
Ata da 3932‘ 868550 Ordinaria do Conselhe do Centre de Humanidades da
Univqsidade Federal do Ceara. A05 31 (trinta e um) dias do més de janeiro do
ano de 2003 ( dois mil 6 trés), as 9 (neve) horas e 30 (trinta) minutes, realizeu-
se na Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Censelhe do Centre de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias
Scares, centando com a presenca dos Senhores Conselheires: Elvira Gloria
Drummond Miranda, representando 0 Departamento de Literatura; Maria
Ednilza Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valerie, chefe e representante
do Depairamente de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixeto Farias, chefe
do Departamento de Letras Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas 6
Antonio Welligton de Oliveira Junior, chefe e representante do Departamento
de Comunicacfio Social; Maria de Fatima Oliveira Costa 6 Ana Maria sa de
Carvalho, chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Carlos
Silveira Versiani dos Anjes Junior e Alba Maria Pinhe de Carvalhe, chefe e
representante do Departamente de Ciéncias Socials; Lucia Maria Genealves
Siebra, chefe do Departamento de Psicelogia; Adelaide Maria Gonealves
Pereira e Norberto Osvaldo Ferreras, chefe e representante “ad hec” do
Deparramente de Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro,
respendendo pela chefia do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de
Souza, ceerdenador do Curso de Letras; Maria do Rosario de Fatima Pom-31a
Cysne, ceerdenadora do Curso de Biblioteconomia; Idilva Maria Pires
Germano, coordenadora do curse de Psicologia; Almir Lea] de Oliveira,
coordenader do Curso de Historia; Custodio Luis Silva de Almeida,
coerdenader do Curso de Filosofia; José Linhares Filho, representando a
coordenadera do Programa de Pes- Graduacao em Letras; Maria Sulamita de
Almeida Vieira, representande a ceerdenadora do Programa de Pos—
G’raduaeao em Seciologia; Ivone Cordeiro Barbesa, ceerdenadora do
Programa de Pos- Graduagao em Historia; Ana Maria Vieira Lage, vice-
coerdenadera do Curse de Mestrado em Psicolegia; Francisco Roterdan
Femandes Damascene, ceerdenador geral das Casas de Cultura Estrangeira e
Dina Maria Fragoso Cestari, representante do Quadro de Magistério de 1° e 2°
Graus. Havendo quorum regimental, a Professera Maria Elias Scares
submeteu a pauta a apreoiaofio dos Senhores Conselheiros, tendo side feitas as
seguintes inclusfies: 11 Proietos de Extensao: a)Departamento dc Ciéncias
Sociais — Titulo: “Padre Cicero: Religiao, Politica e Sociedade”, coordenader:
Professor .1050 Batista An'uda Ponies; b) Departamente de Psicologia - Titule:
“Seminario dc Cememoracae do Centenarie de Carl Rogers”, coerdenador:
Professor Ricardo Lincoln LaranjeiraiBarrocas; c) Deparramente de Ciéncias
da Informacao — Titulo: “Nas Tramas da Leitura”, coordenadoras: Professoras
Ana Maria 821 de Carvalho e Rute Batista de Pentes. 2) Proggssao Funcional



’ cia Teixeira Nogueira; e} titulo:
“Posicionamento no discurso literomusical brasfleiro - descrigéo e anélise”,
coordenador: Professor Nelson Ban-cs da Costa. 4 Pro'etos de Pes m'sa -
Depanalnento de Letras Veméculas - a)t1’tu10: “Padrom'zagfio de um



