
Ata da 3336a Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Cearé. A05 12 (doze) dias do més de junho do ano de

2002 (dois mil e dois), as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, realizou-se na Sala

de Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades,

sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias Soares, contando

com a presenca dos Senhores Conselheiros: Celina Fontenele Garcia e Francisco

Roberto Silveira de Pontes Medeiros, chefe e representante do Departamento de

Literatura; Maria Ednilza Oliveira Moreira e José Américo Bezerra Saraiva,

chefe e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Teresa Mari Frota

Bezerra e Maria José Santa Rosa Borges de Castro, subchefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas, chefe do

Departamento de Comunicacao Social; Maria de Fatima Oliveira Costa 6 Ana

Maria 82': de Carvalho, chefe e representante do Departamento de Ciéncias da

lnformacfio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Jfinior, chefe do Departamento

de Ciéncias Sociais; Laéria Beserra Fontenele, representante do Departamento de

Psicologia; Adelaide Maria Goncalves Pereira, chefe do Departamento de

Histéria; Odflio Alves Aguiar e Maria Aparecida Montenegro, chefe e

representante “ad 1100” do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza,

coordenador do Curso de Letras; Maria de Fatima Silva Fontenele, representando

a coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Ivone Cordeiro Barbosa,

coordenadora do Curso de Histéria; Bemardete Biasi Rodrigues, coordenadora

do Programa de Pos-Graduacao em Lingiiistica; Euripedes Antonio Funes,

coordenador do Programa de Pés-Graduacao em Historia; Antonio Colago

Martins, coordenador do Curso de Mestrado em Filosofia, Francisco Roterdan

Femandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira e

Fernanda Maria Veras Fernandes, representante do Quadro Técnico-

Administrativo. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Scares

submeteu a pauta a apreciagfio dos Senhores Conselheiros, tendo sido feita

. inclusio (Abertura de Edital para Selecao de Professor Visitante Nacional-

Departamento de Literatura) e exclusao (Afastamento de Docente —

Departamento de Ciéncias da lnformacfio — Professora Maria de Fatima Oliveira

Costa). Logo apés ter sido aprovada a inclusfio e a exclusao e conseqiientemente

a pauta, a Professora Maria Elias Soares colocou a ata da 385‘1 Sessfio Ordinaria

deste Centro em discussao, tendo sido aprovada por unanimidade. Antes de (131'

' cio a apreciacao da pauta, a Professora Maria Elias Soares deu boas-vindas a

ofessora Maria Aparecida Montenegro, recém-aprovada em concurso para

Professor Adjunto, do Departamento de Filosofia e representante “ad hoc” do

referido Departamento. Ordem do Dia. Primeira matéria. Aprovacfio de

Comissoes Julgadoras de Concursos. 1) A Conselheira Adelaide Goncalves
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related a matéfia. aprovada pelo Depanamento do ,Histoxia, em reuniao do dia

16.05.02, que trata da indicaeao dos Professores Doutores Francisco Calazans

Falcon (Titular — Pontificia Universi _ de CatolicafRio de Janeiro F Presidente),

Eni Mesquita do Samara (Titular — Universidade de 850 Paulo), Gisafran

Nazarene Mota Juca (Titular —- Universidade Estadual do Cearé) — Suplentes:

Ioao Alfredo Sousa Montenegro (Livre — Dooente — Especialista — Universidade

Federal do Ceara) e Luis Carlos Soares (Titular — Universidade Federal

Fluminense), para comporem a Comissao Julgadora do concurso pfiblico para

Professor Adjunto, Setor de Estudo — I-Iistolia Geral: Moderna e Contemporanea,

a ser realizado de acordo com o Edital n° 30/2002. Posta em votacfio, a mate’ria

foi aprovada por unanimidade. 2) Conselheiro Odflio Alves Aguiar relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reunifio do dia 28.05.02,

que trata da indicacfio dos Professores Doutores Manfredo Aral’ljo de Oliveira

(Titular — Universidade Federal do Cerara - Presidente), Tarcisio Haroldo

Pequeno (Titular — Universidade Federal do Ceara), Nelson Gomes (Titular —

Universidade de Brasilia) - Suplentes: Luiz Henrique Santos (Titular —

Universidadede 850 Paulo), Arley Moreno (Titular — Universidade de Campinas),

Paulo Margutti (Titular — Universidade Federal de Minas Gerais) e Antonio

Colaco Martins (Titular — Universidade Federal do Ceara), para comporem a

Comissao Julgadora do concurso pfiblico para Professor Adjunto, Setor de

Estudo: Filosofia da Linguagem, a ser realizado de acordo com o Edital 11"

