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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO m: HUMANIDADES
idade
Ata da 1' Reuniao Extraordinaria do Conselho do Cenn‘o. de Humanidades da Univers
e 30
Federal do Ceara, realizada no dia 11 de fevereiro de 2015 (dois mil 6 quinze), as 9 horas
cia da Diretora do
(trinta) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidén

s
Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenga dos seguinte
as
Conselheiros: Cassie Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Program
e
Académicos; Marcelo Magalhﬁes Leitﬁo e Claudicélio Rodrigues da Silva — Chefe
das Dores
Representante do Departamento de Literatura; Ménica de Souza Seraﬁm e Maria

Nogueira Mendes — Subchefe e Representante do Departamento de Letras Veméculas; Cicero
do
Anastacio Araﬁjo dc Miranda e Dolores Aronovich Aguero — Chefe e Representante
—
Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Maria Giovanna Guedes Farias
e
Chefe e Representante do Departamcnto de Ciéncias da Informaeao; Valmir Lopes de Lima

Domingos Sévio Abrcu — Chefe e cresentante do Departamento de Ciéneias Sociais; Susana
Kramer Mesquite. de Oliveira e Maria de Fatima Vieira Severiano — Chefe e Representante do
de
Departamento de Psicologia; Mario Martins Viana Filho — Representante do Departamento
LetrasHistéria; Francisco Sé'rvulo Gomes Lima — Representando a Cheﬁa do Departamento de
a
Libras e Estudos S‘urdos; Mardc‘mio dos Santos Aguiar de Oliveira — Representando
or do
Coordenadora do Cur'so de Letras-Libras; Valdecy de Oliveira Pontes — Vice-Coordenad
onomia;
Curso de Letras Noturno; Amoldo Nunes da Silva — Coordenador do Curso de Bibliotec
; Ana Rita
Maria Neyara de Oliveira Araﬁjo ~ Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Notumo

—
Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de Histéria; Ana Marcia Alves Siqueira
da Silva — ViceCoordenadora do Programa de Pés-Graduagﬁo em Letras; Isabelle Braz Peixoto

es de
Coordenadora do Programa de Pos—Graduagﬁo em Sociologia; Maria Margarete Femand
Macédo e
Sousa — Coordenadora do Programa de Pos-Graduagao em Linguistica; Antonio Luiz

Lima
Silva Filho — Coordenador do Programa de Pés-Gra'duaeao em Histéria; Aluisio Ferreira de
Selma Monteiro—
—- Vice-Coordenador do Programa ‘de Pé's—Graduagao em Psicologia; Rosemeire

César
Plantin — Representaudo a Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras; Ana Maria
Pompeu — Vice-Coordenadora do Programa dc Pés—Graduagéo em Estudos da Tradugﬁo; Adelson
Bésico, Técnico e
Andrade Alves Sobrinho —~ Representantc do Magistéﬁo de Ensino
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29 Tecnologico; Maria Cleomar Carvalho dos Santos, Lindojane Gomes Nunes e Tais Bleicher—
so Representantes do Corpo Técnico-Administrativo; Witallo da Cruz Fontineles — Representante do
31 Centro Académico de Letras; Jarllys Dean G. Nascimento — Representante do Centro Academico
32 de Biblioteconomia; Allyson Albert Maia — Representante do Centro Académico de Psicologia;
33 Lucas Rodrigues Pinheiro — Representante do Centro Académico de Histéria. ORDEM DO DIA.
34 Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centre de Humanidades im'ciou a reuniao, pondo
35 em apreciagao a pauta do dia, explicando que, embora a reuniﬁo seja de carater extraordinéIio, a
35 renovacao/relatérios de projetos de extensﬁo foi incluida na pauta em virtude do prazo para
37 solicitacao de bolsas ﬁndar dia 13 de fevereiro de 2015. PRIMEIRA MATERIA.
38 RELATORIO, CADASTRAMENTO E/OU RENOVACAO DE PROJETOS/PROGRAMAS DE
3.9 EXTENSAO PARA FlNS DE SOLICITACAO DE BOLSAS. 1.1 DEPARTAMENTO DE
7 4o HISTORIA. 1.1.1 A Conselheira Ana Rita relatou a matéria que trata da renovaeﬁo do projeto de extensao
41 intitulado “VIE! Mostra de Cinema Africano UFC/UNILAB — GENEROS EM AFRICA”, coordenado
42 pelo professor Franck Pierre Gilbert Ribard, a realizar-se no periodo de 03 a 08 de agosto de 2015. O
43 projeto foi aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Histéria e tem como objetivo geral
44 possibilitar ao pﬁblico, através da Mostra, o acesso ao cinema africano (de diretores africanos), a ﬁlI'nes
45 (animacao, curtas, longas metragem, ﬁccﬁo e documentaries) muitas vezes inéditos no Brasil. Posta em
46 votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Mario Martins relatou a matéria que trata
47 da renovacao dos seguintes proj etos de extensio: 1.1.2 Projeto Novo Vestibular, coordenado pelo préprio
48 relator, a realizar-se no periodo de janeiro a dezembro de 2015. O projeto foi aprovado através de “ad
49 referendum” pelo Departamento de Histéria e tem como objetivo geral ser um espaeo de
so ensino/aprendizagem proporcionando a democratizacﬁo do ensino, através de uma formaeao politica,
51 cultural e social de todos os sens envolvidos. Esse espaco é construido para a preparaoao para o Exame
52 Nacional do Ensino Médio, ou seja, o projeto oferta aulas diarias, no tumo da noite, e aos sabados, no
53

