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Ate da 217: Sessfio Urdinéria do Conselho do Centro de Humanidades da Uni-

versidade Federal do Cearé. A05 14 (quatorze)dias do mes de janeiro de

1994 (mil novecentos e noventa e quatro) as 9 (nova) horas e 15 (quinze )

minutos, realizou—se na Sala de Reuniao, mais uma sessao ordinaria do Con

selho de Centro sob a presidéncia do Senhor Diretor Professor René Barre;

ra, contando'com a presence dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soare§

Vice-Diretora do Centro; Sebastifio Teoberto Mourao Landim e Ana Maria Pe—

reira do Régo Monteiro, Chefe e representante do Departamento de Literatu

ra; Débora Candida Dias Soares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e repre-

sentante do Departamento de Letras Estrangeiras; Jfilia Maria Pereira lMif.

randa Henriques, representante do Departamento de Comunicagao Social e B;

blioteconomia; Manuel Domingos Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Che

fe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Elda'

Maria Rodrigues de Carvalho, no exercicio da Chefia do Deparamento de Psi

cologia; Laéria Beserra Fontenele, representante do Departamento de Psicg

logia; Raimundo Nonato de Lima, Coordenador do Curse de Comunioagao Soci—

al; Virginia Bentes Pinto, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Pare

grina Fatima Capelo Cavalcanti, no exercicio da Coordenagao do Curso de '

Ciéncias Sociais; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do

Curso de Histéria; José Linhares Filho, Coordenador do Curso de .Mestrado

em Letras; Ismael de Andrade Pordeus Jfinior, Coordenador do Programa de

Poe-Graduacao em Sociologia; Monica Dourado Furtado, Vice—Coordenadora Ge

ral das Casas de Culture. A convite do Diretor do Centro compareceram a

reuniao os Professores Marcus Vinicius Fontes Dodt, Raimundo Batista Al -

meida e Elza Maria Franco Braga, representante do jCentro de Humanidades'

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao. Dando inicio a reuniao,

0 Professor René Barreira desejou boas-vindas ao Professor Manuel Domin -

gos Neto, recém—eleito Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosg

fia. Em seguida 0 Professor René Barreira colocou a eta da 2‘16g Sessao 03

dinéria deste Conselho em discussao. Posta em votagao, referida ata foi a

provada por unanimidade. Discutindo a pauta da reuniao 0 Professor René '

Barreira retirou a terceira matéria, que dizia respeito a contratacao do

Professor Visitante—Leitor (Casa de Cultura Italiana) para que a matéria'

em questao fosse apreciada pelo Departamento de Letras Estrangeira§_. Er;

moire Matéria- Aprovagao de Comissoes Julgadoras de Concurso. a) A Conse-

lheira Débora Soares relatou a matéria referente a indicagao feita pelo

Departamento de Letras Estrangeiras dos docentes: Ivelise Silva Nobrega '

Teixeira (Assistente - UECE — Presidente), Débora Candida Dias Soares (Ad

junto — UFC), Euterpe Barreto Rosa de Sousa (Adjunto — UFC); Suplentes :

Vera Lflcia Araujo Santiago (Assistente — UECE) e Marcus Vinicius Fontes '

Dodt (Adjunto - UFC), para comporem a Comissao Julgadora do Concurso para

Professor Auxiliar, Setor de Estudo - Inglés: Lingua e Traducao, conforme

Edital n9 57/93. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimida —
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nice Furtado Arruda (Assistants - UFC - Presidents), Rosimir Espindola'

Borges (Adjunto — UECE), Joao Artur Freitas da Rocha (Assistants — UEQE)

Suplentes; Marinalva Frsire .da Silva (Adjunto - UFPb) e César Uliveira

de Barros Lsal (Adjunto — UFC) Para oomporsm a Comissao Julgadora do con

curso para Professor Auxiliar, SetOr de Estudo — Espanhol — Lingua e Li—

teratura, conforms Edital n9 70/93. Posta em votagao,a matéria foi apro-

vada por unanimidade. c) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a

matéria referente a indicagéo feita pela Casa de Cultura Britanica e a -

preciada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura em 07.01.94 dos do

centes: Lourdes Bernardes Goncalvss (Adjunto — UECE e Assistsnte — UFC

Presidents), Maria Socorro Gomes Freirs (Professora de 19 e 2Q Graus

Classe E — Cultura Britanica), Regina dia Nepomuceno Rocha (Professora

ds 19 e 29 Graus — Classe E - Cultura Britanica), Suplente: Lilian Caval

cante Fernandss Vieira (Classe D - Cultura Britanica) para oomporsm a Cg

l

missao Julgadora do concurso para Professor’i de 19 e 29 Graus, Classe E;

