluno a comunicar-se de forma oral e escrita em língua italiana até o nível B1 do 405 

Quadro Europeu de Referência. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.10 406 

Curso de Compreensão Leitora em Língua Francesa, coordenado pelo professor Ruy Ferreira 407 

Lima, a realizar-se no período de março a julho de 2016. O projeto aprovado pelo Colegiado Geral 408 

das Casas de Cultura Estrangeira em 27 de janeiro de 2016, tem como objetivo geral desenvolver 409 

a habilidade de leitura em língua francesa, levando o aluno à compreensão de textos de diferentes 410 

gêneros. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.11 Curso de Língua 411 

Francesa – A2 (continuidade), coordenado pela professora Gleyda Lúcia Cordeiro Costa Aragão, 412 

a realizar-se no período de março a dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada 413 
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pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 414 

2016, tem como objetivo geral oferecer ao público em geral um curso de francês língua 415 

estrangeira de excelência, permitindo aos alunos obter o nível A2 de proficiência em Francês 416 

Língua Estrangeira. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.5.12 Curso de 417 

Língua Francesa – B1, coordenado pela professora Gleyda Lúcia Cordeiro Costa Aragão, a 418 

realizar-se no período de março a dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi aprovada pelo 419 

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de janeiro de 2016, 420 

tem como objetivo geral oferecer ao público em geral tornar os alunos inscritos no Curso de 421 

Língua Francesa – B1 utilizadores independentes do francês como língua estrangeira. 9.5.13 422 

Curso de Língua Francesa – A1, coordenado pela professora Gleyda Lúcia Cordeiro Costa 423 

Aragão, a realizar-se no período de março a dezembro de 2016. O projeto, cuja renovação foi 424 

aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunião ocorrida em 27 de 425 

janeiro de 2016, tem como objetivo geral oferecer ao público em geral um curso de francês língua 426 

estrangeira de excelência, permitindo aos alunos obter o nível A1 de proficiência em Francês 427 

Língua Estrangeira. Posta em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. DÉCIMA 428 

MATÉRIA. MUDANÇA DE EMENTA DE DISCIPLINA/CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS. 429 

10.1 Mudança de ementa de disciplina do Curso de Psicologia. A Conselheira Raquel Coelho 430 

relatou a matéria que trata da mudança da ementa da disciplina Psicologia e Espiritualidade, 431 

aprovada em reunião do Departamento de Psicologia ocorrida em 14 de dezembro de 2011. A 432 

nova ementa, de acordo com o formulário apresentado, será: “Um novo paradigma para a ciência e 433 

para o homem; conceito de espiritualidade; o homem como ser biopsicosócioespiritual; a 434 

espiritualidade em diversas vertentes da Psicologia; ego e transcedência; a fé; a espiritualidade e a 435 

relação de cuidado com o outro”. Posta em votação, a matéria foi aprovada com o registro de 04 436 

(quatro) abstenções. 10.2 Criação de disciplinas.  A Conselheira Raquel Coelho relatou a matéria 437 

que trata da criação de duas disciplinas para o Curso de Psicologia: 10.2.1 Psicologia 438 

Transpessoal, disciplina de caratér optativo, de 04 créditos, aprovada em reunião do 439 

Departamento de Psicologia ocorrida em 14 de dezembro de 2011. Posta em votação, a matéria foi 440 

aprovada com o registro de 03 (três) abstenções. 10.2.2 Tanatologia, disciplina de caratér 441 

optativo, de 04 créditos, aprovada em reunião do Departamento de Psicologia ocorrida em 14 de 442 

dezembro de 2011. Posta em votação, a matéria foi aprovada com o registro de 03 (três) 443 

abstenções. 10.2 CURSO DE LETRAS LIBRAS. O Conselheiro Sérvulo relatou a matéria que 444 

trata da regulamentação de 08 disciplinas do Curso de Letras-Libras, aprovadas pelo 445 

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos e pela Coordenação do Curso de Letras-Libras, 446 

respectivamente, em 01 e 02 de fevereiro de 2016. São elas: Escrita de Sinais III – optativa, de 447 

02 (dois) créditos; Introdução aos Estudos da Tradução – optativa, de 02 (dois) créditos; 448 
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Noções de Sinais Internacionais – optativa, de 02 (dois) créditos; Oficina de textos em Libras – 449 

optativa, de 02 (dois) créditos; Psicolinguística – optativa, de 02 (dois) créditos; Tópicos em 450 

