
ATA DA I79§ sessfio ORDINARIA no CONSELHO no
CENTRO DE HUMANiDADES DA UNIVERSIDADE FEDE‘

RAL Do CEARflnuulc-nnIu-II-IInus-Iuwuxunllliu

A05 03 (tres) dies do mES de janeiro de I992 (mil neve-

centos e noventa e dais), as 9:55 (hove horas e cinquenta e cinco

minutos), realizou-se na Sale de Reunioes, mais uma sessao ordina—

ria, sob a presidEncie do Senhor Diretor, Professor Rene Teixeira

Barreire, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Marie

Elias Scares, Vice—Diretora; Sebastiao Teoberto Landim e Rafael

sanzio de Azevedo, chefe e’representente do Departamento de Lite-

rature: Maria de Jesus de Se Correia e Jose Ferreire de floure, Chg

fe e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Francisco

Souto Peulino, chefe do Departamento de Comunicagao Social e Bibi;

oteconomia; Dilmar Santos de Miranda e 0diiio Aives Aguiar, chefe

e representante do Depertemento de CiEncias Sociais e Fiiosofia ;

Jose Maria elves de Areujo, chefe do Departamento de Psico|09ia ;

Francisca Nubia Noguaira, coordenadora do Curso de Letras; Ceiia

Leite Juiiao, coordenadore do Curso de Psicologia; {ose.L}fihaae§gfiir*

iho;,subcoordenador do Curso de Mestrado em Letras; Cesar Barreira}

coordenador do Curso de Mestrado em Sociologie; Marie Dulce Sousa

Casteio, coordenadora gerai das Casas de Culture; Delane Felinto

Pitombeira, representante do Centro Academico de Psicoiogia;Marcus

Tulio Dias Monteiro, representante do Centre Academico de Letras.

A convite do Senhor’Diretor compareceu a reuniao a Professora Ma—

ria do Rosario de Fatima Porteia Cysne, supiente de representante

do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensao. Havendo quorum regimental, 0 Professor Rene Berreire co—

Iocou a eta de reuniao passada em discussao. Posta em votegao a

ate foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 0 Professor Rene Bag

reira fez a ieitura da paute.

Primeira materia - Homologegao de Concurso de Professor

0 Conselheiro Teoberto Landim relatou a materia, aproveda pelo De-

partamento de Literature em reuniao de l8.iZ.9i, referente ao resql

tado do concurso para Professor Assistente, DE, Setor de Estudo:

Literature Brasiieira, conforme Editai n9 83/9i, para preenchimen-

mento de 0i (uma) vase. lnscreveram-se 03 (trés) candidates, para

as quais a Banca Examinadora atribuiu as seguintes notes: Fernanda

Maria Abreu Coutinho: Prove de Titulos (os tree membros atribuiram

note 8 (oito); Prove Escrita (os tres membros atribuiram note i 8-

(oito); Prove Didatica (as tree membros atribuiram note 9 (nova) -
Media: 75 (setenta e cinco) pontos; Cintie Caria Moreire: Prove de

Titulos (os treS membros atribuiram note 7 (sete); Prove Escrita
(dais membros atribuiram note 8 (oito) e um =membro, note 7 (sate)
Prove Didatica (dois membros atribuiram note 7 (sete) e um membro

note 8 (oito) - Media: 66 (sessente e seiS) pontos; Marie Veronica

Aragao Barros: Prove de Titulos (os trés membros atribuirem ~note

6 (seis);’Prova Escrita (os tres membros atribuiram note 7 (sete);

Prove Didatica (dois membros atribuiram note 6 (seis) e um membro
note 7 (sete) — Media: 58 (ciaente e oito) pontos. Considerando
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708 resultados, a Sense Examinadora classificou a candidate Fernan-

da Maria Abreu Coutinho em [9 Iugar e o DepartaMento’de Literature

indicava-a para contratagao. Pasta em votagao, a materia Foi apro-

vada par unanimidade.

Se unda matéria - Aprovagao de Baacas Examinadoras para

Concurso. I5 0 Conselheiro Teoberto Landim apresentou a materia

dando ciencia que 0 Departamento de Literature havia indicado, em

reuniéo do dia l8.l2.9l,os dacentss Jose Linhares Filha (Tituiar ~
UFO-Presidents), Luiz Tavares Janior (Titular—UFC), Celeide Guedes

Almeida (Titular-UFMA) e Jase Aives Fernandes (Titular-UFC-Sgpien-

ts) para camparem a Banca Examinadora do concurso para selegao de ”