Setor de Estudo:Lingua Inglesa, conforms Edital n9 82/93. Posta em vota—

950, a matéria foi aprovada por unanimidade. Segunda Matéria. Aprovagao'

de Comissfies ds Avaliagao para fins de progressao funcional de professo—

res das Casas de Cultura Estrangeira. A Conselheira Monica Dourado Furtg

do relatou a matéria apreciada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura

em 07.01.94, referents: a)a indicacao das Professoras Maria do Socorro *

Gomes Frsire, Maria Salete César e Dgfifime Maria Lopes Gomes Rebougas pa-

ra oomporsm a comissao de avaliagao d: relatorio de progressao funcional

do Professor PotiguaraMourao Melo, conforms Rssolugao n9 lh/CEPE—88. Po§

ta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) a indicagéo '

dos professores Ana Cristina Frota de Holanda Teéfilo, José Alci Rodri —

gues Lima e Claddia Maria Silva Freire para oomporsm a comissfio de ava —

liagfio do relatorio de progressao funcional da Professors Maria Fatima '

Fontsnsle Bessa, conforms Resolugfio aA/CEPE-88. Posta em votagfio, a ma

téria foi aprovada por unanimidade. Terceira Matéria. Projeto de Exten —

$50. 0 Professor Marcus Vinicius Fontes Dodt, rslatou a matéria aprovada

pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao de 06.01.94, refereg

te ao projeto ds extensao intitulado "Técnicas de Leitura AplicadgEa Lin

gua Inglssa", por ele coordenado. Referido projsto inicia—ss com o semeg

tre letivo de 1994, tera 60 horas/aula, esta programado para as tergas e

quintas feiras ds 7 as 9 horas, contaré com 30 vagas e destina—se a pro

fissionais, alunos e o pUblico em geral. Objetiva: a) possibilitar aos

profissionais, alunos e interessados na area de lingua inglesa o dominio

de estratégias de leitura ligadas a esse idioma; b) oferecsr E olisntela

fundamentagfio linguistics e cultural objetivando o aprimoramento de sua

capacitagao pessoal; c) fazer chegar a comunidads a produgfio cientifica'

cultural gsrada na UFC. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por ung
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tras. 0 Conselheiro José Linhares Filho relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Literatura em reunifio de 13.01.94, referente a reforma'

da estrutura do curriculo do Curso de Mestrado em Letras. 0 Conselheiro

José Linhares Filho fez em seguida, a leitura do oficio n9 005/94 da '

Coordenagao do Mestrado em Letras, encaminhado ao Chefe do Departamento

de Literatura, que trata da reforma supramenoionada. "Senhor Chefe: Te-

nho a satisfagao de apresentar a V.Sa. para aprovagao do Departamento ‘

de Literatura e conseqflente aprovagao do Conselho de Centro, que o encg

minharé a Pré—Reitoria de Pesquisa e Pés-Graduagfio e esta a0 CEPE, o rg

sultado do Seminério, promovido por esta Coordenagéo, sobre a Reforma '

da Estrutura Curricular do Curso de Mestrado em Letras.Como se sabe, a

Coordenaoao, reunida em 11 de novembro do ano findo, decidiu promover '

tal Seminério para discussao e indicagao de uma nova estrutura curricu-

lar para esse curso, considerando-se a necesssidade de serem adotadas '

novas disciplinas com novos codigos referenciais e de se remanejarem '

disciplinas da area de concentragfio para a érea de dominio conexo. Tais

mudangas se devem ao fato de haver, atualmente, maior demanda de alunos

no curSo, de haver mudado a area de concentragao e de ser preciso exis—

tir mais flexibilidade e arejamento na oferta das disciplinas.Eis 0 re—

sultado do referido Seminério: l. Considerem-se disciplines da area do

concentragfio aquelas que se relacionam diretamente com a Literatura Bra

sileira, isto é, as que se denominam spm os seguintes titulos: Literatu

ra Comparada no Brasil, Critica Literéria no Brasil, Crénica BrasileiraI

Dramaturgia Brasileira, Fiogfio Narrativa Brasileira, Literatura Cearen—

se, Literatura de Cordel, Literature Infantil, Literatura Regional do '