37/2002. Posta em voracao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A
Conselheira Maria Ednilza Oliveira Moreira relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Vemaculas, em reuniao do dia 10.06.02, que trata d3

indicacao dos Professores Doutores Paulo Mosfinio Teixeira Duarte' (Titular —
Universidade Federal do Ceara — Presidente), Luis Alvaro Sgadari Passegi

(Titular — Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e Francisco Tarcisio
Cavalcante (Titular — Universidade Estadual do Cearé) — Suplentes: Luiz Antonio
Marcushi (Titular — Universidade Federal de Pernambuco) e Antonia Dilamm
Arafijo (Titnlar —— Universidade Estadual do Cearé), para comporem a Comissao
Julgadora do concurso pfiblico para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Lingua

Portuguesa, conforme o Edital n° 30/2002. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro Ricardo Jorge de Lucena Lucas
relatou a matéria, que trata da indicacfio feita pelo Departamento de

Comunicacao Social, dos Professores Doutores Jfilia Maria Pereira de Miranda

Henriques (Titular -— Universidade Federal do Ceara — Presidente), Irlys Alencar
Firmo Barreira (Titular — Universidade Federal do Cearé), Adisia Sé (Titular —

Especialista — Universidade Federal do Ceara) — Suplentes: César Barreira

(Titular .— Universidade Federal do Ceara) e Ismael de Andrade Pordeus Jr’mior
(Titular — Universidade Federal do Ceara), para comporem a Comissfio Julgadora
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do concmso pfiblico, para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Fundamentos da
Comunicagfio Publicitéria, a ser realizado de acordo com o Edital "11° 30/2002.
Posta em votacao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 5) O Conselheiro
Ricardo Jorge de Lucena Lucas relatou a matéria, que trata da indicacfio feita
pelo Departamento de Comunicacao Social, dos Professores Doutores Francisco
Gilmar Cavalcante de Carvalho (Adjunto — Universidade Federal do Ceara —
Presidente), Silas José de Paula (Adjunto — Universidade Federal do Ceara),
Casemiro Silva Neto ( Adjunto — Universidade Federal do Ceara) — Suplentes:
Elian Machado (Adjunto — Universidade Federal do Ceara) e Jfilia Maria Pereira
de Miranda Henriques (Titular — Universidade Federal do Ceara), para comporem
a Comissao Julgadora do concurso pfiblico para Professor Assistente, Setor de
Estudo: Publicidade e Propaganda/Criacfio e Planejamento de Campanha, a ser
realizado conforme Edital n° 44/2002. Posta em votacao, a mate’ria foi aprovada
por unanimidade. Seda matéria. Afastamento de Docentes. l) A
Conselheira Fatima Costa relatou a mate’ria aprovada “ad referendum” do
Conselho de Centre em 28.05.02, que trata do afastamento da Professora Maria
'do Rosario de Fatima Portela Cysne, no periodo de 11 a 21.06.02, a fim de
participar da Conferéncia Anual da American Library Association, na Georgia
World Conference Center — Atlanta/Georgia/Estados Unidos. A Conselheira
Fatima Costa esclareceu que o referido evento contara com a participacao de 26
mil pessoas e que apenas 02 (duas) professoras, no Brasil, tinham sido indicadas
e premiadas, para participarem da Conferéncia, sendo a Professora Fatima
Portela Cysne, uma delas. Ressaltou que n50 apenas 0 Departamento de Ciéncias
da Informacfio estava de parabéns, como tambe’m 0 Centro de Humanidades e a
Universidade Federal do Ceara. Na oportunidade esclareceu os motivos que a
levaram a desistir de participar do evento em questao. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Teresa Bezerra relatou
as matérias, aprovadas pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do
dia 24.04.02, que tratam: a) do afastamento da Professora Maria Fabiola
Vasconcelos Lopes, no periodo de 01.08.02 a 31.07.03, a fim de ministrar aulas
de portugués para estrangeiros, na Universidade do Tennessee, em
Knoxville/Estados Unidos. Posta em votacfio, a mate’ria foi aprovada por
unanimidade; b) do afastamento da Professora Ednfisia Pinto de Carvalho, no
periodo de 07.07.02 a 27.07.02, a fim de participar do curso de aperfeicoamento
para professores de alemao, no Instituto Goethe, em Freiburg, na Alemanha.
Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro
Roberto Pontes relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Literatura, em
reuni‘e‘io do dia 17.05.02, que trata do seu afastamento, no periodo de 01 3
05.07.02, a fim de participar do Pn'meiro Festival Intemacional de Poesia de El
Salvador, que se realizara na tdacao Poetas de El Salvador, em San Salvador.
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Na oportum'dade, o referido docente prestou os devidos esclarecimentos sobre o
evento de que iré participar. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. M. Relatérios de Projetos de Pesquisa. 1) O
Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 23.04.02, que trata do relatorio final do
projeto de pesquisa intitulado “Imagens de uma migraoao: a produoao do
nordestino migrante no arquivo de Jean Pierre Chabloz”, coordenado pela
Professora Lficia Arrais Morales e realizado no periodo de dezembro de 1999 a
dezembro de 2001. Em seu relatorio, a referida docente argumenta “que
investigou um aspecto do processo migratofio promovido pelo Estado Novo, em
1942, o qual foi, oficialmente, denominado de a Batalha da Bon’acha 6 sons
participantes do Soldados da Borracha. Esse aspecto diz respeito 2‘1 construgzao de
