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Ate da 154% 899350 Ordinérie do Conselho do Centre de Hhmanidades

da Uhiversidade Federal 61 Cearé,.realizada ace 20 (vihte) dies

do mes do fevereiro do 1990 (mil novecentos e noventa), és. 9:45

(nave horas e quarenia e cinco minuuos),mmSala de Beuniges, sob

a presid.encia do Diretor do Ceniro de Humanidadee Professor Fran,

cisoo Roberto Souza de Oliveira, contand.o com a presenga dos Se—

nhores %neelheiros: Olga maria Ribeiro Guedes Scares, respondenyr

do pela chefia do Departamento de Comunicagao Social 9 Bibliotea

conomia; Adelaide Maria Gongelves Pereira, chefe do Departamento

de Ciénoias Sociais e Filosofia; Celina Fonienele Garcia, responr‘

dendo pela ohefia do Departamento de Literature; IvaDQVe dos Sen?

toe Dias Scares, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras ;

Joeé Alber Campos Uohoa e José Rogerio Fonfienele Bessa, subehefe

respondendo pela chefia e representante do Departamento de Letras

Vernéculas; José Telmo Valenga chefe do Departamento de Poiso—

logia; Pedro Alberto de Oliveira Silva, representendé a ooOrdena~

dora do Curso de Biblioteconomia; Geraldo Jesuino da Costa, reprg

sentando o coordehador do Curso de Comunicaggo Social; maria Joeé

Santa Rosa Borges do Geo: o, representando a Coordenadora do Cur—

so de Letras; Charles Michel Joseph Beylier, CoordenadOr do Ctr—

so do Mestrado em Scoiologia; fingela maria Rossas Mote de Gutier—

rez, Coordenadora do Curso de I"j'estrc'auio em Letrae; maria Dulce

Sousa Gastelo, Goordenadora Geral dae Cases 69 Cultura,l EsteVe

também presents é reunifio a aluha Francisco maria de Paula, iupeg

pdndendo pela repreSenfiante do Diretorio Eentral dos Estudantee .

Ihwendo nfimero regimentai o Senhor Diretor deolarou aberte a see—

350, tendo feito a leifiura da prepoeta de pauia: l) Afaetamento

de‘DOCente; 2) Prorrogaggo de Afastamento de Docente; 3) Lieenga

Sebétioa; 4) Conxratagao do Eiofeesor‘Visitanfie; 5) Remogfio do fig

Genie; 6) Informes da Diretoria; 7) COmhnicagSeea Em Seguida pe—

diu aquieeoéncia do Conselho de Confiro pare inoluir em.pauma o

proceseo de afasfiamento de interesse da professora de ensino de

19 e 29 gram, Mpria Terezinha de Castro Galiado d3 Case de Gultup

ra.Alem§ e o proceséo do prorrOgagfio de afastamento de-inieresse

da professora de efioino de 19 e 29 grave, Méroia Heiena Sfiieiia
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no dia 27,12;89. Terminadfi a leitura da are, p60 em diseussfio e

em seguida em votagfio. Aprovada por unamimidade pelo Gonselho do

Cenfro. Ordem do die — Irimeira meteria. Afaetamento de docente.

1)'0 Departamento‘de Letras Vernéculas aprovou, por unanimidade ,

em reunifio de 11.01.90} 0 pedido de afastamento de inferesse da

Professora maria Elias Scares, no periodo de 05503.90 a 30.6.90

(06 moses), a fim de concluir oua Tese de Eoutoradonha PUC- Rio

de Janeiro. 0 Departamento eeclarece que o referido afastamento

n50 implicaré na contfategéo as professor substitute. 0 Conselhq;

ro José Alber Campos Udhoa relatou.o prooesso, fez a leitura da

carta da orienfadora da referida docente, acresoentando que a

solicitagéo esté denfro do prazo estabelecido por esta Institu;

ego—UPC e que a mesma teré dedioagfio exclusive a0 seu trabalhoude

teee, afastando—se portanto, de todas as sues atividades docentes

noerproximos 06 (seis) moses, inclusive da Universidade Eatadual

do Cearé-UECE, Posta a matéria em votagéo, foi aprovada por unan;