Nordeste, Poesia Brasileira, Seminério de Literatura Brasileira, Tépi —

cos Especiais de Literatura Brasileira, Dissertagao. 2. As disoiplinas‘l

sob os demais titulos componham a area de dominio oonexo. 3. Criem—se '

as seguintes disciplinas com as respectivas ementas: Literature Compara

da no Brasil II - Aprofundamento dos conceitos de dependéncia e inter —

textualidade. Estudo especifiCo da obra de autores brasileiros em compg

ragfio com a de outros autores. Critica Literéria no Brasil II - iEstudo

de um ou mais autores, de uma ou mais correntes de critica no Brasil. '

Critica Literéria no Brasil III — Estudo de um ou mais autores, de uma?

ou mais correntes de critica no Brasil. Figggo Narrativa Brasileira II—

Estudo critico — analitico da ficgfio narrativa em determinado(s) autor(

es) brasileiro(s) ou em determinado(s) periodo(s). Ficgfio Narrativa £33

sileira III - Estudo critico — analitico da ficgfio narrativa em determi

nado(s) autor(es) brasileiro(s) ou em determinado(s) periodo(s). {E122

gao Narrativa Brasileira IV - Estudo critico—analitico da ficgao narra—

tiva em determinado(s) autor(es) brasileiro(s) ou em determinado(s) pe—

riodo(s). Literatura Cearense II - Estudo critico—analitico de determi-

nado(s) autor(es) cearense(s) ou de determinada agremiagao ou corrente‘



estética dessa Literature. Poesia Brasileire II — Estudo critico-anali-

tico da poesia em determinado(s) autor(es) brasileiro(s). Poesia Brasi—

leira III — Estudo critico-enalitico da poesie em determinedo(s) autor(

es) brasileiro(s). Poesia Brasileira IV - Estudo critico-enalitico da

poesia em determinedo(s) autor(es) bresileiro(s). Seminéri de Literatu

ra Bresileira II — Apresentagfio e'discusseo de obrevoe geterminado(s) '

autor(es) brasileiro(s). Seminério de Literature Brasileire III — Apre-

sentagfio e discusseo da obra ou aspecto da obra de determinedo(s) autor

(es) brasileiro(s). Seminério de Literature Brasileira IV — Apresenta -

950 e discusséo da obra ou aspecto da obra de determinado(s) autor(es )

brasileiro(s). Critica Literérie em Portugal II -Estudo de um ou meis '

autores; de uma ou mais correntes de critica em Portugal. Ficgfio Narra-

tive Portuguese II — Estudo critico-enelitico da ficgeo narrative em dg

terminedo(s) autor(es) portugues(es) ou em determinado(s) periodo(s).

Ficgfio Narrative Portuguese III - Estudo critico-analitico da ficgfio mg

rativa em determinado(s) eutor(es) portugues(es) ou em determinedo(s) '
!

periodo(s). Poesia Portuguese II - Estudo critico—analitico da poesia

em determinedo(s) eutor(es) portugues(es). Poesia Portuguese III - Estu

do critico-analitico de poesia em determinedo(s) autor(es) portugues(es)

Seminério de Literature Portuguese II — Apresentegao e discussao da 0—

bre ou aspecto da obra de determinado(s) autor(es) pOrtugues(es). Semi;

nério de Literature Portuguese III — Apresentageo e discussao de obra '

ou aspecto da obra de determinado(s) autor(es) portugues(es). Seminério

de Literature Portuguese II - Apresentagfio e discussfio da obra ou aspeg

to da obra de determinedo(s) eutor(es) portugues(es). Topicos Especiais

de Literature Brasileira III — Estudo em profundidede de determineda(s)

fase(s) da Literature Brasileire (Programa Variével). Topicos Especiais

de Literature Brasileira IV — Estudo em profundidede da obra ou aspecto

da obra de determinedo(s) eutor(es) bresileiro(s), (Programa Variével).