imagens e concepooes sobre a migraofio e o migrante presentes no arquivo de
Jean Pierre Chabloz”, 'que foi funcionario do Servioo de Mobilizaofio dc
Trabalhadores para a Amazonia (SEMTA). O Conselheiro Carlos Versiani
salientou que o trabalho de investigaofio da Professora Lficia Morales resultou em
dois artigos ja publicados. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) A Conselheira Fatima Costa relatou a matén'a, aprovada pelo
Departamento de Ciéncias da Informagz‘io em reuniao do dia 04.06.02, que trata
do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Anélise Critica do Ensino da
Biblioteconomia no Ceara”, sob sua coordenaofio. Esclareceu que o referido
projeto contn'buiu de modo significativo para a elaboragao do novo projeto
pedagogico para o Curso de Biblioteconomia, projeto este que esta sendo
disoutido em nivel nacional. Na oportunidade, a Conselheira Fatima Costa
solicitou prorrogaoao para o projeto em questao, referente ao pefiodo de junho de
2002 a junho de 2003, tendo prestado os devidos esclarecimentos. Posta em
votaoao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. Quartz matéria. Aprovaoao
das Unidades Curriculares. A Conselheira Fatima Costa relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informaqz'io, em reuniio do dia
04.06.02, que trata da proposta do Depaltamento de Ciéncias da Informaoao para
a implantagfio das Unidades Cum'culares, que se seguem, no Curso de
Biblioteconomia: l) Fundamentos Teoricos da Biblioteconomia e Ciéncia da
Informagao; 2) Processamento da Infonnagao; 3) Recursos e Servigos de
Informagao; 4) Gestfio de Unidades de Informagao; 5) Tecnologias da
Informagfio; 6) Pesquisa; 7) Estagio. No decorrer de sua exposigfio, a Conselheira
Fatima Costa fez a leitma das disciplinas vinculadas a cada Unidade Cmficular,
com sua carga horaria e créditos. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SM' ta matéria. Projetos de Extensao. l) A Conselheira Celina
Garcia relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em reuniao
do dia 17.05202, que trata do projeto de extensao intitulado “Seminario
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Permanente de Invesfigaeao Literaria”, coordenado pela Professora Angela
Gutierrez. Esolareceu que o referido projeto, cujas atividades estfio previstas para
o periodo de 11 a 13.06.02, vem se realizando ha varios anos, em todos os
semestes letivos, sendo seus principals objetivos: divulgar as pesquisas
realizadas por docentes e diseentes do Programa de Pos-Graduaeao em Letras e
estabelecer interca’imbio entre o Programa e os alunos da graduaefio. A relatora
‘fez a leitura da justificativa, da programaeao, tendo ainda menoionado os
palestrantes. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A
Conselheira Teresa Bezerra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Letras Estrangeiras, em reunifio do dia 15.02.02, que trata do projeto de extensao
intitulado “Grupo de Estudos Francofanos”, coordenado pela Professora Ticiana
Telles Melo. Eselareeeu tratar-se de um projeto de carater permanente, realizado
-a cada semestre, as sextas—feiras de 11:00 as 12:00 horas, objetivando “criar, com
os estudantes francéfonos, um ambiente alternative e interativo de
aprendizagem”. Partieipam do projeto, estudantes e professores de lingua
fiancesa. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A
Conselheira Teresa Besen'a relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de
Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 07.06.02, que tratam: a) do projeto de
extensao intitulado “Mitologia Grega: Os deuses, os homens e o mundo”,
eoordenado pelo Professor Orlando Luiz de Arafijo. O projeto em questao se
realizara no periodo de 26.06.02 3 28.08.02, com carga horaria de 20 horas/aula,
sendo um curso diario, destinado a comum'dade universitéria e pessoas de
diferentes areas do conheeimento que tenham interesse pelo assunto, objetivando
“refletir a relaeao deus—homem e 111m no pensamento mitico grego”. Posta em
votaefio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade; b) do projeto de extensao
intitulado “Curso de Grego Koiné”, coordenado pelo Professor Orlando Luiz de
Arafijo. A Conselheira Teresa Bezerra prestou esclarecimentos sobre o periodo
de realizagfio( 19.06.02 a 25.09.02, diariamente), sobre a justifieativa, objetivo
(“capacitar o aluno para que possa ler, com rapidez e eficiéncia o Novo
Testamento na Hngua original”), metodologia, pfiblico alvo e mimero de
participantes. Referido curso sera ministrado pela Professora Substituta Aura
Celeste Santana Cunha. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Sexta matéria. Abertura de Edital para Seleeao de Professor
Visitante Brasileiro. A Cpnselheira Celina Garcia relatou a matén'a, aprovada
pelo Departamento de Literatnra, em reuniao do dia 17.05.02, que trata da
solicitaeao de abertura de edital para seleeao de Professor Visitante Brasileiro,
Setor de Estudo: Literatura Brasileira, tendo em Vista que 0 Professor Visitante
aprovada na Seleeao, objeto do Edital n° 37/2001, 1150 pode ser contratado pela
Universidade Federal do Ceara, por razoes legals. O professor selecionado
devera cumprir a seguinte programagao: Semestre 2002.2 — 1. Pos-Graduaefio:
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‘ passarem para a area I, nfio de maneira definitiva, mas para iniciar as aulas.