54
.55
55
57
58
59
so
61
62

horério da tarde, de forma a tornar os alunos conhecedores dos conteudos que sﬁo cobrados no ENEM.
Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.1.3 Memérias das comuuidades
impactadas pelos perimetros de irrigaciio no Cearé, coordenado pelo préprio relator, a realizar-se no
periodo de 01 de marco a 31 de dezembro de 2015. O projeto foi aprovado através de “ad referendum”

pelo Departamento de I-Iistéria e tem como objetivo geral preservar, conservar e divulgar a memdria e o
patrimdnio cultural cearense, valorizando a historia local de homens e mulheres agricultores e
trabalhadores(as) rurais que tiveram suas vidas transformadas pelas politicas de modernizacao da
agricultura no Ceara, expressas na construeﬁo das barragens e dos perimetros irrigados, e que sofrem a
1.1.4
ameaca constante de desaparecimento. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Memoria e patrimdnio: Inventério Participativo pelas comunidades do médio Jaguaribe, coordenado

63

pelo préprio relator, a realizar—se no periodo de 01 de mareo a 31 de dezembro de 2015. O projeto foi

64

aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Histéria e tem como objetivo geral identiﬁcar,

promover e salvaguardar o patrimonio cultural das comunidades rurais cearenses do Médio Jaguaribe, da

3
66

que promove o estimulo ao
regiﬁo de Potiretama, através da metodologia do Inventério Participativo,

67

is das comunidades (celebragﬁes, formas
reconhecimento, preservacﬁo e divulgacﬁo dos referenciais cultura

72

dos pela construcﬁo do Aeude
dc expressﬁo, oﬁcios e modos de fazer, ediﬁcacdes, lugares) ameaoa
1.1.5 Inventério Participativo,
Figueiredo. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
O projeto foi aprovado através
coordenado pelo préprio, a realizar nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015.
geral estimular grupos,
de “ad referendum” pelo Departamento de Histéria e tem como objetivo
s do inventérios
comunidades, povos e movimentos sociais a desenvolver, em em seus ten-itérios, processe

73

ferramentas de
participativos (selecﬁo, identiﬁcacﬁo, registro, difusﬁo etc) das referéncias culturais como

74

local aos sens processes de
salvaguarda e inclusﬁo dos valores e sentidos atribuidos pela populacéo

68
69
70
71

75
76
77

1.2 DEPARTAMENTO DE
musealizacﬁo. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
que trata do relatorio
LETRAS VERNACULAS. A Conselheira Ménica Seraﬁm relatou a matéria

coordenado pela
dos seguintes projetos de extenséo: 1.2.1 Seminérios Linguisticos (SELIN),
de 09 de dezembro
professora Eliséngela Nogueira Teixeira, aprovado em reuniﬁo departamental