Topicos Especiais de Literature Portuguese II - Estudo em profundidade'

de determinada obra ou aspecto da obra de autor portugués. (Programa Va

riével). Topicos Especiais de Literature Portuguese III - Estudo em pro

fundidade de determinado(s) teme(s) da Literature Portuguese. (Programa

Variével). Topicos Especiais de Literature Portuguese IV — Estudo em my

fundidade de determinada(s) fase(s) da Literature Portuguese. (Progrema

Variével). Teoria dos Géneros Literérios II - Estudo da obra de determi

nado(s) autor(es) sob a perspective da teorie dos géneros literérios. '

Seminério de Literature Comparada II — Apresentagfio e discussfio de de-

terminede(s) obra(s) de contextos literérios diferentes a luz da teorie

da Literature Compereda. Seminério de Literature Comparada III — Seminé

rio de topicos variéveis, sobre estudos de Literature Comparada. Seminé

rio de Literature e Filosofia I — Apresentagao e discuss§o de determine

da(s) obra(s) literérias sob o enfoque da Filosofia e de Estética. §§mi



nério de Literature e Filosofia II - Apresentacec e discussfio de temes li-
terérios sob a luz da Filosofia e da Estética. Seminério de Literature 8
Sociblogia I — Apresentacfio e discusséo de determinada(s) obra(s) literé —
rias sob o crivo da Sociologie. Seminario de Literature e Sociologie II —
Apresentacfio e discussfio de determinedos temas literérios a luz da sociolg
gie. Seminério de Literature e Histéria - Apresentagao e discussed de te—
mas e/ou problemas relacionados com 3 Literature e a Historia. Seminério '
de Literature e Psicanélise - Apresentaceo e discussfio de temas e/OU' pro—
blemes literérios sob a compreensao dos estudos psicenaliticos. Literature
Comparada em Portugal — A Literature Portuguese como resultente do jogo de
influéncias e apropriacfies de literatures estrangeiras. Anélise dos concei
tos de dependencia e intertextualidade em textos literérios portugueses. '
4. Dé—se a seguinte redaceo a ementa da discipline HB 716 Métodos de Inves
tigecfio Literéria, retirando-se o sintagma "e Critica Literérie": 0 forma—
lismo russo. 0 new criticism. 0 estruturelismo. A hermenéutice. Semiotice'

‘ e semiologia literérias. A estética da recepcao e do efeito. Aplicacao dos
recursos metodolégicos a textos de Literature de Lingua Portuguese. 5. Con
siderem-se obrigatories as disciplines HB 716 - Métodos de Investigecao Li
teréria 8 HB 719 - Poética. Ai esté, Sr. Chefe, o que propfis o Seminério a
ludido para a devida aprovagfio por perte dos colegiados competentes. Aten—
ciosemente, Professor José Linhares Filho, Coordenador. Posta em votegfio ,
e matérie foi aprovada por unanimidade. Quinta Metéria. Afestamentosde do—
centes. a) 0 Conselheira Teoberto Landim relatou a matéria aprovada pelo '
Departamento de Literature em reuniao de 13.01.94, referente a solicitagfio
de afastamento de interesse do Professor Francisco Roberto Silveire de Pen
tes Medeiros,no periodo de 01.03.94 e 01.03.95, 3 fim de cursar Doutorado'
em Literaturas de Lingua Portuguese, na Pontificia Universidade Cetélica '
do Rio de Jeneiro. Poste em votacéo,a matérie foi aprovada por unanimidade,
tendo sido ressaltedo que o afestamento seria por 01(um) eno, renovével g
té 04 (quatro) anos. b)A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a mate
rie aprovada pelo Colegiado da Case de Cultura Aleme em reuniao de 13. 01.94
e "ed referendum" pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em 13. 01.94
referents a solicitaceo de afastamento de Professora Isabel Cristina de Ho
landa Lima, no periodo de 02.03. 94 a 24.06.94 para cumprir bolsa de estudo
no Institute Goethe, Munique—Alemanhe, segunda parte de um curso de espe-
cializacfio na area de Metodologia e Didétice do Alemfiocomo Lingua Estramfii
re. Posta em votacéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sexta Mat"
Homologageo de Concurso. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a ma
téria aprovada pelo Colegiado da Coordenadorie Geral des Casas de Cultura'
em reuniao de 07.01.94, referente ao resultado do concurso para Professor'
de 19 e 2Q GrausJClasse C (a nivel de graduaceo) Setor de Estudo: Lingue '
Espanhola)pera a Case de Culture Hispanics, conforme Edital n9 42/93. A
Conselheira Monica Dourado Furtado fez a leitura da eta dn Pnnnurqn nn n91
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se inscreveram tres candidatasisendo seguinte)o resultado final: Massi—