Professor Adjunto, Setor de Estudo - Literature Portuguesa(* Pasta

em votagao, a materia Foi aprovada par unanimidade; 2)Prasseguindo

a Conselheira Teobefito Landim apresentou a indicagao Feita peio

Departamento de Literature, aprovada em reuniao do dia l8.l2.9| ,
dos dacentes Elizabeth Marinheiro (Adjunto-UFPb-Presidents) Adri-

ano Alcides Espinola (Adjunto-UFC), Teoberto Landim (Adjunto-UFC)

e Pedro Paulo Montenegro ( Titufar aposentado UFC-Sgplente) para

comporem a Banca Examinadora do cancursa para seiegao de Professor

Assistente, Setor de Estudo: Teoria Literaria?*Pasta em votagao a

materia Foi aprovada par unanimidade. 3) 0 Canselheiro Jose Maria

Alves de Araajo relatou a materia afirmando que 0 Departamento de

Psicai09ia havia indicado as docentes Luis Francisco Gongalves

Andrade (Titular-UFPb),‘Luiz ivan Araajo Correia (Tituiar-PUC-Per-

nagbuco) e SSnia Loba(especialista em psicanalise - Fortaleza - Q3

ara) para comparem a Banca Examinadora do consurso para selegao de

Professor Adjuntob Setor de Estuda: Psicologia Clinicg?fib Conseihei

ro Jose Maria Araajo Fez a leitura do curriculum vitae da Profes-

SOra ssnia'Lobo conforms solicitagao deste Conselho. Pasta em votg

ago, a materia Foi aprovada par unanimidade. 4) A Conseiheira Ma-

ria de Jesus de sa Correia apresentou a materia, citanda as names

dos docentes indicados pelo Departamento de Letras Vernaculas para

comporem as Bancas Examinadaras dos seguintes concursos: a) Pro-

fessor Assistente, Setor de Estudo: Lingflistica, 0| (uma) vaga:
Irenilde Pereira dos Santos (Adjunto-USP), Marisa de Murilo Silva
Bernardes Pereira (Adiunto-UFAL), Denise Porto Cardoso (Adjunto -
HFSE); Suplentes: Antonio Luciano Pontes (Adjunto-UECE), Jose Pi-

nheiro de Sousa (Adjunto-Apasentado-UFC); pasta em votagao, a ban-

ca supramencionada foi aprovada par nunanimidade. b) Professor As-
sistente, Setor de Estudoz‘Lingua Portuguese, 02 (duas) vagas: Ha-
ria Denilda Maura (Adjunto-UFAL), Denise Porto Cardoso ( Adjunto-
UFSE), Francisco de :Assis Dantas (Adjunto—UFSE); Suplentes: Ma—
ria Roberto Lobugiio Zagari (Adjunto-UF Juiz de Fora), Antonio
Luciano Pantes (Adjunto—UECE), RoSa Virginia Mates e Silva (Adjun-
ta-UFBA); pasta em votagaa, a mencionada banca Foi aprovada por

unanimidade. A Conseiheira Maria de Jesus Correia esciareceu que

Ficou liberado pelo Colegiado do Départamento de Letras Vernacu-

las, case docentes aposentados participassem de concurso, na qua-

lidade de candidatos,os docentgs da ativa nae participariam das
Bancas Examinadoras, par questao de etica. O Coaseiheiro Dilmar

Miranda apresentau voto de louvor pela decisao do Departamento de
[extras Vernacu i as.
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Terceira materia - Prorrogagao de afastamento de d0cen-

to. 0 Departamento de Psicologia, eprovou em reuniao do die

20.|2.9l, o pedido de_prorrogagao de afastamento de interesse ‘da

Professora Auxiliardll,Luzidea Aguiar Barbosa de Almeida, pelo pe-

riodo de 0|.02.92 a Ol.02.93, a fim de concluir Curso de Mestrado
em Psicologia Experimental, na Universidage de SEO Paulo. 0 Depar-

tgmento de Psicologie esclarece que nae he necessidede de contratg

gao de sul: stituto. - A , gagté'r-‘i gifts gr ‘apressjn'eg g: fie lemme mehggeéé-
fiaria Araujo, que pasta em“v¢tag§o Foi aproveda por unanifiiaade.

Quarta matéria - PPOJetOS'de Extensao. l) 0 Departameg

to de ELiteratUne aprovou, em reuniao do die l8.l2.9l, o‘ projeto

de extensao intitulado, ”Estudos Portugueses", coordenado pelo Prg

fessor Jose Linhares Filho, que reietou a materia. Afirmou que o

Curso realizer-se-a no period? de l3 3 l6 de janeiro do l99l, no

Auditorio Jose Albano. Contare com a participagao dos, Professores

Lelia Marie Parreira Duarte, Carlos Neves d'Alge, Jose Maria More;

ra Campos, Rafael sanzio de Azevedo, Francisco Roberto Silveire de

Pontes Medelros e Jose Linhares Filho. Destina-se a cogunidade lo—

cal, especialmente’a universitaria, tera uma carge horarie de 08
hoas/aula e contare com 200 vagas. Objetiva: a) informer «a oomu—