midade pelo Conselho 69 Centre. Segundo materia. Prerrogagfio de

Afastamento de Dooentesn ‘) O Wepartamenfo de Eatras Vernéculas

aprovou, per unanimidade, em reunifio de 11.01.90, 0 pedido _ de

prorrogagfio de afastamento de inferesse do professor José Lemos

Monteiro, no periodo de 01.03.90 a. 01.03.91, 01 (um) ano, a fim

de coneluir o Curso de Doutorado na UhiVersidade Federal do Rio

de Janeiro. 0 Departamento esclareoe que o referido afastamento

n50 implicaré na contratagéo de professor substitute. 0 Oonselhe;

ro Jose Alber Uchoafifdi o relator do processo, tendo aeresoenfado

due 0 mesmo esté regularmente dentro do prazo estabeleeido per

esta Universidade e bem instruido, de acordo cam as exigencies

administrativas. Acrescenfou.ainda que 0 professor Jose Lemos M03

teiro enoontra~se devidamente matriculado no Curso de Douforado

em Letras - Area de Concentraefio em Lingua Portuguese 9 esté na

fase de elaboragao de tese. Ressaltou qua menoionado docente oum+

priu, com efioiencia, todas as etepas exigidae pelo curso, eon,

ferme consta do documenfo anexo ao processo. Posta a materia em

votagfio foi aprovada, par unanimidade, pelo Conselho de Cenfro.2)
. _,_--...-_..'.An;ln aim
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intereeee do professor Paulo Meeénie Teixoira Duarte, no periodo

de 01.03.90 a 01.03.5¢ (0i ano), a fim de eoncluir seu Curse do

Mestrede, no Uhivereidade Federal de-Minae Gerais. 0 Departamenio

eeclareoe que referido afaetamenfio n50 implicaré na oentrategée

de professor substitute. 0 eonselheiro José Alber Uchoa fei o
relator do Prooesso, fazendo a leitura do elgune topicoe do plaflo

de estudo do menoionado doeente, ecrescentande que o mesme vem

deservelvendo com éxito e destaque o seu trabalho. O Direter do

Centre ee manifestou, ratificando as palavras do Censelheiro Joeé

Alber Uohoa. Pesta em vofiagéo, a materia foi aprovada per unenimi

dado, pelo Censelhe do Centre. 3) A Chefs do Departamento de Le—

tree Eetrangeiree.aprevou “ad referendum" do Departemento em

23.01.90 0 pedido de prorrogagao de afaetamenre de interesse da

professora Roeicler Saraiva Fontenele, no periodo de 05.04.90 a

05;05.9O (01 mes), a fim.de realizar peequiea para o Curso de

Mestrado em Literature ne Uhivereidade de Lendres, Ingleterre. 0

Departamento eeclareoe que aprovou, "ad referendum", a preeente

solicitaofie, pelo fate da professera intereesada eneonirar—oe dig

da efastada, oursando o Meetrado. Eeolerece ainda que :. referido

afastamento n50 impliearé na contrataoao de professor substitute.

Vale resealtar que a matéria em questae teve também 'aproveofio

"ad referendum" do Diretor do Centre de Humanidadee, em 01.02.90,

tendo em vista 0 motive justifieado acime pole chefe do Departamgn

to de Letrae Eetrangeirae. Embera a materia jé tivesse side apro-

wade "ad referendum" pela chefia do Departemento 9 "ad referendum"

pelo Diretor do Centre de Humanidadee, a Censelheira Ivanova Sog

res, no qualidade de chefe do Departamente de Letrae Eetrangeirea

justificou ainda que, além,da urgenoia no andomento dos preceeeoe

as aprovagoes, no memento, também eetéo ee dando "ad referendum”

pelo fate de son Departamenio encontrar-ee eofi.a maieria do eeu

quadro decente em féries, motive pelo qual ficeu impossibilitado

de reunir o seu oelegiade para decidirem sobre aeeuntos deeea

natureza. Em seguida fez o relate do prooeeee, lendo 0 plane de

eetudo do prefeesora Roeicler Fontenele e resealtande a imyerténr

eia da conclusée do sou T"'.e81:;r"ado para o Departomento. Posterior—
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referendado,por unanimidzée, pelo Conselho do Centr0.-4) A Chefe

do Departamento de Letras Estrangeiras aprovou, "ad referendum" ,

em 15.02.90, 0 pedido de prorrogagéo de aiastamonto de interesse

da professora maria Terezinha de Castro Gallado, da Casa do Cul-

tura Mama, 110 periodo 6.0 01.03.90 3. 01.03.91, {01 (am) am, a.
fim de cursar o Mestrado em Literatura de Lingua Portuguesa na

