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Ata da 2002 Sessao Ordinaria do Cog

selho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara.

A05 08 (oito) dias do més de janeiro de 1993 (mil novecentose,nove§

ta e trés), as 9 (nova) horas e 20 (vinte) minutes, realizou-se na

Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinaria sob a Presidéncia do 52

nhor Diretor, Professor René Teixeira Barreira, contando com a prg

senga dos Senhores Conselheiros: Rafael Sanzio de Pzevedo e Ana M2

ria Pereira do Régo Monteiro, Chefe em exercicio e representante do

Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sa Correia, Chefs do

Departamento de Letras Vernaculas; Débora Candida Dias Scares e Ma
ria Terezinha de Castro Callado, Chefe e suplente de representante

do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino,Ch§
fe do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Dilmar

Santos de Miranda, Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filg

sofia; José Célio Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e repré

sentante do Departamento de Psicologia; Francisca Nfibia Nogueira,

Coordenadora do Curso de Letras; Ana Maria 55 Carvalho,Coordenadora

do Curso de Biblioteconomia; G16ria Maria dos Santos Diogenes, Coofi
denadora do Curso de Ciéncias Sociais; Célia Leite Juliao, Coordené
dora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira,
Coordenador do Curso de Histéria; gosé Linhares Filho, Coordenador

em exercIcio do Curso de Mestrado em Ietras; Maria José Santa Rosa

Borges de Castro, no exercicio da Coordenagéo Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; Andréa Maria Pinto Holanda, reSpondendo pela

representante do Centro Académico de Biblioteconomia; Lidia Valesca
Bonfim Pimentel, representante do Centro Académico de Ciéncias S§

ciais. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou a ata da

199§ Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao; posteriormente '
colocada em votagao, a ata foi aprovada com as seguintes ,f_-;-;§ti£icg ‘-f_\ >I‘

goes: na pagina 02, onde se lé: "projeto de graduagéo", leia—se"pr§
jeto graduacao“; no verso da paginaOQ, item é, onde se lé: De 02

(duas) candidatas inscritas apenas 01(uma) compareoeu, Lficia de FE

tima Nogueira Holanda“, leia—se: De 02(duas) candidatas inscritas ,

uma retirou antecipadamente sua inscrigéo, concorrendo apenas a can

didata Lficia de Fatima Nogueira Holanda..."

PRIMEIRA NATERIA. Aprovagao de Comissao Julgadora §§9993oursoia Cog
selheira Débora Scares, na qualidade de Chefe do Departamento de Lg

tras Estrangeiras, comunicou ao Conselho de Centro que a matéria em

questao deveria ser retirada de pauta, tendo em vista existir uma
-- . q .1 ‘1 ~, '1. s .v. -.‘_-__ 7-..--- _ ...._.—1 u-£7——34-
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SEGUNDA MAEEPIA. Afastamente de decentes. 1) A Conselheira Debora. Sea

res relatou a matéria aprovada pelo Departamente de Letras Estrangei

ras em reuniao do dia 17.12.92, referente a solicitagao de afastanen

to de interesse da Professora Maria Eunice Furtado Arruda, no periedo

de 01.03.93 a 01.03.96, a fim de dar continuidade ao seu Curse de DOE

terado (Pesquisa e Defesa), na area de Lingua e Literatura Francesa,

na Universidade de 850 Paulo — USP. Continuando, a Conselheira Débora

Scares acrescentou que a finalidade desse afastamente é da maier ifi

perténcia para 0 Departamento e nae implicaré em centratagao de pr§

fessor substitute, uma vez que os prefessores da unidade curricular

de francés se encarregarao de substituI-la. Apes discusséo, a matéria

foi pesta em votagae sendo aprevada per unanimidade pelo Conselhe de

Centre apenas per 01 (um) ano, renOVEVel até 03 (trés) anes.=2) A.Ce£

selheira Débera Scares relatou a matéria aprovada "ad referendum“ fig

1a Chefia do Departamente de Letras Estrangeiras em 06.01.92, refereé

te a solicitagao de afastamento de interesse da Prefessora Maria Teré
zinha de Castro Callado, no periodo de 15.03.93 a 15.03.97, a fim de

fazer Curso de Douterade na area de Literatura Brasileira, na Univeg

Sidade de Sao Paulo — USP. A Chefia do Departamento levou em conta a

importancia desse afastamente, haja-Yistar a necessidade de qualif£

car seu corpo decente 97n39;77ifiggigar§,_vrem,_ centratagao de pré

fesser substitute. Estanée presente 5 reuniae a Prefessora Terezinha

Callade presteu esclarecimenteg sobre o seu projete para Deuterado.