Língua Portuguesa – optativa, de 02 (dois) créditos; Tópicos em Terminologia – optativa, de 02 451 

(dois) créditos; Tradução e Interpretação em Libras – optativa, de 02 (dois) créditos. Posta em 452 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. DÉCIMA PRIMEIRA MATÉRIA. 453 

ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 454 

EM LINGUÍSTICA. A Conselheira Rosemeire Monteiro relatou a matéria que trata de 02 455 

alterações no Regimento Interno do PPGL. As alterações foram sugeridas pela Pró-Reitoria de 456 

Pesquisa e Pós-Graduação, com vistas a adequar o Regimento às novas diretrizes da CAPES. Foi 457 

alterado o artigo 15, que trata do período de avaliação do Programa, ficando alinhado aos períodos 458 

de avaliação da CAPES. Aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 459 

Linguística em 02 de fevereiro de 2016. Posta em votação, a matéria foi aprovada por 460 

unanimidade. DÉCIMA PRIMEIRA MATÉRIA. CADASTRAMENTO/RELATÓRIO DE 461 

PROJETO DE PESQUISA. 11.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A 462 

Conselheira Ana Maria Pompeu relatou a matéria que trata do relatório e cadastramento da 463 

segunda fase do projeto de pesquisa intitulado: Tradução e construções conceituais: estratégias 464 

para o entendimento das literaturas e culturas latino-americanas, coordenado pela professora 465 

Roseli Barros da Cunha, aprovados em reunião departamental de 28 de janeiro de 2016. O projeto 466 

tem como finalidade aprofundar o estudo empreendido anteriormente de algumas das construções 467 

conceituais consagradas desenvolvidas por intelectuais latino-americanos e analisar processos de 468 

tradução vigentes no subcontinente desde a chegada dos primeiros colonizadores. Posta em 469 

votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. INFORMES E COMUNICADOS DO 470 

INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES. Iniciando os informes, a professora Lídia 471 

Eugência noticiou que foi lançado o primeiro edital de seleção do Mestrado em Ciência da 472 

Informação. A professora Danyelle informou que no dia 11/02/2016 haverá reunião com os 473 

coordenadores de graduação e pós-graduação para programar a recepção dos calouros. Informou 474 

também que foi contemplada com 06 (seis) bolsas de monitoria que tem por fim acompanhar e 475 

integrar os cursos de graduação do CH, com vistas a diminuir a evasão. A professora Elisângela 476 

apresentou um questionamento acerca das solicitações de colação de grau especial por alunos 477 

aprovados em seleção de pós-graduação, indagando se não seria mais simples ajustar o calendário 478 

de matrícula da pós-graduação para depois da colação de grau que vai ocorrer em 09 de março. Os 479 

coordenadores de pós-graduação responderam que o calendário de matrícula não pode ser 480 

alterado, pois está ajustado aos prazos de solicitação de bolsas. Nada mais havendo a tratar, a 481 

sessão foi declarada encerrada. E para constar, eu, Emivânia Viana Bezerra Duarte, Secretária 482 
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Executiva, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 483 

presentes.  484 

1. Danyelle Nilin Gonçalves – Vice-diretora e Coord. de Programas Acadêmicos do CH_______________ 

2. Emivânia Viana B. Duarte- Sec. Executiva _________________________________________________ 

3. Marcelo Magalhães Leitão – Chefe do Departamento de Literatura_______________________________ 

4. Suene Honorato de Jesus – Representante do Departamento de Literatura_________________________ 

5. Antônio Duarte Fernandes Távora – Chefe do Departamento de Letras Vernáculas__________________ 

6. Maria das Dores Nogueira Mendes – Representante do Departamento de Letras Vernáculas___________  

7. Ana Maria César Pompeu - Chefe pro tempore do Departamento de Letras Estrangeiras______________ 

8.Dolores Aronovich Aguero – Representante do Departamento de Letras Estrangeiras_________________ 

9. Maria Áurea M. Albuquerque Guerra - Chefe do Dept. de Ciências da Informação __________________ 

10. Odete Mayra Mesquita Sales–Rep. do Departamento de Ciências da Informação_________________ 
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