Uhiversidade Federal do Cearé. A Conselheira Ivanova Scares rela—

tou o processo, esclarecendo qua, face és declaragaes anexas a0

processo, da Goordenagfio do Mestrado em Letras e da Cooréenagéo

da Casa de Cultura Alena, referido afastamento n50 implicaré na

‘contratagéo de professor substituto para os dois préximos semes—

tres 90.1 0 90.2. Acrescontou que é mnito importante para 0 Curso

de Letras a realizagéo do Mostrado a que se propae referida doceg

ta 9 qua, com certeza, 0 Curso de Letras poderé contar com maior

nfimero de professores hem qualifioados. Salientou que a professora

Terezinha de Castro Callado esté afaotada dag suas atividades acg
démicas no Universidade Federal do Cearé mas se enoontra em’Fortg
leza. Posta a mafiéria em votagfio, foi aprovada, por unanimidade

pelo Conselho de Centre. 5) A Chefe do Departamento de Letras Es—

trangeiras aprovou, "ad referendum" do Departamento, em 20.02.90

0 pedido de prorrogagfio de afastamenfio de interesse da professora

Mércia Helena Silveira de Souza, éa Caaa fle Cultura Britfiniéa, no
periodo de 01.03.90-a 01.03.91,‘Ol (um) ano, a fim de concluir 0
Curso de Mestrado em Lingua Inglesa na Uhiversidade de Sfio foule—

USP. A Conselheira Ivanova Scares relatou 0 processo, esclarecenfi)

que, de conformidade 00m as declaragSes anexas ao processo, com

0 plane de estudo, assihados pela solicitanxe e pela orientadora

de pés—graduagéo, Bra. Mbnira Hamud mutran, o pedido do afastameg

t0 é justo e que n50 acarretaré em necessidade de contrataoéo do

professor substitute. Posta em votagéo, a matéria foi aprOVada,

por unanimidade, p910 Conselho 60 Centre. Terceira matéria. Licag

9a Sabética. 0 Departamento de Oiéncias Sociais e Filosofia apro-

VOu, em reunifio de 19.01.90, 0 pedido de licenoa sabética da
professora Elza Maria Franco Braga, n0 periodo de margo a agosto
do corrento one, 00m.basc fla Recolugéo n9 04ZCOHSUNI, 00 30.08.89.
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teSe de dourorsdo em Sociologia "Estado, Politics de Habitagao 33

pular e a Lute pela Mbradia no Contexto Urbano de Fortaleza _

1979—1989, sob a orientagao do Professor Severe Salles que se

encontra no Brasil cumprindo tsmbém sue license sabética, motivo

pelo qual facilitaré é dooente interessada reoeber sue orienra—

gfio. Continuou, fazendo uma explenegéo da justificativa apresenp

teda pela professors Elza Braga, destaoando a trajetéria de sues

atividades aoadémicas desenvolvidas no periodo 77/79. Falou ainda

as importénoia, para o Departemento de Ciéncias Sooiais e Filoso—

fie, do trabalho de tese a ser ooncluido pela referida docente,

salienrqndo que a mesma jé concluiu parte dele, faltando—lhe ape—

use a redagao de dois oepitulos. Dado o exposto, o Colegiado do

‘menoionado Departamento aprovou o seu.pedido de licenoa sabética

vista que esté hem respaldado. Em seguida, os Eonselheiros deram

continuidade a discusséo em torno da metéria. Terminada a discus—

sfio, foi posts em votagfio, obtendo aprovagfio por unanimidade.gy§g§

ta matéria. Contratagéo de Professor Visitante. 0 Departamento de

Ciénoias Sociais e Filosofia aprovou, em reunigo de 19.01.90 a

contratagao do Professor Dieter Bruhl, na qualidade de professor

visitanre, por 01 (um) ano, a partir de 16.03.90 a 16.03.91, em

regime de Dedioagfio Exclusive—DE. A Conselheira Adelaide Pereira

prestou esolareoimento sobre a contretaggo do referido docente,

tendo feito comentérios sobre o relevanre trabalho desenvolvido

pelo professor solicitante no Mestrado em Sooiologia do Departe—

mento de Gienoias Sociais e Filosofia deste Centro, deeds 1988.

