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Ata da 415a Sessfio Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade

‘ Federal do Ceara. A03 28 (vinte e oito) dias do mes de fevereiro do ano de 2005 (dois

mil 6 cinco), as 9:00 (nove) horas, realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessao

ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Sra. Diretora

Prof“. Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenea dos senhores

conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Neuma Cavalcante — chefe e representante do

Departamento de Literatura; Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo e Yvanowik Dantas

Valério — ehefe e representante do Departamento de Letras Vernaeulas; Ana Maria

César_Pompeu e ROberto Maria de Oliveira —- chefe e representante do Departamento de

Letras Estrangeiras; Lidia Eugenia Cavalcante e Ivone Bastos Bomfim Andrade — ehefe

e representante do Departamento de Ciéncias da Informaeao; Caissio Adriano Braz de

‘Aquino 6 Maria de Fatima de Sena e Silva —- chefe e representante do Departamento de

Psicologia; Pedro Airton Queiroz de Lima —- subchefe do Departamento de Historia;

Maria Aparecida de Paiva Montenegro e Eduardo Ferreira Chagas * chefe e

representante do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza —- vice-

' Comdenador do Curso de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas — coordenadora do

Curso de Comunicaeao Social; Maria de Fatima Silva Fontenele “- vice—coordenadora do

Curso de Biblioteconomia; Isabelle Braz Peixoto da Silva -— coordenadora do Curso de

Ciéncias Sociais; Veronica Morais Ximenes — coordenadora do Curso de Psicologia;

Francisco de Assis Santos de Oliveira — vice coordenador do Curso de Historia; Dilmar

Santos de Miranda — coordenador do Curso de Filosofia; Odalice de Castro e Silva —

coordenadora do Programa de Pos-Graduaeao em Letras; Bernardete Biasi Rodriguee -—

coordenadora da Programa de POS-Graduaoao em Lingfiistica; Guido Imaguire —

coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Filosofia; Idilva Maria Pires Gennano

-— coordenadora. do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito

Cavalcante — coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares -

ex-diretora do Centro de Humanidades; Jose Lima Teixeira — representante do corpo
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técnico-administrativo; Bruno Marinoni — representando 0 DA. de‘ Comunicacfio Social;

Rodger Almeida Rocha Filho — representando do CA. de Biblioteconomia; Elayne

Esmeraldo Nogueira — representando 0 CA. dc Psicologia; Evilasio Barbosa de Oliveira

A representando 0 CA. de Historia e Rogerio Santiago Raposo — representando 0 CA.

(16 Ciéncias Sociais. A Senhora Diretora deu as boas vindas a todos, e em especial a0 Sr.

J0363 Lima Teixeira, da Casa de Cultura Britanica, recém eleito representante titular dos

servidores técaicos .- administrativos e tendo como suplente 0 Sr. Francisco Miranda

Filho, da Casa de Cultura Francesa. Em seguida parabenizou os aniversariautes do més.

ORDEM D0 DIA: Dando inicio aos trabalhos a Sra. Diretora colocou em apreciacfio a

seguinte pauta: PRIMEIRA MATERIA: Aprovacao da Ata da 414“ sessfio ordinaria.

Em discussao, os representantes do Diretorio Academico do Curso de Comunicacfio

Social — Bruno Marinoni, Centro Académico de Psicologia — Elayne Nogueira e Centre

Académico de Ciéncias Sociais — Rogerio Santiago Raposo, infonnaram a0 Conselho

que iriam se abster de votarem, pois n50 haviam recebido a cépia da referida ata. A Sta.

Diretora informou que a comunicacfio, bem como a ata, haviam sido entregues no

. respectivo Depaltamento pelo fato de cs CA’s e/ou DA’s enconlrarem-se fechados,

flcando para ser discutido, entao, em uma préxima reuniao como deverfio ser entregues

as convocacoes para as reunifies do Conselho de Centro. Posta em votagao a matéria foi

aprovada com 03(trés) abstencfies. SEGUNDA MATERIA: Projctos de Extensfio —~

Centre de Humanidades — II Semana de Humanidades — A Srafi Diretora Professors:

Maria de Fatima Oliveira Costa fez um breve relato sobre a I Semana de Humauidades,

informando a todos a respeito das providéncias ja tomadas para que esta II Semana de