A73
o
79 de 2014. Segundo o relatério apresentado, os objetivos e as metas foram alcanoados, com
no
so diferencial que, em 2014, o SELIN criou uma programaoﬁo que integrava as pesquisas feitas
31 Programa de Pés—Graduacﬁo em Linguistica Aplicada da Universidade Estadual do CeaIé. Foram
a matéria
82 realizadas 13 (treze) palestras em 2014.] e 10 (dez) no semestre 2014.2. Posta em votagﬁo,
ora
83 foi aprovada por unanimidade. 1.2.2 Revista de Letras -— Versﬁo Eletrdnica, coordenado pela profess
oo
84 Maria Elias Scares, aprovado em reuniﬁo departamental de 09 de dezembro de 2014. Segund
de
85 relatério apresentado, os objetivos e as metas foram parcialmente alcancados, pois, por falta
da por
86 pessoal qualiﬁcado, a revista continua desatualizada. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprova
as
87 unanimidade. Em seguida, as professoras Ménica Seraﬁm e Maria das Dores apresentaram
de
as solicitacées de renovaoﬁo e/ou cadastramento de projetos de extensﬁo: 1.2.3 I Encontro
89 Pesquisa da Graduacio em Letras — EPEGRAL, coordenado pela professora Maria das Dores
do em
90 Nogueira Mendes, a realizar-se no periodo de 27 a 29 de maio de 2015. O projeto foi aprova
corpo
91 reuniﬁo departamental de 09 de fevereiro de 2015 e tern como objetivo geral capacitar o
meio
92 discente dos cursos de Letras para desenvolvcr peSquisas cientiﬁcas na érea e divulgé—las por
dos
93 de uma producio académica (oral e escrita) adequada; possibilitar a aplicacﬁo prética
uma
94 conhecimentos adquiridos pelos alunos durante a disciplina LPTA, proporcionando
pesquisa
95 experiéneia de pesquisa em pequena escala; tomar conhecimento das possibilidades de
Maria
96 cientiﬁca em Letras. 1.2.4 Revista de Letras — Versio Eletrﬁnica, coordenado pela professora
ental
97 Elias Scares, a realizar—se no periodo de mama/2013 a fevereiro/2017, aprovado em reuniﬁo departm
no
9s de 09 de dezembro de 2014. O projeto tem como objetivo desenvolver a editoracﬁo da Revista de Lenas
99 Sistema Eletrdnico de Editoracﬁo de Revistas (SEER), distribuido pelo IBICT, e no Portal de Periédicos da
foi
100 UFC, promovendo maior insercﬁo do periédico no meio académico. Posta em votaeﬁo, a matéria
101 aprovada por unanimidade. 1.2.5 Projeto OLDs (Oﬁcinas de Letramentos Digitais), coordenado pelo

4
102
103
104

de dezembro de 2015,
professor Jﬁlio César Rosa de Arar’xjo, a realizar-se no periodo de 02 do maroo a 31
como objetivo geral
aprovado em reuniz'io departmental de 09 de dezembro de 2014. O projeto tem
n50 contemplam os
promover cenas de incluséo digital de crianeas e adolescentes estudantes de escolas que

107

materna e no ensino
usos pedagogicos do computador e de outras tecnologias digitais no ensino de lingua
risco nos sinais de
proﬁssionalizante, bem corno de crianeas e adolescentes que vivem em situagﬁo de
Linguisticos
trﬁnsito de Fortaleza, especiﬁcarnente em frente a Reitoria da UFC. 1.2.6 Seminérios

108

se no periodo de 19 de
(SELIN), coordenado pela professora Elisangela Nogueira Teixeira, a realizar—

105
106

109

110‘
111
112

113

2014. 0
fevereiro a 04 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 09 de dezembro de
a e da
projeto tern como objetivo proporcionar a divulgaeﬁo cientiﬁca de pesquisas no campo da Linguistic
médio e do
Linguistica Aplicada, contribuir para a formaeao continuada de professores do ensino
o e da
magistério superior e promover um intercﬁmbio de ideais entre pesquisadores, alunos de graduagﬁ
questoes de
pés-graduaoao em Letras e Linguistica, professores de Lingua Portuguesa e interessados em

