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‘ ATA DA SESS EXTRAORDINfiRIA
D0 CONSELHO D0 CENTRO DE HU—
MANIDADES DA UNIVERSIDADE FE

DERAL DO GEARA, realizada

Aos 13(treze) dias do mes de junho de 1995(mil novecentos e noventa

e cinco), na Sala de Reunioes, sob a presidéncia do Senhor ‘Diretor

do Centro de Hnmanidades, Professor Rene Teixeira Barreira, cantan—

do com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares,Vi—

ce-Diretora do Centro; Carlos Neves d'Alge e Fernanda Maria Abreu

Coutinho, Chefe e representante do Departamento de Literatura;Maria

de Jesus de 3a Correia, Chefs do Departamento de Letras Vernaculas;

Carlos Alberto de Souza, Chefe do Departamento de Letras Estrangei-

ras; Francisco Souto Paulino e Julia Maria Pereira de Miranda Hen-

riques, Chefe e representante do Departamento de Comunicagao Social

e Biblioteconomia; Maria Gercileni Campos de Arafijo e Laéria Beser—

ra Fontenele, Chefe e representante do Departamento de Psicologia ;

'Pedro Airton Queiroz de Lima e Gisafran Nazareno Mota Juca,Chefe e

suplen'te: do} 'representante; dnrgbe‘fitg de Historia; Teresa Maria Frota Bezer

ra, Coordenadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Lima Coordg

nador do Curso de Comunicagao Social; Virginia Bentes Pinto, Coorde

nadora do Curso de Biblioteconomia; Celia Leite Julian, Coordenado—

ra do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira ,

Coerdenador do Curso de Historia; Jose Leap Alencar Oliveira Junior,

Coordenador do Curso de Mestrado em Letras e Maria Dulce Sousa Cas—

telo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira.Havendo né

mero regimental, 0 Professor Rene Barreira deu boas—vindas ao Conse—

lheiro Pedro Airton Queiroz de Lima, eleito recentemente, Chefe ‘do

Departamento de Historia. Em seguida,o Professor Rene Barreira colo—

cou a ata da 3099 Sessao Ordinaria deste Conselho em discuss50,tendo

sido feita a seguinte retificacao: Em tempo: na pégina 20, Oitava.M§

teria, onde se diz " contou com a participacao dos prdfeSsores, na

qualidade de tradutores, Dulce Castelo, Tereza Maria Frota Bezerra,

Ignacio MOntenegro e Euterpe Barreto Rosa de Sousa" acrescenterse" e

Debora Andrade .7 Pamplona". Posta em votacao, a ata em questao foi ,
1; -¥_ - . , 7-"

aprovada por unan1m1dade. Dando continuidade a reuniao, 0 Professor
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René Barreira COIOCOU em apreciagao a finica,matéria, referente %. SQ

licitagao de Eicenga sabatica, de interesse da Professora Adelaide Ma

ria Gongalves Pereira. 0 Conselheiro Pedro Airton Queiroz de Lima re

latou a matéria aprovada pelo Departamento de Historia em reuniao de

06.06.95 referente a solicitagao de afastamento para gozo de. licenga

sabatica, no periodo de 01.07.95 a 31.12.95 (6 meses), na Universida

de Federalde Santa Catarina, de interesse da Professora Adelaidelkuia

Gongalves Pereira. 0 Conselheiro Pedro Airton Queiroz de Lima fez a

leitura do parecer da Comissao, constituida por ele e pelos Professo-

res Francisco de Assis Santos de Oliveira e Gisafran Nazarene Mota Jg

ca, designada para analisar a solicitagao supramencionda.Tendo em vi§

ta que a Professora Adelaide Maria Gongalves Pereira " propSe o usg

fruto do Semestre sabatico como uma Oportunidade de elaborar um pro

jeto destinado an seu.Raama.de Pos—Graduagéo, objetivando associéylo

ao Mestrado, que pretende cursar coma primeira" fase de investigagao de

uma tematica a ser aprofundada durante o Doutorado e tendo em vista'

0 mérito do projeto apresentado, que atende a necessidade basica de

aperfeigoamento do quadro docente do Departamento de Historia da UFC",

a referida Comissao emitiu parecer favoravel a0 afastamento da Prg

fessora Adelaide Maria Gongalves Pereira, no periodo de julho a dezeg

bro de 1995. 0 Conselheiro Pedro Airton Queiroz de Lima afirmou que

0 Departamento de Historia adotou critérios para afastamento de Seu

corpo docente sem prejuizos a demanda dos Cursos de LicenciatuIa e

Bacharelado, ponderando: 1) que o nfimero de docentes, afastados para

Poe—Graduagao, n50 deveria execeder 30% do total de professores efe
tivos do Departamento; 2) que o usufruto de licenga—premio e sabatica

devera ser adequadamente planejado, para que o nfimero de professores
afastados n50 exceda a 40% do total de docentes. Em seguida, estando

presente a.reuniao, a.Professora Adelaide Maria Gongalves Pereira e;