Humanidades seja meihor que a anterior e que as oessoas participem mais. Infcnnou

ainda, sobre os componentes das comissoes e solicitou que os C.A’s encaminhassem o

nome de um aluno para representar o corpo discente do Centro de Humanidades na mesa

de abertura da 11 Semana de Humanidades. Em seguida a Professora Elizabeth Dias

Martins fez a leitura favoravel do parecer do referido evento. Posta em votacfio, a



inatéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia. O Conselheiro

Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Psic'ologia, intitulado ,“I Seminério de Psicomotrieidade Relacional”, coordenado p610

Prof. Gustavo Alberto .Pereira de Moura. O Conselheiro Céssio Adriano Bra: de Aquino

1611 o parecer favorével do referido projeto. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Dcpartamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria Ce’sar

relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras,‘em reunifio do dia

16.02.05 .que trata do projeto de extensfio intitulado “Fonnaofio de Leitores Estrategicos

em Aleméio como LE: compreensfio de textos do cotidiano”, coordenado pela Professora

Edm'xsia Pinto de Carvalho. A Conselheira Ana Maria César Pompeu fez a leitura do

parecer favorével ao referido projeto‘. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Projetos de Pesquisa - Departamento de Letras

Estrangeiras. A ConselheiraAna Maria César Pompeu relatou a materiai, aprovada pelo

Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do dia 16.02.05, que trata do Projeto

de Pesquisa intitulado “Aspectos semfinticos e sintéticos das construgfies anticausativas

" reflexivas em portugués e alemfio”, coordenado pelo Prof. Leonel Figueiredo do Alencar

Araripe. A Conselheira Ana Maria César Pompeu fez a leitur’a do parecer do referido

projeto que tem o objetivo dc “descriefio contrastiva das constrngfies anticausativas

reflexivas portugués e alemfio no formato de representaefio da LDG-LFG, o que envolve

objetivos particulates”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com 3 (trés)

abstenedes de votos dos representantes do Diretorio Académico do Curso de

Comunicaefio Social _ Bruno Marioni, Centre Academico de Psicologia — Blayne

Esmeraldo Nogueira 6 Centro Académico de Ciéncias Sociais — Rogerio Santiago

Raposo. Departamento de Histéria. O Conselheiro Pedro Airton Queiroz Lima, relatou

a matéria aprovada pelo Departamenm de Histéria, em reunifio do dia 15.12.2004, que

trata do Projeto dc Pesquisa intitulado “Meméria Cientifica e Tecnolégica do Scmi~

Arido Brasileiro”, coordenado pelos Professores Almir Leal de Oiiveira e Ivone
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Eordeiro Barbosa. O Conselheiro Pedro Anton Queiroz Lima fez a leitura do pareoer do

referido projeto. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com duas abstenooes de veto

do representante do Diretorio Aeadémico do Curso de Comunicaoao Social 6 do

representante do Centro Académico do Curso de Ciéncias Sociais — Rogerio Santiago

Raposo. Departamento de ‘Comunicaefio Social. A Conselheira Silvia Helena Belmino

Freitas relatou a matéria, aprovad‘a pelo Departamento de Comunicaoao Social, em

reuniao do dia 08.11.04, que trata do Projeto de Pesquisa intitul‘ado “Leitura da Crianga

e do Adolescente sobre a Qualidade Televisiva e 03 Sistemas”, coordenado pela

Professora Inés Vitorino Sampaio. A Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas fez a

leitura do parecer do citado projeto que em seus objetivos “visa identificar os critérios

utilizados por crianoas e adolescentes do Ensino Fundamental, para julgar a qualidade da

programaoao televisiva, ' como crianoas e adolescentes do Ensino Fundamental

compreendem e julgam os‘ sistemas de classificaoao etaria utilizada pelas préprias

cmissoras e/ou por sens pais no ambiente doméstico. Posta em votaofio, a matéri-a foi

aprovada com 02 (duas) abstengoes de voto. A Conselheira Elizabeth Dias Martins

pediu licenoa ao Conselho para que fosse feita a inclusfio dos seguintes projetos do

pesquisa' “Revistas e Periédicos do Modernismo Cearense” e “Historias de Leituras:

bibliotecas pessoais”. Posta em votaoao, foi aprovada a inclusao dos projetos.