Apés discussao a matéria fei posta em votagao sende aprevada\m;jge10'

Conselheide;Centregper;Olilum)iano, renovével até 03(trés) apes. -§Y’

0 Conselheiro Jesé Célie Freire relatou a matéria aprovada "ad refé

rendum" pela Chefia do Departamento de Psicolegia em 23.12.92 e pelo

Diretor do Centre de Humanidades, Professor René Barreira, em 28.12.9g

referente a solicitagao de afastamento de interesse da Professora Ag
gela de Alencar Araripe Pinheire, no periedo de 22.02.93 a 01.03.93,

a fim de integrar o Grupe de Trabalho Direitos Fumanos e Democracia"

EGGY$,no Encontre Ecuménice Mundial de Jovens e Estudantes, na cidade

de Genebra, Suica. Estando presente a reuniao, a Prefessora Angela Pi

nheire esclareceu sua participagae ne mencionado evento, acrescentan—

do que seu afastamento teré anus limitado e todas as despesas serge

custeadas pelas entidades organizadoras. Apés exposigae a matéria foi

homelegada pelo Conselho de Centre. 4) O Conselheire Célie Freire ré

lateu a matéria aprovada pele Departamento de Psicolegia em 17.12.92,

referente a solicitagao de afastamento de interesse da Professera Ang:

luiza Mendes Pinto Negueira, no periede de 03.03.93 a 02.03.94, um

ano, a fim de realizar Curso de Douterade em Psicelegia, area de estg
an. “Qndflfflin ha Afln1¢qn$nnis"- no Instituto de Psicoleqia da Univer
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votagae tende side aprevada pale Conselhe de Centre. §) 0 Conselheiro
Célie Freire relateu a matéria aprevada pele Departamento de Psicelé

gia em 17.12.92, referente a solicitagao de afastamento de interesse

do Professor Gustavo Alberto Pereira de Moura, no periedo de 01.06.93

a 01.06.94, um ane, a fin de realizar estudos 5 nivel 6e Deuterado em

Educagfio e Trabalhe, na Universidade de Frankfurt a Alemanha. Prossg
guindel o Censelheire Célio Freire aereseentou que referide afastawefi
to 56 se cencretizaré se 0 docente em questfio concluir o seu Mestrado.
Aerescenteu ainda que 0 Professor Gustavo jé censeguiu bolsa do DAPD'

per 01 (um) ane, renovével a cada ano, de acerdo com o deserpenhe do

citade decente, e que o afastamente n50 implicaré em centratagfie de
professor substitute. Apés discussfio a matéria foi posta em vetagae '
sendo aprovada pele Conselhe 6e Centre. g) 0 Conselheire Dilmar M§
randa relateu a matéria aprevada "ad referendum“ pela Chefia do Depafi
tamente de Ciéncias Seciais e Filesofia em 08.01.93, referents a seli
citagie de afastamente de interesse do Professor Jawdat Abu—El-Haj,ne

periode de 20.01.93 a 28.02.93, um més, a fim de realizar pesquisa em

Ciéncia Pelitica, na Universidade de Celénia - Plemanha. Estando ‘pré
sente 5 reuniao 0 Professor Jawdat Abu presteu esclarecimente sobre
seu afastamento, oportunidade er que apresentaré trabalho sobre o té

ma: “Estrutura do Fstade e Formas de Intervengée no Brasil". Acrescefi
teu que seu afastamente 35 havia side aprevado pela CAPFS tendo cons§

guide bolsa do DAAD/CAPES. Apés expesigao a matéria foi posts en vet§
950 sendo aprovada pele Conselhe de Centre.

TERCEfRA MATERIK. Criagéo da disciplina Topice ESPecial em Ciéncias '
Politica para o Curso de Histéria. O Censelheire Francisco de Assis,
na qualidade de Coordenador do Curse de Histéria, apresentou a maté

ria aprevada “ad referendum" pela Chefia do Departamento de Ciéncias

Sociais e Filesefia em 14.12.92 e pele Diretor de Centre de Humanidg

des em 29.12.92, referente a criagae da disciplina supramencionada pg

ra o Curse de Histéria. Aorescentou que a matéria fei aprevada "ad rs
ferendum" nas duas instancias tendo em vista 0 curto praze disponivel

para sua tramitagao. Em seguida fez a leitura da exposigio de motives
oenstante do precesse,destacando a importancia dessa discipline para

o curse de Histéria, haja vista a relevancia das questees aberdadas
pela disciplina, e a busca de uma maior interdisciplinariedade dos vé

ries campos do cenhecimento, visando uma troca de idéias acadéwieas.
Apes discussae a matéria fei hemelogada pele Conselhe de Centre.

ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADFS F/OU UPC.

0 ahnr nirator salientou cue. anreximadamente. 30 (trinta) nrefessa
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importaneia desse assunto parao Centre de Humanidades, principalmefi

te perque servira de respesta aes outres seteres desta Institufi cae,

que véem este Centre apenas come uma unidade transmissora de cenheci

mentos. Em seguida e Senhor Diretor sugeriu que, tendo er vista a

elaboragao do Prejete Graduagae, tedes es Chefes de Departamentes, ;

Coordenaderes de Curses e representantes de Centres Academicesfixb se

reunissem durante um die na Casa Jesé de Alencar para apresentarem es

trabalhes realizados, discutirem sugestoes e compatilharem experién

cias. Apes discussae, a sugestao do Senhor Diretor foi aceita pale

Conselhe de Centre, ficando a reunifio marcada para 0 dia 19.01.93,cem

a saida prevista para 55 7:30 horas, §Q?i4§oicenfir97ag»Human%aad§§§

COMUNICAgCES. O Senhor Diretor fez as seguintes comunicagfies: 1) que

na préxima 3E feira, dia 12.01.93, 55 10:30 horas, o Magnifico Reiter,

Pro—Reiteres, Diretores de Centre e Faculdades visitarae este Centre,

tendo convidade es presentes a cemparecerem a esse encontro; 2)que as

Resolugoes para "Concursos de Docentes","para a implantagao do Mestrfi

do em Lingflistica" e “de Institutes e Nficleos de Pesquisa“ haviam 5i

do aprovadas pelo CEPE e/eu CONSUNI, cemo também e titule de “Deuter

Honoris Causa" ae jornalista e escriter Gerardo Nelle Mourao plejtea

do per este Centre; 3) que pretende realizar, com o apeie da SBPC, na

filtima semana de maie proximo,oo"19 Encentro Anual de Ciencias Huma

nas, Letras e Prtes"; 4) que no préximo més de marge/93, serao instg

lados os 03(trés) Departamentes— Literature, Letras Vernaculas e Lg

tras Estrangeiras. Em seguida soliciteu aes Chefes de Departamentes a

lista referente a estimativa de material permanente necessarie as

suas unidades para o ane que se inicia. O Conselheire Célio Freire

cemuniceu que no dia 06.01.93, havia ecerride na Sala de Convivéncia’

da Reiteria, o langamente da coleeao de "folders" 6a série Fstatuto,

produzida pele NUCEPFC. A Censelheira Débera Scares convideu es Con—

selheires a se fazerem presentes 5 VIII Serena de Estudes Classicos,

a ser realizada na Sala IFTEFPRTE, com abertura prevista para 0 dia

11 do més em curse, as 16. 00 horas. O Conselheire Francisco Souto Pau

lino solicitou que todos os processes aprOvades pele Censelhe de Cen

,tro, especialmepte es relacionados com Pesquisa e/ou Curses,I I, sejami

lyermanertemente—infermados a este Conselhe _sebre o andamento" dessas

atIVidades; que o Departamente de Comunicacae Social e Bibliotecono-

mia abrira um eutre curse na area de informatizagae, organizade pele

CNPq e financiade pela CAPES; que vai ser realizade na Universidade

Federal do Cearé 0 III Congresso Nacional de Fnsino de Comunicacae ,

com inicie previsto para o més de outubre/93, sende e mesme promevi-

do pela UFC/PBECOM. Pesteriermente e Senher Direter distribuiu com

os Chefes de Departamentes a Reselugae que aisciplina a Progressfio
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partamentos e Coordenadores de Cursos de Graduagéo e Pas-Graduagéo
o encaminhamento, a Diretoria deste Centre, dos relatérios do ano
passado que serviré de subsidio para a elaboragfio do Relatério Anual
do Centre de Humanidades. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Dire~
tor declarou encerrada a sessfio, da qual eu, Dulce Maria Custédio do
Amaral, na qualidade de secretaria"ad hoc" lavrei a presente ata, que
depois de lida, vai assinada par mim e pelos presentes...