116

Sustentével:
linguagem. Posta em votaeao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 1.2.7 Educaoﬁo
Seraﬁm, a
aprendendo por meio da linguagem teatral, coordenado pela professora Monica de Souza
aprovado pelo
realizar-se no periodo de 01 de maroo a 31 de dezembro de 2015. O projeto foi

117

a introdugﬁo
Departamento de Letras Vernéculas, an'avés de “ad referendum”, e tern como objetivo geral

118

carentes, a fun de
do tema “Gestao Ambiental” na educagao de crianoas e adolescentes em comunidades

114
1.15

119
120
121
122
123
124

125
125
127
128

129
130
131

132
133
134
135

136
137

138
139

voluntarios das
transfonnar 1150 so as crianeas e adolescentes por ele contemplados, mas também os
a matéria
Universidades, de forma que eles possam reinventar sua visao de sociedade. Posta em votaoﬁo,
ACAO. 0
foi aprovada por unanimidade. 1.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORM
solicitagﬁo de
Conselheiro Tadeu Feitosa relatou a matéria que trata da apresentagﬁo de relatério e da
o i Leitura renovaeﬁo dos seguintes projetos de extens-ao: 1.3.1 Programa Nacional de Incentiv
O relatorio e a
PROLER, coordenado pela professora aposentada voluntéria Rute Batista Pontes.
ﬁo através de “ad
continuidade do projeto foram aprovadOS pelo Departamento de Ciéncias da Informag
leitura e escrita,
referendum”. O projeto tem como objetivo geral a continuaoﬁo de aeoes voltadas para
ssﬁo, que possibilite
dentro de uma dimensﬁo que traga é lume o ato de ler como ato de ousadia e transgre
um preparo e ulna,
enfrentar a sociedade contemporéinea, cuja complexidade exige dos que a integram
votagﬁo, a matéria foi
qualiﬁcaeﬁo adequados a uma realidade sempre em processo de mudanga. Posta em
coordenado pela
aprovada por unanimidade. 1.3.2 Biblioteca Comunitéria do Conjunto Cearé-BCC,

02 de janeiro a 31
professora aposentada voluntaria Ana Maria 851 de Carvalho, a realizar—se no periodo de
ento de
de dezembro de 2015. O relatério e a continuidade do projeto foram aprovados pelo Departam
somar esforeos no
Ciéncias da Informaoﬁo através de “ad referendum”. O projeto tern como objetivo geral
da qualidade de
sentido de contribuir com a Comunidade do Conjunto Cearé, elevando o nivel
leitura, capacitando
leitura/escrita do Bairro, propondo e realizando agﬁes motivadoras e incentivadoras de
BCC num centro referencial
fonnadores de leitores e mediadores de leitura, tendo em vista transformar a
ﬁo da Biblioteca
de leitura. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3.3 Divulgag

ia Ana Maria 821 de
Comunitéria do Conjunto Ceara, coordenado pela professora aposentada voluntér
dade do projeto foi
Carvalho, a realizar—se no periodo de 03 de mareo a 31 de dezembro de 2015. A continui
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
/\'152
153
154
15.5
156

como objetivo
aprOVada pelo 'Departamento de Ciéncias da Informacﬁo através de “ad referendum” e tern
maior
geral divulgar as atividades da Biblioteca Comunitéria do Conjunto Cearé. em busca de uma
1.3.4 Préticas’
participacfio da comunidade. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Maria 851
leitoras nas escolas do Conjunto Ceara, coordenado pela professora aposentada voluntaria Ana
e a
de Carvalho, a realizar—se no periodo de 03 de marco a 31 de dezernbro de 2015. O relatério

157
153
159
160
161
162
#163

programa
HUMANIDADES. A Senhora Diretora relatou a matéria que trata da renovacao de um