Aorescenxou que referido dooente vem_também.prestando oolaborsoéo

no Curso de 1hnfermagem desta Instituigéo—UFC, tendo em vista sua

Especializagfio na érea de Ciéncias da Safide, desta forms, esté

também reivindioando sue colaboragfio no Curso de Graduagfio do

Departamento sugracitado, Ressaltou ainda, que 0 Departamento ne—

cessita e, por isso, pretends conservar a vaga de professor visi—

tente. O Oonselheiro Charles Michel Beylier rstifioou as palavras

da Conselheira Adelaide Pereira, salienrando que.além da dedica-

955 nos trabalhos academicos desenvolvidos pelo mencionado dooenp

'te, vale destaoar também a sua oolaboragfio no sistema de computa—
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Administragfie Snyerier, visando e engranfleeimenne e aprofundemenm

da pesquisa. O Diretor a0 Centre 6e humanidades, PTefessor Robert)

Oliveira, pediu a palavra declaranfleé a) que a Administragfio‘Sung'

rior até esta data, ainda n50 havia se reunido para tratar de ae—

suntos previetos para o ane‘de 1990; b) que em cenfiato com 0 Su»

perintendente de Recursos Emmanee, Dr. Carlos Marques, o mesmo

havia lhe informedo qua até:o flia 15 de marge/90, n50 havia come

centratar prefeseeres substitute 6 visitanne; c) que Segundo flee;

ega do Presidente.da Repfiblica, 80% deg vagas existentes eeriam

extintas, apenas 20% eeriam.preenohidas, e estae, seriam adminis—

tradas pele Beitor de aeordo com as neeessidades administrativas,

conforme Oficio Circular de Superintenflencia de Recursos Humanes,

n9 06/90, datade de 25.01.90. Oencluindg fez os seguintes esola—

recimenios: l) primeiramenne, $6 eerie peasivel 5e cogitar este 4

assunte a partir de dia 15 fie marge/90; 2) qua depeie de passaae

no Genselhe de Centre seria apreciedo p810 Conselhe de Engine, P%g

guise e Extensfie-CEPE; 2) que en afieio exnedido pelo Departament)

requisitante feese esclereeide que o professor Sieter Bruhl tra~

balhou, na Universidade Federal do Cearé, no peiiede 1988/89, na

qualidade de belsista do LBAAD e do CNPq/CAPES; 4) e que a contra

tagfio do referido doeente foeee solicitada semente a partir de 16

de marge/90.7Presseguindo, e Conselheiro Jesuinn da Costa felon

Ga importante centribuigée que 0 Professor Vieitante pede dar e0

Curse de Gradnagée, no memento, earente de valor per seus pre—

price alunes, peie eetes precisam reconnecer a impertfincia do sea

aprofundamenne intelectual visande uma melhor preparagéo para a

pee—graduagfio. Heuve ainda, entre es Censelheiros, discuseaes em

terno do assunto. Concluida as discussSes, a materia fei pesta em

vofiagae e obteve aprovagéo unfinime, Quinta matéria. Remogfio de

Docente do Departamento de Ciencias Seeiais e Filosofia para o

Departamente de Funflamenios da Educagao da Faculdade de Educagao

— UFO. Interessado: Professor Hui Verlaine Oliveire Mbreira. Vale

ressaltar qua, em face do cendieionamente impesto a0 assunto pele

Departamento de Ciéncias Seciais e Filesofia, a materia n55 fei

‘apresentada, foi retirade de pauta. Nestes casts, o Departamente
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Vagéo do Conselho ‘de Cantro. Sexta matéria. nformas da Diretg

ria. 0 Professor Roberto Oliveira informou o seguinte: l) que re—

assumiu a diregéo do Centre de Humanidades dia 01.02.90, encontrag

do 0 Cenfiro na conclusfio do semestre 89.2; 2) que até o memento

.nfio se sabe nada sobre o orgamento desta Uhiversidade para 0 ans

em_curso; 3) que, embora tenham side feitas varias solicitagoes d;