Departamento de Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou as

matérias, aprovadas pelo Departamento de Literatura, em reuniao do dia 21.02.05, que

tratam dos projetos de pesquisa intitulados: a) “ Revistas e Periédicos do Modernismo

Cearense”, coordenado pela Profa. Vera Lucia Albuquerque Morass. A Conselheira

Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer do referido projeto que tem como

objetivo principal “estudar o movimento literario através do grupo de escritores quc

sustentou snas ideologias inovadoras no campo da cultura, durante quatro décadas”.

Pasta em votaoao, a matéria foi aprovada com 01 (uma) abstenoa‘o de voto. b) “Historias

de Leituras: bibliotecas pessoais, coordenado pela Prof.“ Odalice de Castro Silva. A
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Conselheira Elizabeth Dias Mam'ns fez. a leitura do parecer do referido projeto que tern
como um dos obje'tivos principais “refletir sobre a formagao basica de eseritores
brasileiros através de obras referidas em textos ficcionais on n50 como autobiografias,
cartas, diaries, memorias, depoimentos, entrevistas, etc”. Posta em votaqao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA: Relatérios Projetos de Pesquisa —

Departamento de Letras Vernaculas — A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva (16
Macedo relatou as matérias, aprovadas em reunifio do Departamento de Letras

Vemaculas, que trata dos relatérios de projetos de pesquisa intitulados: a) “A
emergéncia das construeoes relativas em produgfies textuais de crianeas”, coordenado
pela Pijof.‘I Ana Célia Clementino Moura. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de
Macedo fez a leitura do parecer do referido relatorio que tern como objetivo principal
“analisar a evolueao no uso das oragoes adjetivas em textos narrativos produzidos por

crianoas em fase de aprendizagem da escrita”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada
com 02 ‘(duas) abstengfies. b) “Competéncia discursiva em lingua estrangeira”,
coordenado pela Prof.a Marlene Gongalves Mattes. A conselheira Ana Cristina Pelosi

- Silva de Macedo fez a leitura do parecer do refen'do relatério, que tom como objetivo
“Investigar em que medida o trabalho com o texto esta sendo privilegiado no processo
de ensino- dc Lingua Estrangeira com o fim de desenvolver adequadamente a
competéncia discursiva do aprendiz no idioma estrangeiro”. Posta em votaofio, a matéria
foi aprovada com 02 (duas) absteneoes do votos. c) “Um estudo lingfiistico 6
experimental da metafora dificuldades sfio pesos”, coordenado pela Prof.a Ana Cristina
Pelosi Silva de Macedo. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo fez a
leitura do parecer final do referido relatorio. Posta em votaofio, a‘matéria foi aprovada
com 02 (duas) abstengoes de voto. d) “Padronizaefio de um histrmnento informatizado

para verificaofio de comportamentOs”. A Conselheira Ana Maria Pelosi Silva do Macedo
fez a leitura do referido relatorio que tem como objetivo “Padronizar o lnslrumento para

- Verificaofio de Comportamento de Categorizagfio em Crianoas de 03 a 07 ands (IVCC),



na versfio informatizada, para alunos dc crashes e escolas da rode particular 6 pfiblica de

Fortaleza, hem como estimular seu uso por profissionais da educagfio”. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstcngoes de voto. c) “Estratégias do

conduqfio dc informagoes em artigos do pesquisa da area do lingi'u’stica”, coordenado

pela Prof.a Bemadete Biasi Rodrigues. A Conselhcira Ana Cristina Pelosi Silva dc

Macedo fez a leitura do parecer do relatorio, que tom como objetivo em sua segunda

etapa “refin’ar’ a descrigao da organizagfio geral das infonnagoes em artigos do pesquisa

produzidos em lingua portuguesa na area do lingtiistica”. Posta em votagsao, a matéria foi

aprovada com 02 (duas) abstenooes dc votes. 0 “Relaooes entre elementos referenciais e

seqfienciais textuais”, coordenado pela Prof.“ Monica Magalhaes Cavalcante. A

Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva dc Macedo fez a leitura do parecer do relatorio

final do citado projeto. Pasta em votaofio, a matéria foi aprovada com 02 (duas)

abstenqoes do voto. g) “Construgfies apositivas e estratégias dc formulagao textual”

coordenado pela Prof.“ Marcia Teixeira Nogueira. A conselheira Ana Cristina Pelosi

Silva de Macedo fez a leitura do parecer do relatorio do citado projeto que tem como

" principal objetivo “Identificar e descrever cstratégias dc formulaofio textual associadas

a0 emprego dc construooes apositivas”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com