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

“ad
continuidade do projeto foram aprovados pelo Departamento de Ciéncias da Informacﬁo através (16
referendum”. O objetivo geral do projeto é desenvolver préticas leitoras nas escolas do Conjunto Cearé,
visando transformar a Biblioteca Comunitaria do Conjunto Ceara — BCC em um centro referencial de

leitura. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.4 DEPARTAMENTO DE LETRAS

do
ESTRANGEIRAS. 1.41 0 Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata da renovacao
de
programa de extenséo intitulado GEPPELE — Grupo de Estudos e Pesquisa sobre praticas

ensino e formacao de professores de Lingua Espanhola, coordenado pelo proprio relator, a
realizar—se no periodo de 01 de marco a 31 de dezembro de 2015. A renovagﬁo do programa foi
aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Letras Estrangeiras e tem como
objetivo geral criar um espaco de reﬂexﬁo acerca das praticas docentes numa perspectiva
integradora que conjugue esforcos para a consolidacao do ensino de espanhol no contexto

brasileiro. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.5 CENTRO DE

e dois projetos de extensao, explicando que os mesmos sﬁo vinculados diretamente é Direce'io do
Centro de Humanidades, pois envolvem professores do Departamento de Letras Estrangeiras e das
Casas de Cultura Estrangeira. 1.5.1 Programa de Extensﬁo: Inglés sem Fronteiras na UFC,
coordenado pela prépria relatora, a realizar—se no periodo de 05 de janeiro a 31 de dezembro de
2015. Essa acﬁo de extensao tem como objetivo principal incrementar a legibilidade dos alunos da

UFC ao Programa Ciéncia sem Fronteiras, a partir do desenvolvimento da proﬁciéncia em lingua
estrangeira. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.5.2 Nﬁcleo de Lingua
Inglesa — NucLi, coordenado pela professora Glaucya Gislayne Cavalcante Brito, a realizar-se no
periodo de 05 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. O projeto tem cOmo objetivo principal
incrementar a legibilidade dos alunos da UFC ao Programa Ciéncia sem Fronteiras, a partir do
desenvolvimento da proﬁciéncia em lingua estrangeira, através da oferta de cursos presenciais de

inglés. 1.5.3 Projeto de apoio e difusﬁo da Lingua Inglesa, coordenado pela professora Maria
Manolisa Nogueira Vasconcellos, a realizar—se no periodo de 01 de marco a 13 de dezembro de

2015. O projeto possui o objetivo geral de elevar a qualidade dos cursos de licenciatura em Letras
Lingua Inglesa, na perspectiva de aprimorar as condico’es estruturantes da UFC para que o ensino

da lingua inglesa possa ser ofer’rado de forma mais eﬁcaz e abrangente aos alunos da Instituicﬁo,
aos potenciais candidatos do Programa Ciéncia Sem Fronteiras e a comunidade académica em
geral, graduandos e pés-graduandos. Posta em votacao, a ma‘te’ria foi aprovada por unanimidade.
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
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197
198
199
200
201
202
203
204

ﬁns de
SEGUNDA MATERIA. Aprova'eﬁo da Tabela Geral de Avaliagﬁo Docente para
Quadro
progressﬁo e promooﬁo por desempenho e/ou por titulaoﬁo dos integrantes do

que 08
Permanente do Magistério Superior da UFC. A Senhora Diretora iniciou explicando
foram
pesos apontados n8. tabela, que fora enviada junto a convocaeﬁo para esta reuniﬁo,
atribuidos por uma Comiss'aio, formada em dezembro de 2014. A Comissﬁo precisou de 08 (oito)
, ainda,
reuniﬁes para chegar aos pesos ora apresentados para apreciagﬁo deste Colegiado. Explicou

que, conforme determina a resolugﬁo 22 do CEPE, de 03 de outubro de 2014, enquanto 0 Centro
de Humanidades n50 aprovar sua propria Tabela, as progressoes e/ou promoooes devem Ser

baseadas na Tabela do Centro de Ciéncias, visto que esta ﬁltima Unidade Académica foi a
primeira a aprovar seus pesos e comunicar o fato ao CEPE: “Em. caso de eventual desatendimento
pelo Conselho do Unidade do prazo méximo previsto no caput deste artigo, vigorarfio para a