3‘

Departamento de Histéria, no dia 09.01.03, que nata da solicitacfio de abertura
de edital, para Selecfio de Professor Visitante Brasileiro, Setor de Estudo:
Histéria do Brasil, 01(uma) vaga, em regime de 40 horas/ Dedicaefio
Exclusiva. Na oportunidade, a Professora Adelaide Goncalves fez a leitura da
programacao a ser cumprida pelo professor selecionado: Graduacao: Historia
do Brasil (06 créditos), Historiografia Brasileira (04 cre'ditos); participar da
linha de pesquisa: Trabalho e Migraeoes. Ministrar uma disciplina no
Mestrado em Historia (06 créditos) e desenvolver pesquisa relativa 51 area de
concentracao do Mestrado (Historia Social do Trabalho). Posta em votacao, a
matéria ”foi' aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Projetos de
Extensao. 1) A Conselheira Lflcia Siebra relatou a matéria, aprovada pelo
Depafiamento de Psicologia, em reuniao do dia 16.12.02, que trata do projeto
de extensao intitulado “V Ciclo de Paleslras sobre Subsistemas de Gestao de
Pessoas”, Coordenado pela Professora Maria de Fatima Sena e Silva com
realizacao no periodo de 09.01.03 a 11.02.03. A Professora Lficia Siebra
procedeu a leitura do parecer do Departamento, que .julgou favoravel a
realizaeao do referido projeto. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Quinta matéria. Visita do Reitor. Com 3 chegada do
Magnifico Reitor, a Diretora passou a0 item da pauta que previa a visita do
Professor Roberto Claudio Frota Bezerra, a fim de prestar esclarecimentos
a respeito das pendéncias da Universidade Federal do Cearé junto ao
Tribunal de Contas da Uniao. Dando inicio a sua exposieao, 0 Professor
Roberto Claudio Frota Bezerra afirmou que estava concluindo um ciclo de
visitas aos Conselheiros de Centres e Faculdades, atendendo a sugestao do
Conselho do Centre de Humanidades, para esclarecer denimcias do Ministério
Pfiblico, veiculadas no Jornal O Povo, em dezembro de 2002, que aventavam
a possibilidade de solicitacao de seu afastamento por improbidade
administrativa. Segundo o Magnifico Reitor, as dendncias formuladas pelo
Procurador Alexander Sales incluern: omissfio na acfio dos 84 % (oitenta e
quatro por cento ) referente a0 Plano Collor dos Professores e solicitacao de

‘ esclarecimentos sobre o convénio celebrado pela Universidade Federal do
Ceara com o CETREDE (Centro de Treinamento e Desenvolvimento), para
execueao de projeto financiado pelo INEP. Tais denfincias resultaram em uma
acfio na qual sac réus 0 Professor Roberto Claudio Frota Bezerra, Reitor da
UPC e o - Pro-Reitor de Administracao, Professor Francisco Antonio
Guimaraes, que se julgada procedente tera oomo conseqfiéncia pagamento de
multa de altissimo valor. Paralelamente, 0 Professor Roberto Claudio
apresentou o cenario em que se encontrava a Universidade naquele memento e
admitiu alguns raros episodios de irregularidade quando da prgsmcao de
contas da Universidade Federal do Ceara (bolsistas recebendo duas bolsas;



professor afastado rec-ebendo salario);por desconhecimento da Admifiistraofio.
Informou, ainda, que tfio logo teve ciéncia desses problemas, a Universidade
tomou as providéncias cabiveis para sanar as irregularidades. Na
opofiunidade, o Magnifico Reitor prestou esclarecimentos sobre a realizaofio
do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) e 05 conflitos que tal exame
tem causado aos pré-universitanos na questfio da matu’cula. Concluida sua
exposigfio, o Magnifico Reitor se colocou a disposiofio para responder aos
questionamentos dos Senhores Conselheiros. Na ocasiao, a Professora
Adelaide Gonoalves sugeriu maior aproximagao entre a Universidade como
um todo e a Administraoao Superior e indagou a respeito das Fundaooes de
Apoio (CETREDE, FCPC, ASTEF, ACEP, Fundagfio Paulo Bofiavides, por
exemplo) que possuem ate’ maior autonomia Que a propria Universidade. O
Magnifico Reitor concordou com a Professora Adelaide Gongalves no que diz
respeito a questao das Fundaooes e explicou que o avanoo da Universidade na
comunidade extema (nacional), junto a CAPES (Coordenaoao de
Aperfeieoamento do Pessoal de Nivel Supen'or), CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientific-o e Tecnologico) e a outros orgaos o afastou da
possibilidade de trabalhar mais “intimamente” sobre assuntos internos com os
professores, aspecto que julgava ser uma questao impoflantissima a ser
observada por seu sucessor. O Conselheiro Custédio Luis Silva de Almeida
indagou sobre a possibilidade de mudangas na estrutura intema da
Universidade e sobre a reorganizagao administrativa da UPC, no, que 0
Magnifico concordou que houvesse mudanoas, porém com cautela, haja Vista
0 exemplo da PLANOP, que apesar de possuir uma “perfeita” estmtura, seu
atendimento deixa muito a desejar. Finalizando, a Professora Maria Elias
Soares agradeceu a presenoa do Magnifico Reitor e expressou sua
solidariedade, em nome de todos os conselheiros. Afmnou ainda que, apesar

da proximidade do término do mandate do Reitor, o Conselho do Centro de
Humanidades se sentiria honrado com outras visitas. Nada mais havendo a
tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada 3. 565550, da qua], eu, Fernanda
Maria Veras Fernandes, na qualidade de secretaria “ad hoc”, lawei a presente

ata, que depois de Iida e aprovada, sera assinada p01" mim e pelos presentes...
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