Curso de Mestrado em Letras: disciplina - HGP785 - Literatura Cearense I ( 04

horas semanais) — Orientaqao de dissertaeao (15 horas); 2. Graduagao: Curso de

Letras: disciplina —— Teoria do Verso (04 horas semanais) e Literatura Cearense I '

(02 horas semanais); 3. Pesquisa'. Projeto de Pesquisa na area de Literatura

Brasileira (10 horas) — Semestre 2003.1 — 1. P6s-Graduaqao: Curso de Mestrado

em Letras: discipljna — HGP789 — Literatura Regional no Nordeste ( 04 horas

semanais) e Orientapao de dissertaeao ( 15 horas); 2.7 Graduaeao: Curso de

Letras: diseiplinas — Teo a do Verso ( 04 horas semanais) e Literatura Cearense 1

( 02 horas semanais); 3. Pesquisa: Ptojeto de Pesqmsa, na area de Literatura

Brasileira (10 horas). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

W
.A Conselheira

Adelaide Gonealves demonstrou sua preoeupaeao quanto ao atraso na publicaeao

de Editais para Professor Substituto, o que vem prejudicando sensivelmente as

atividades de ensino do Departamento de Historia, sendo que esta situaeao se

repete a cada semestre. Na ocasiao, a Professora Maria Elias Scares endossou as

palavras da Professora Adelaide Gonealves, ressaltou ter encaminhado todas as

solicitagoes recebidas as instancias competentes e den ciéncia das razées que

retardaram a abertura dos editais em questao. Pedindo a palavra, o Conselheiro

Ricardo Jorge de Lucena Lucas também endossou as palavras da Conselheira

Adelaide Genealves e solicitou um planejamento por parte da Superintendéncia

de Recursos Humanos e da Pr ’ Reitoria de Planejamento, no que diz respeito aos

concursos para Professor Substituto. A Conselheira Fatima Costa concordou com

a Conselheira Adelaide Gonealves e referiu-se ao problema da area 11, no que

tange a infra-estrunira, ao estaeionamento, ressaltando que a solneao seria a

construgao de um prédio para os quarto. cursos instalados naquela area. Em

seguida, a Conselheira Laéria Fontenele abordou o problema enfrentado pelo

Curso de Psicologia( aulas suspensas, gabinetes interditados, prejuizos diversos),