Unidade 08 pesos ﬁxados na Tabela Geral do primeira Unidade que formalizou comunicagdo ao
CEPE, tornando—se obrigatéria sua utilizapfio at‘e’ que a Unidade omissa aprove e publique a
quantiﬁcagdo de pesos atendendo c‘zs suas peculiaridades. ” Apontou, ainda, trés itens que, ao seu

modo de ver, apresentam uma pontuaoﬁo problemética: 1) turmas com 04 alunos, pontuando igual
a turmas com mais de 40 alunos; 2) publicaoﬁo de artigos em anais com qualis B5 pontuando igual
a publicagﬁo em periédicos; 3) produoﬁo artistica com uma pontuaeéo muito elevada. A maioria
io o
dos conselheiros opinou que nada deveria ser votado nesta reuniﬁo, pois seria necessér
seria
aprofundamento da discussﬁo no ﬁmbito dos departamentos e, no memento, isso *nﬁo
os
possivel, pois a grande maioria dos docentes encontra-se em periodo de férias. Decidiu—se Ouvir

membros da Cornissﬁo que estavam presentes, no caso, os professores Cicero Anastécio, Ana
Mércia e Mério Martins. Inicialmente, o professor Cicero explicou que a Comissﬁo baseou suas
escolhas utilizando como exemplo as tabelas do Centro de Ciéncias e- da FEAAC, buscando

sempre aproximé—las a realidade do Centro de Humanidades, que é bem plural. Citou o caso do
Departamento de Letras Estrangeiras, do qual e’ chefe, em que a maioria dos professores tem a

carga horéria de 20 (vinte) horas. Referindo—se A categoria 2 da tabela, que diz respeito a
ORIENTACOES, exprimiu que a tarefa da Comissﬁo foi bastante onerosa, visto a diﬁculdade em
quantiﬁcar a atividade decorrente de uma orientaeéo de qualquer natureza. Exempliﬁcando, cit0u
que um trabalho de conclusﬁo de curso é menos valorizado que a orientaeﬁo de uma tese, embora

205

n50
inicie o aluno na pesquisa. Os membros da Comissﬁo disseram que nas categorias 3, 4 e 6

206

houve muita diﬁculdade na atribuioﬁo dos pesos. No que diz respeito 2‘1 categoria 5: PRODUCAO

207
208
209
210

CIENTiFICA, DE INOVAcAo, TECNICA 0U ARTiSTICA VINCULADA A AREA DE
ATUAQAO E/OU A0 ENSINO, A PESQUISA E EXTENSAO NA UFC, lamentaram as
professora Laéria Fontenele nﬁo estar presente, pois a mesma participou mais ativamente da
discussﬁo. O professor Domingos Sévio questionou o fato de artigos completos em anais sem

.7

211
212
213
214
215

ndo o
qualis valerem 200 pontos. 0 Professor Cicero eXplicou que nﬁo estava aqui defende
apresentou
trabalho da Comissﬁo, apenas relatando como ocorreu. O Conselheiro Domingos Sévio
6.1, 6.2 e 6.3 que
urna dﬁvida com relaoao as atividades dc extensﬁo, mais precisamente 05 items
sozinho um
exigem a participaoao de discentes nas agoes de extensﬁo. Ele explicou que realiza
caso,‘ seu
projeto de extensao corn meninos de ma, sem a cooperaoﬁo de nenhum aluno e, nesse

217

inclusﬁo de mais
projeto n50 poderia pontuar. Sugeriu que fosse encaminhada uma solicitagao de
Os
um item na categoria 6, que passasse a contemplar os projetos em que o docente atua sozinho.

218

e 1150
membros presentes da Comissﬁo explicaram, entao, que os pesos ja constavam da Tabela

219

competénciai de
cram passiveis de alteragﬁo, conforme determine a resoluoﬁo: “Excetua-se da