nidade local e particularmente a universitaria de importantes as-

pectos da Literature Portuguese; b) contribuir para a maior com—
» ’ o

preensao do feto literarlo como fenomeno cultural e humanistico do

mundo civilizado; c) contribuir para a maior COMpreensEo da Lite-

rature e Culture Brasileiras, que ora se fundamentam, ore se rela:

cionam com 3 Literature e Culture Portugueses. 0 Professor Jose

Linhares Filho ressaltou que o Curso sera de pouca duragao, porem

com assuntos bastente variadOS, sendo programadas quatro conferen—

cias, elem de mesa redonde. Posta em votegao, a meteria foi aprovg

da por unanimidede. 2) 0 Departamento de Literature aprovou, em

reuniao do die l8.l2.9l, o projeto de extensao iptitulado "A Moder

he Literature Portuguese”, coordenado pelo Professor Frenciseo Ro-

berto Silveire de Pontes Medeiroa. 0 Professor Jose Linhares Filho

reletou a materia tendo feito a leitura do perééér, favoravel ao
. ’. t. . . ’

predeto, do Professor Horacuo Didimo. Referldo Corso realizar-se-a

na Case de Cultura Portuguese, periodo 9|.2, com'carga horarie 30

horas/aula. 0 Curso destina-se a alunos da UFC, professores de 29
Qrau, interessedos da comunidade e contera com 20 vages. 0 progra-

ma abrange Poesia, Romance, Conto, Teatro e Critica. O curso obje-

tiva apresentar eos alunos da UFC, professores do 29 grau e aos

interessados e9 geral,-o quadro da moderna literature portuguesa .

Posta em votageo, a materia foi aprovada por unanimidade.

Assuntos de interesse do Centre de Humanidades e/ou da

ggg. 0 Professor Rene Barreira comunicou que o Magnifico Reitor

mostrou aos Biretores de Centro, na ultima reuniao, um documento

da ANDIFES (Associagao Nacional dos Dirigentes das lnstituigoes Fe
dereis d9 Ensino Superior) reivindicendo do MEC a continuidade d;
realizaqao de concursos, ameageda por recente decreto. 0 Professor
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dartamento interessado tamer, com a maior urgencia, as medidas
necessaries para preenche—ia, garantindo assim a pubiicagao do
Edital, chamando atengao para os requisitos exigidos no mesmo. 0
Conseiheiro Cesar Barreira pediu a palavra para ressaltar que ha-
via achado reievante a questao levantada pelo DEpartamento de Le-
tras Vernaculas, no que diz respeito a professores aposentados se
submeterem a novos concursos. Saiientou ainda, que este assunto
esta sendo analisado junto a Pro—Reitoria de Pesquisa e Pos—Gradua
gao, ja que Faz parte da Comissao de Recursos Humanos; acrescentou
que seria interessante que todos os Departamentos Fizessem esta
avaliagao, no sentido de que sejam ievadas sugestoes ao Conseiho
de Ensino, Pesquisa e Extensao (CEPE). Em seguida, o Conseiheiro
Francisco Souto Pauline reFeriu—se ao ato de protesto realizado
na Concha Acustica, aFirmando ter sido um evento pacIFico e que
apesar do recesso, nao devia ser esquecido, assim como a maneira
pela quai se concretizou. Louvou a festa natalina realizada pela
ADUFC, a do Centre de Humanidades, tendo lembrado tambem a homena—
gem prestada pelo Departamento de ComunIcagao Social e Biblioteco—
nomia, durante sua confraternizagao nataiina, aos aposentados. Pros
seguindo questionou se 0 Centre de Humanidades vai continuar com
sua atuai estrutura on se sera desmembrado em Faculdades; admitiu
que 0 Centro deve se posioionar: on se conforma ou propoe mudangas,
atraves de um d0cumento. 0 Conseiheiro Jose Maria Alves de Araujo
ressaitou sua preocupaqao quanta a materia publicada no Jornai 0
Fave no dia anterior, referindo—se a privatizagao das Universida-
des pelo Excelentlssimo Senhor Presidente da Republica. OProfesor
Rene Barreira admitiu que devemos nos posicionar, pois esta sendo
mais uma tentative do Governo de privatizar a Universidadepubiica.
Prosseguindo, o Conseiheiro Cesar Barreira pediu novamente a pala-
vra para dizer que i4 (quatorze) teses Foram defendidas no Mestra—
do em Sociologia em i99le04 (quatro) serao defendidas no decorrer
deste mes, inclusive com a participagao de professores de Fora. Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a
reuniao, da gual eu, Maria de Nazare de Oliveira Ledo, na qualida—
de de secretaria, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada
e peios demais presentes...............................I.........I

Em tempo: Na segunda matéria, p59. 88; item 4; ietra B, oade se [3:
"Frnacisco de Assis Dantas (Adjunto—UFSE)"; leia-se "Francisco ée
Assis Dantas (Adjuato-UFPb)”.