p35 08 notivos pelos quais estava solicitando seu afastamento. Ressal

ton que en setembro do corrente ano estara completando 10(dez)anos na

Universidade‘Federal'do Ceara, tendo mencionado sua trajetoria nesta

Instituigao. Admitiu que sua solicitagao “tinha reSpaldo legal e que

definira sen te-a, que se constituira em projeto, " Construgao e Des
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construqao das Classes Trabalhadoras". Sua escolha Iaxfiralui Universi

dade Federal de Santa Catarina, em particular no Departamento de His

toria, que abrange sua area, por ter a Oportunidade de conviver com

professores da América Latina, pela possibilidade de contar com a

orientagao da Professora Doutora Joana Maria Pedro e a possibilidade

de estudar junto 30.Nficleo " Transformagaes do Mundo do Trabalho"‘Nat

oportunidade, 0 Professor Rene Barreira lembrou a importancia do cor

po docente gozar licenga sabatica.em outra instituigao de ensino)fato

que estabelece um maior intercambio académico. Posta em votagao,a ma

téria foi aprovada por unanimidade.Comunicagoes. A Conselheira Gerc;

leni Campos de Arafijo lembrou a inauguragao, no dia de amanha,‘ as 10

(dez) horas,tk1Clinica de Psicologia; admitiu que apesar de ser uma
realizagao tardia, esperava que a Clinica pudesse cumprir seu papel

no aspecto do saber, junto aos estagiarios e no sentido de atender sg

tisfatoriamente a comunidade em geral. 0 Professor Rene Barreira leg
brou também a inauguragao das novas instalagoes do Departamento de

Giéncias Sociais e Filosofia, assim como do seu auditorio, que recebg
ra o nome de “ Luiz Gonzaga Mendes Chaves", ex—professor daquele De

partamento, falecido prematuramente. A Conselheira Virginia Bentes

Pinto referiu~se a0 I Encontro para Promogao da Leitura,r realizado

nos dies 8 e 9 do corrente mas, no Auditorio José Albano, evento mu;
to produtivo,qpejxrtaraw com participantes de outros Estados. 0 Cons;
lheiro Raimundo Nonato de Lima comunicou que a ABECOM (Associagao Bra
sileira de Escolas de Comunicagao Social) realizaré uma pesquisa do

campo profissional e mercado de trabalho em Comunicagao no Brasil,sen

do que ele coordenara referida pesquisa no Ceara. O Conselheiro Jose
Leao Alencar Oliveira Jfinior comunicou a realizagao do I Coléquio Mu;
tidisciplinar da UFC, tendo como tema a Psicanélise, contando com o

apoio do Mestrado em Linguistica, Mestrado em Sociologia, Departamen—

to de Psicologia e Departamento de Historia, o que reforgaré a intera
950 entre 0s Departamentos. Comunicou ainda a criagao do Forum Perma

nente de Coordenadores de Pos—Graduagéorshficto sensu em Letras e Lin

guistica do Nordeste, que sera constiuido pelos Coordenadores de Pos—
Graduagao de Letras e LingUistica das Instituigoes de Ensino Superior
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do Nordeste como‘membros titulares e pelos Vice—Coordenadores an seus

representantes legais como suplentes. O Conselheiro Francisco de A§

sis Santos de Uliveira referiU§se¢ a disparidade de horério entre os
cursos de graduagao)fato que prejudicara tremendamente o Curso de His

toria no proximo semestre letivo. 0 Conselheiro Francisco Souto Paul;

no referiu—se a elaboragao de um documento a ser encaminhado ao prox;

mo Reitor, sobre as necessidades deste Centro, tendo lembrado que os

Departamentos deveriam fazer um levantamento dos carros que estacig

nam na area II, haja vista que pessoas de outras instituigoes estao

invadindo aquele espago. 0 Professor René Barreira afirmou que 0 Con

selheiro Francisco Souto Paulino havia mencionado um assunto por ele

abordado na filtima reuniao ordinaria deste Conselho, ou seja, a elabg

ragao de um documento com reivindicagoes académicas e de infra—estru—

tura deste Centro, que devera ser encaminhado ac proximo Reitor. O

Conselheiro Gisafran Nazarene Mota Juca comunicou que até 0 dia 16.06.

95, estarao abertas as inscrigoes para o Curso de Especializagfio em

Historia: Questoes Teoricas e Metodologicas, ministrado em modulos e

que conta com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 0

Conselheiro Carlos d'Alge convidou os Senhores Conselheiros para o

langamento de seu livro " Em Busca da Utopia" dia 22 do corrente, as

21 horas, no Nautico Atlético Cearense, oportunidade em que comemora

40 anos de jornalismo, atividade paralela a carreira docente. Nada

mais havendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao,

da qual, eu,Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secreté

ria, lavrei a presente ata, que depois de lida, vai ser assinada por

mim e pelos presentes ........ ........................................

Em temgo: na pégina 23, na comunicagfio feita pelo Conselheiro José
Lefio Alencar Oliveira Jfinior‘sobre o I Coléquio Multidisciplinar da
UFC acrescente-se que "referido evento seria promovido pelos Exmpflm$;*

de Psicanélise da UFc e pelo Mestrado em Letras". '