216

2.23

ommento e
atribuigdo de peso reﬁarida no caput a Categoria 7 — Administragﬁo, Assess
uniforme e
Representagﬁo — da Tabela Geral cuja quantzﬁcagﬁo, ﬁxada pelo CEPE, serd
u que também
aplicdvel a todas as unidades da UFC.” Com a palavra, a Senhora Diretoria explico
CEPE para cada
é vedado aos Conselhos alterar o lirnite méximo de pontuagﬁo estabelecido pelo
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tentamento
uma das categorias na Tabela Geral. Muitos Conselheiros apresentaram seu descon
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possa
com o formato da resoluoz'io e da imposieﬁo de pontuaoﬁo minima para que o docente
a disse que o Conselho
progredir, jé que a progressﬁo é um direito garantido por lei. A Diretor
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ﬁo e da tabela para
poderia produzir urn docmnento com todas as sugestoes de alteraqao da resoluo
dinéria para 0 dia
'ser submetido ao CEPE. Antes de finalizar ﬁcou agendada Outta reuniao extraor
discutissem a
11 de maroo, o que possibilitaria um prazo de 01 més para que. os departamentos
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deu por encerrada
proposta de pontuagﬁo hoje apresentada. Nada mais havendo a tratar, a Diretora
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nia Viana Bezerra Duarte,
a sessﬁo, agradecendo a presenga de todos. E para constar, eu, Emiva
seré assinada por mirn e
Secretariat Executiva, lavrei a presente Ata que, apos lida e aprovada,
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pelos demais presentes.
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1. Vlédia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidades
_nU U
2. Emivania Viana Bezerra Duarte — Secretéria Executiva
3. Céssio A. Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coord. Frog. Académicos
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4. Marcelo Magalhaes Leitao — Chefe do Departamento de Literatura
ura /
5. Claudice'lio Rodrigues da Silva —- Representante do Departamento de Li’gerat
6. Monica de Souza Serafim — Sub-Chefe Dept. Letras Vernéculas
7. Maria das Dores Nogueira Mendes — Rep. Dept. Letras Vernéculaé
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9. Dolores Aro‘novich Aguero — Rep. Departamento de Letras Estran
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10. Luiz Tadeu Feitosa — Chefe Departamento de Ciéncias da Informaoﬁo
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11. Maria Giovanna Guedes Farias —Rep. Departamento de Ciéncias da Inform

12. Valmir Lopes de Lima — Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais
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13. Domingos Sévio Abreu — Rep. Depaﬂamento de Ciéncias Sociais j“

14. Susana Kramer Mesquita de Oliveira — Chefe do Departamento de Psicologia
15. Maria de Fétima Vieira Seveniano — Rep. do Departamento de Psicologia

-— epre-éentante do Departamento de Historia
%,
Li ras
17. Francisco Sérvulo Gomes Lima— Representando a Cheﬁa do Dept. dc LetrasLibras
18. Mardénio dos Santos A. de Oliveira— Representando a Coord. do Curso de Letras—
16. Mério Martins Viana
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19. Valdecy de Oliveira Pontes— Vice-Coordenador do Curso de Letras Notum

A

20. Arnoldo Nunes da Silva— Coordenador do Curso de Biblioteconomia

21. Maria Neyara de Oliveira Aral'ljo — Coord. Curso de Ciéncias Sociais Notumo
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22. Ana Rita Fonteles Duaxte — Coordenadora do Curso de Historia
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23. Ana Mércia Alves Siqueira — Coord. Programa Pés-Graduagﬁo em Letras
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24. Isabelle Braz P. da Silva - Vice-Coord. Prog. Pos-Graduagﬁo em Sociolo
tica M
25. Maria Margarete F. de Sousa — Coord. Programa Pos—Graduagﬁo em Linguis
’ - ' Ail—1&9:
o em Historia ‘
26. Antonio Luiz M. e Silva Filho— Coord. do Programa de Pés-Graduaeé
o em Psicologia
27. Aluisio Ferreira de Lima— Vice-Coord. Programa de Pés-Graduaga

ional em etras
28. Rosemeire S. Monteiro-Plantin— Representando a Coord. Mestrado Proﬁss
da Tradugao
29. Ana Maria C. Pompeu — Vice-Coord. Prog. Pés-Graduaeﬁo em Estud0s
o e Tecnolégico
30. Adelson Andrade Alves Sobrinho — Rep. Mag. de Ensino Bésico Técnic
C
31. Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Rep. Corpo Técnico-Administrativo
tivo @040l W.
32. Lindojane Gomes Nunes — Rep. Corpo Técnico-Administra

33. Tais Bleicher — Rep. Corpo Técnico-Administrativo
34. Witallo da Cruz Fontineles — Representante do Centro Académico de Letras
‘35. Jarllys Dean G. Nascimento -Rep. Centro Académico de Biblioteconomi
logia
36. Allyson Albert Maia— Representante do Centro Académico de Psic
37. Lucas Pinheiro— Representante do Centro Académico de Historia
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