lia Maria Lira Dias — 81 (oitenta e um) pontos; Carmen Rivas Méximus '

Monteiro — 75 (setenta e cinco) pontos; Rosemary Pimenta Comitante - 66

(sessente e seis) pontos. Diante do resultado supramencionedo e Comis

sao Julgadora indicou a candidate Massilia Maria Lira Dias para contra-

tagao. Em seguida, 0 Professor René Berreira passou a fazer a leitura'

do recurso interposto pela candidate Rosemary Pimenta Comitante e0 Dire

tor do Centro: "Exmo. Sr. Diretor do Centro de Humanidades da Universi—

dede Federal do Cearé — Rosemary Pimenta Comitante, brasileira, soltei-

ra, professors, residente e domiciliada ne Rua Seixas Correia, 923,Jo§o

XXIII, nesta capital, vem respeitosamente a presence de V.Exa. expor pa

re ao final requerer, nos termos seguintes: Dos Fetus: Dl. Que a reque—

rente concorreu a0 cargo de Professor de l9 e 29 Greus da Casa de Cultu

re HiSpanica, cujas provas foram reelizedes nos dies 16 (dezesseis)e lé «

(dezessete)de dezembro do corrente ano. 02. Que a realizagao do referido

r\ concurso se deu sem a observenoia do firincipio da impessolidade oomo n§

tara esclarecido nos itEns seguintes; 03. Que aproximadamente l (um) fik

da realizacao das provas, o Presidente da Banca Examinadora analisava a

Ficha da Aveliagao da Prove de Didética com a perticipagao da Coordena—

dora da Casa de Cultura Hispanice, ocasiao em que se encontravem preseg

tes as entao candidatas do referido concurso Massilia Maria Lira Dias e

Carmen Rivas Méximus Monteiro (esta, filha de referida Coordenadora);04.

Em data de 16.12.93 (e um die da Prove de Didética), a entao candidata'

Massilia Maria Lira Dias tinha sob sue posse uma copia da Ficha de Ava-

liagao que serie utilizada no dia seguinte na aplicagao de mencionada“

prove; 05. Que a Banca Examinadora externou sue parcielidade eo manifes

tar—se com apleusos em prol da candidate acima mencionada quendo esta ‘

terminava a prova, nae obstente a requerente ainda fosse prestar prova;

06. Que a requerente é formeda em Letras, com Habilitacao em Espanhol.,

razao por que nao se conforma com o fato de lhe ter sido atribuido note

inferior as atribuidas, na Prova de Titulos, as candidates acima mencig

nedas, posto que es mesmes n50 tém Hebilitagao em Espanhol; 07. Que as

candidates enumeradas no item 03 (trés) forem aprovades em 12 e 29 luga

res, respectivemente; 08. Que o fato de um ou mais candidatos tomarem '

conhecimento prévio dos quesitos que serao eveliados numa prove de Didé

tica, em detrimento dos demais, fere o principio da impessoelidade e da

isonomia que pressupdem igualdade de tratemento entre os concorrentes.‘

Do Direito — Isto posto, requer: a) Que seja preliminarmente instaurada

sindioancia para a elucidagao dos fatos; b) Que, comprovados os fatos ,

seje instaurado processo administrativo cabivel, para ao final, julga -

das procedentes as alegegfies acima, seja declarada a nulidade do refer;

do concurso, punidos os infratores e devolvido aos prejudicedos o dire;