no que eoncerne as instalaeoes, problema este que persiste ha varies anos em

toda aquela area, sendo o Curso de Psicologia o mais atingido com a construeao

do METROFOR. Salientou que a s'tuaefio perdura 11a 28 anos' e que nada é feito

para solucionar o problema. Preocupa—se, sobretudo,porque na filtima avaliaefio

do MEC, as instalaeoes do Curso de Psicologia foram reprovadas. Admitiu ainda

que se fazia necessaria uma solueao urgente, haja vista que existia uma

disposieao do corpo docente para realizar um bom trabalho, n50 havendo porém

condiefies adequa . Afirmou ajnda que, diante dos problemas decorrentes das

obras do METROFOR, foi feita uma proposta de as atividades de ensino

Quanto a isto, a Conselheira Adelaide Gongalves ressaltou que a situaeao da area

11 era grave, que n50 havia nenhum favorecimento para o bom desempenho das ‘

atividades académicas, que o calendario do METROFOR nao era verdadeiro, que
1
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fora solicitado um laudo te’cnico daquela area a Administragao Superior da
Universidade Federal do Ceara e ao Censelho Regional de Engenhan’a,
Arquitetura e Agronomia do Ceara que a Reitoria deveiia solicitar a bancada
cearense no Congresse, empenho quanto a concessao de verbas junto ao MEC,
para solucionar e problema da area II. Na oportunidade, a Professora Maria Elias
Soares fez um breve relate da situacfio daquela area: oficios haviam side
encaminhados a Administracfio Superior, reunioes tinham side realizadas com a
Planop (Superintendente e Arquitetos); ha muito se pedia a construcfio de um
prédio naquela area, sendo que 0 Plano Diretor fora apontado come entrave; que
a Direeao do Centre nae pedeiia deeidir sozinha uma questae que envelvia varies
usuan'os; que antes do inicie das aulas houve reuniao com os coerdenadores de
curses da area 11, objetivando alocar disciplinas em salas de aula; que a Direcao
do Centre disponibilizara salas do Bleco Didatico da area I a chefia do
Departamento de Psicelogia, para alocar aulas dos curses da Area II, até que o
METROFOR liberasse a area. Entretanto, nesse interim, foram abertas novas
turmas das licenciaturas em deconéncia do ajuste da matricula e surgiu e
impreviste que resultou na reforma da Casa de Cultura I-Iispanica, o que obrigou
a se fazer a ecupacae das salas entao disponi’veis. Na qualidade de Chefe do
Departamento de Letras Vernaculas, e integrante do Curso de Letras, a
Conselheira Ednilza Moreira penderou que houvera um acréscimo de quase
100% nas vagas do referido Curse, que havia caréncia de instalacoes para o
Mestrado em Letras e e Mestrado em Lingiii’sfica) além da falta de carteiras;
perém, apesar das dificuldades apentadas, estavam solidérios com o Curse de
Psicologia. O Conselheiro Roterdan Damascene, Coordenador Geral das Casas
de Cultura Estrangeira, lembreu aes colegas a situacfio desagradavel vivenciada
na época da cessao do prédio do Curse de Esperanto para a construeao do
SINTUFC; lembreu ainda que as Casas de Cultura seinpre cediam salas de aula
quando solicitadas, perém, agora, tornava-se preecupante a situacao da Casa de
Cultura Bfitanica, per ser a Casa de Cultura com o maior nfimere de alunos (mais
de 2 mil), sempre lotades, em sua maion'a, no Bloco Didatico; além disse, houve
o deslocamento de todas as tunnas da Casa de Cultura Hispanica para o Bloco
Didatico, em’ decorréncia da reforma realizada naquela Casa. Ao término da
discussao, a Censelheira Laén'a Fontenele selicitou que a Direcfio do Centre se
pesicienasse quanto a transferéncia das aulas, da area 11 para a area I. A
Professora Maria Elias Scares, 11a qualidade de Diretora do Centre, afirmou que
tem todo o interesse em encontrar uma solucao para os problemas enfrentados
pelo curse de Psicolegia e que tem feito todo o esforco para acomodar todas as
turmas efertadas nas instalacees de que 0 Centre dispee. Entende, no entante,
que a reivindicaefio de salas na area I para use exclusive do Curso de Pm'cologia
deve ser discutida com os usuéries da area, on seja, prom dos

1%
.;

l



‘r
W

F'T
—f

W
“

1“
"f

FT
”

1“
f

r“
F?

”
{31+

“f
“f

T
F

1‘.

Departamentos da Area de Ietras e das Casas de Cultura. Admitiu mais uma vez
que nfio julgava legitimo decidir sozinha, sem encaminhar uma discussfio com as
partes envolvidas, isto e, 05 alunos e professores dos dois cursos. Sugeriu, assim,
que este assunto fosse tratado em uma reunifio especifica. Ao final da sessfio, a
Conselheira Fétima Costa distribm'u com os presentes 0 folder do XX Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Docunientagfio e Ciéncia da Informagfio, que se
realizaré de 23 a 28.06.02, no Centre de Conveneoes de Fortaleza, sendo uma
realizaefio da Associagfio de Bibliotecérios do Cearé e do Curso de
Biblioteconomia, da Universidade Federal do Cearé. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qual, eu, Mafia de Nazaré de
Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata, que depois de lida
e aprovada, seré assinada por mim e pelos presentes...
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