material para este Centre, somente algumas estéo sendo atenflidas

em tempo satisfatorio; 4) qua foi procurado pelos estudantes dos

Cursos qua funcionam na area II daste Centre, e doles recebeu 1g

formagao de que a Associagao dos Servidorea da Uhiversidade Fedg

ral do Cearé—ASAUFC, estava utilizando part8 das dopendéncias do

yrédio portenoente a area II a0 Centre de Hamanidades; 5) informou

qua jé havia ocorrido reuniéo das duas oategorias havendo avango

nas negoeiagaes, todavia, sem nenhum entenflimento geral e satisfg

torio; 6) que sexta—feina, dia 16.02, foi comemorado no local ut;

'lizado, mesmo a revelia dos Departamentos daquela area e ‘desta

Diretoria, a inauguragéo do espago cultural do ASAUFC; 7) que es—

té sendo estudada uma medida por parte da Diregao deste Centre,

procurando conseguir uma ordem.negociada para se chegar a um eflr

tenflimento geral, ample e satisfatério..Concluiu dizendo‘que a

situagfio é dificil. Prosseguindo, p83 a matéria em disousséo. A

Conselheira Angela Gutiérrez so manifestou dizendo que n55 era

justo, nem legal julgar esta matéria vista qua, nO'momento em

qua foi abordada, n50 havia mais quorum sufioiente. Além.disso,-

varies Conselheiros n50 estavam cientes do problema. Continuanflo,

sugeriu que fosse marcada uma nova reuniéo, com o Sonselho de 09g

tro mais represenfiativo para discutir e deoidir‘sobre o assunto .

A Conselheira Adelaide Pareira, endossando as palavras da Congo;

lheira Angela Gutiérrez, acrescentou qua, além da falta de quorum

a matéria n50 constava an pauta,rsendo a mesma ingluida na parte

de Informes da Diretoria, quase no final da reuniéo. 0 Professor

Roberto Oliveira solicitou do Conselho a aceitagfio ou n50 da

sugestao da Conselheira Engels Gutiérrezfl A aceitagao foi unani—

mej Neste sentido, os Conselheiros; unanimiméate, augeriram ao

Diretor qua conVooasse, logo qua possivel, umn reuniao do Conselhz
,‘ —, . -.
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do Centro acatanio a eugestfio‘ée dispas e convbcar, logo apés o

earnaVal, uma reunifio do conselho de Centre para deliberar‘ sobre

o assunxo. Sétima materia. GomunicaQSes. 0 Professor Roberto Oli—

‘veira comunicou que no periodo de 21.02. a 05.03.90, estaria Via—

jando é Salvador com o objetivo de-manier contatos com os Direto—

res do Centro de Giénciae Bananas da,Faculdade de Letras e do Cu;

so as Bales Artes de UhiVersidade Federal aa Bahia e que estes

contatostratavam—sedos desdobramentOS do filtimo Encontro de Ding

tores de Centres fies IFES do Nordeste. fiesta memento, a Presidente

da A SAUFC, servidora Leda, se manifestou e, golfiando ao‘assunto

fie utilizagfio do prédio ea érea II, selientou que esteve com o

Megnifico Reitor, Professor Hélio-Leite e com o Vice—Beitor, Pro-

fessor Reimundo Holenda tratanfio do assunto e que, dies depois,

recebeu um oficio do Magnifico Reitor indagando a responsebilida—

de»da ocorrencia e, a0 mesmo tempo, solicitanflo um posicionamento

de ASAUFC. Referido oficio, conforme &eclaragao da Presidente da

ASAUFC, seré devidamente respondido. Na ooasiao, o Direter do Ceg

tro solicitou é Presidente da ASAUFC que envissse cépia fiesta neg

posta oficial a ”iretoria do Centro de Humanidades. Em seguida o

Senhor Diretor declarou encerreda a sessgo, as qual para constarg

eu, Dulce maria Custério Go Amaral, secretéria "afl.hoc", lavrei

a presen$e ate, a qual, depois de lids e aprovada, vai essinade

1139108 presentes . . .