to de concorrer nas mesmes condicdes, com igualdade de tratamento, en —



fim, com imparcialidade e impessoalidade. Protesta a requerente, por t0-
dos os meios de prova em direito admitidos, com énfase a inquirigao e de
poimento de testemunhas e outros que se fagam necessérios para provar o
alegado. Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento. Fortaleza, 28 de d3
zembro de 1993. Rosemary Pimenta Comitante, Requerente." Finda a leitura
do recurso acima transcrito, 0 Professor René Barreira passou a palavra'
ao Professor Raimundo Batista Almeida, Presidente da Comissao Julgadora'
do concurso supramencionado, que prestou os seguintes esclarecimentoszi)
que a Ficha de avaliagao que a requerente se refere no item 4 foi elabo-
rada pela Comissao Julgadora no dia da prova escrita, argumentando ainda
que a Ficha em questao dizia respeito a uma que servira de modelo para
concursos anteriores; ainda quanto ao item 4, esclareceu que a candidata
Massilia Maria Lira Dias nao estivera na Casa de Cultura Hispénioa no
dia 16.12.93; 2) quanto ao item 5, afirmou ignorar que o fato de aplau —
dir fosse proibido, tendo a Comissao Julgadora assim procedido diante da
brilhante aula ministrada pela candidata Massilia Maria Lira Dias, que '
os levou a emogao. 3) que apesar da requerente ser formada em Letras,com
Habilitacao em Espanhol, as demais candidates 550 formadas em Letras e
estao cursando especializagao na UECE, nao tendo a requerente comprovado
os titulos em seu memorial. Ao término da explanacao do Professor Raimun
do Batista Almeida, 0 Professor René Barreira passou a palavra aos Senho
res Conselheiros. 0 Conselheiro Teoberto Landim ressaltou ser dificil o-
pinar diante da exposigao da requerente e do Presidente da Comissao Jul—
gadora; sugeriu constituir Comissao no sentido de investigar e dar subs1
dio a este Conselho. A Conselheira Virg1nia Bentes Pinto se surpreendeu'
com a apresentagao da Ficha da Avaliagao, as candidates; concordou com o
Conselheiro Teoberto Landim, ao afirmar que o aplauso é uma manifesta-
gao espontanea, porém que num concurso devia haver imparcialidade; con -.
cordou também com o Conselheiro Teoberto Landim de que nfio havia condi —
950 de julgar a matéria naquele momento. 0 Conselheiro Raimundo Nonato '
de Lima endossou a proposta do Conselheiro Teoberto Landim no sentido de
que fosse constituida Comissao para emitir parecer. A Conselheira Maria'
Elias fez a leitura da Resolugao nQ 09/CEPE - 1986, que baixa normas so-
bre concurso para provimento de emprego de Professor de Ensino de 19 e
29 Graus. Ressaltou que as candidates ao participarem da Prova Didética'
jé tinham feito_ama de Titulos e a Prova Escrita e que esses resulta -
dos provavelmente jé seriam conhecidos dos candidates, como o permité a
citada Resolugao. Neste Caso, a atitude da Banca ao aplaudir a candidata
poderia ser interpretada ou como manifestagao de reconhecimento da quali
dade da Candidate aos resultados anteriores, ou, ainda mais grave, mani-
festagao de preferenoia. Quanto aos outros pontos alegados pela reoorren
te, particularmente o caso da ficha de avaliacao, afirmou que este ins -
trumento baseia-se nos critérios previstos na Resolugao n9 09 e que, poro
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tanto, devem ser do conhecimento dos candidates, razao porque nao julga

compartar qualquer irregularidade. Finalmente, a Conselheira discordou'

do Professor Teoberto Landim, afirmando que o Conselho tinha condigao ‘

de decidir naquele ou em outro momento, pois a atitude da Comissao Jul—

gadora de aplaudir a candidata era uma questao eminentemente ética e '

nao havia outro tipo de elementos que uma Comissao constitu1da para apu

rar os fatos pudesse acrescentar.A Professora Elza Braga admitiu o mflag

so-como manifestagao de aprovagfio e que qualquer tipo de manifestagao '

devia ser evitado. U Conselheiro Manuel Domingos Neto ressaltou a unani

midade da Comissao Julgadora do concurso em questfio e que havendo outro

concurso o resultado seria o mesmo; que a discussao n50 comportava mos

outros argumentos apontadds pela requerente, sendo porém a questao do '

aplauSo relevante; admitiu que a Comissaoisugerida pelo Conselheiro Teg

berto Landim dificilmente poderia agregar mais elementos além dos que '

haviam sido abordados até entfio; posicionava—se a favor da realizagao '

de outro concurso; estava convencido de que a Comissao Julgadora agira‘

com lisura diante das notas apresentadas,sendo porém relevante a quesfib

do aplauso. A Conselheira Monica Dourado Furtado concordava com o fato'

de que a Comisséo Julgadora devia ser neutra, porém admitiu que a candi

data Massilia Maria Lira Dias era brilhante. A Conselheira Débora Soa -

res lembrou que a requerente havia sido classificada também em terceiro

lugar em concurso para Professor Substituto realizado pela Casa de Cul—

tura Hispanica. 0 Conselheiro Teoberto Landim pronunciou-se mais uma '

vez quanto a um dado importante: que o aplauso negava a imparcialidade'

da Comissao Julgadora e que sentia-se inseguro de julgar a matéria name

1e momento. Finalmente, 0 Professor René Barreira admitiu que havia um'

consenso deste Conselho sobre a questao do aplauso. Sugeriu a escolha'

de um relator para ouvir a Comissao Julgadora e a requerente e num praze

de 15 (quinze) dias emitir parecer, permitindo a este Conselho julgar a

questao. Trés propostas foram apresentadas: escolher uma Comissao, ou '

um relator, ou decidir a matéria naquele memento. Foi decidido pela Cog

missao, porém devendo a maioria dos Conselheiros entrar de férias a par

tir do dia 17.01.94 nfio foi possivel constitui—la. Este Conselho decidflx

entao remeter a matéria para a proxima reuniao, comprometendo-se seu Prg

sidente a remeter para todos os Conselheiros dossié sobre o mencionado'

concurso. Assuntos de interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. 0

Professor René Barreira solicitou que este Conselho indieasse um repre—

sentante, para junto a Pré—Reitoria de Pesquisa e Pos—Graduagao, repres

sentar 0 Centro de Humanidades na Comissao de Pesquisa, face a renfinéia

da Professora Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho. Foi sugeri-

do 6 aprovado o nome da Professora Elza Maria Franco Braga. Em seguida'

o Conselheiro Manuel Domingos Neto afirmou que este Conselho deveria dg

linear uma linha de atuagfio para 0 Centro de Humanidades. 0 Professor '



r docentes do Centro de Humanidades deverao no més de fevereiro, receber 84%

referente ao Plano Collor. Continuando, 0 Professor RenéeBarreira salien—

tou que esté entregando a Administracao Superior da UFC 0 Plano de Refor—

mas e Construgfies am 1994 para as areas I, II e III. Finalizando a Bibligfl

tecéria Norma Helena Pinheiro de Almeida comunicou que a biblioteca do '

Centro de Humanidades tem nova denominacfio: Biblioteca de Ciéncias Huma -

nas, Letras e Artes; fez um relato das atividades da Biblioteca no decor-

rer de 1993 e mencionou as metas a serem atingidas em 1994. Nada mais ha—

vendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da qual, eu,

Maria de Nazaré de Uliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a
presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...

Em tempo: na Primeira MatériaJ Aprovacao de ComissfieSJulgadoras de Concur-

so, acrescente-se: "0 Conselheiro Raimundo Nonato de Lima relatou a maté-

ria referente a indicagao feita pelo Departamento de Comunicagao Social e

Biblioteconomia dos docentes: Francisco Souto Paulino (Assistente—UFC—Prg
sidente), Geraldo Jesuino da Costa (Adjunto-UFC)ae Luis Queiroz Campos '

’“TAdjunto—UFC); Suplentes: Joao Vianney Campos de Mesquita (Adipngo—UFC) e

Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho (Assistente-UFC) para comporem a

Comissao Julgadora do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudoz'

Administragao e Mercadologia, conforme Edital n9 84/93. Posta em votagfio’

a matéria foi aprovada por unanimidade".