02 (duas) 'abstengoes dc voto. h) “Processo de Constituiofio dc Enunciados”, coordenado

pela Prof.‘l Marcia Teixeira Nogueira. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva do

Macedo fez a leitura do parecer do relatério final do citado projeto. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenooes .de voto. i) “Posicionamento no discurso

Literomusical Brasileiro — Dcscrimiilaoao o Analise”, coordenado polo Prof. Nelson

Barros da Costa. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva dc Macedo fez a leitura do

parecer do relatorio do citado projeto. Em discussao foi sugerido que o projeto fosse

retirado do pauta e retomasse ao conselho deste Centro com a preposta do pron'ogaoao.

Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OUlN'l‘A MATERIA:

Afastamento dc. Docente. Departamento de Letras Estrangeiras. A conseilieira Ana
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Maria César Pompou relatou as matérias, aprovadas polo Departamento de Letras
Estrangeiras em reunifio do dia 16.03.05, que trata dos pedidos de afastamento dos
seguintes professores: a) Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, que solicita afastamento no:
periodo dc 21.02.2005 a 20.02.2006, a fim dc cursar doutorado cm linguistica 1121 UFO.
Posta cm votagfio, a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenooes do vote. 1)) Maria
Mandisa Nogueira Vasconcelos, solicita afastamento no periodo do 21.02.05 a 20.05.06,
a fun do cursar doutorado em lingiiistica na UFC. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada 00m 02 (duas) abstengées do voto. Departamento de Letras Vernécnlas. A
Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria aprovada polo
Departamento de Letras Veméculas, em reunifio do dia 09/12/04, que trata dc solicitagz'io
do afastamento da Prof.a Maria Margarete Fernandos de Sousa, no periodo do 03.03.05 a
30.06.05, 21 fim de dar continuidade a0 curso do doutorado que realiza 11a Universidade
Federal de Pemambuco. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com 02 (duas)
abstengfies dc voto. SEXTA MATERIA: Prorrogagfio do Afastamento do Docente 5
Departamento de Letras EstrangeirasD Conselheiro Roberto Arruda de Oliveira

.. relatou as matérias aprovadas em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras, no
dia 16.02.05, que trata das prorrogaqoes dc afastamento dos seguintes professores: a)
Francisco Edi de Oliveira Sousa, no periodo de 01.03.05 21 28.02206, a fim dc dar
continuidade ao curso de doutorado, em Letras Classicas que ora realiza na
Universidade de Sfio Paulo. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com 02 (duas)
abstengoes de voto. b) Lourdes Bemardes Gongalves, no periodo do 01.03.05 3
28.02.06, 21 fim dc dar continuidade a0 curso do doutorado, que ora realiza na
Universidade de 850 Paulo. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada, com 02 (duets)
abstengoes de vote. 0) Orlando Luiz dc Aral’ljo, no periodo dc 01.03.05 a 28.02.06, a fun
de dar continuidgide a0 curso do doutorado, que ora realiza. 11a Universidade do 850
Paulo. Postal cm votagfio, a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstengéos dc veto.
SETIMA MATERIA: -Progres‘sfio Funcional Horizontal — Casas de Cultura
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Estrangeira — A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matén’as
aprovadas em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira, quc tratar‘n
das progressoes fimcionais dos seguintes professores: a) Sémia Alves Carvalho, da Casa
de Cultura Britfinica, solicita progressfio horizontal da Classc E — referéncia — 2 para a
Classe E —— referéncia — 3, do quadro do magistério de 1° 6 2° graus. Posta em vetaoz‘io, a
matéria foi aprovada com 02 (duas) abstengfies de vote. b) Jocely dc Deus Pinheire, da
Casa de Cultura Britanica, que solicita progressao fimcional horizontal da Classe E -
referéncia — 2, para a Classe E

- referéncia ~ 3, do quadro do magistério do 1° 6 2° graus.
Posta em votagao a matéria foi aprOvada com 02 (duas) absteneoes. c) Liliane Maria
Vidal Scares, da Casa do Cultura FranCesa, solicita progressao funcional horizontal da
Classe E — referéncia — 2, para Classe E — referéncia — 3, do quadro dc magistério do 1° e
2" graus. Posta em votapao a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenofies dc vote. (1)
Giovanni de Alencar Brayner, da Casa de Cultura Alema, solicita progressao funcienal
horizontal da Classe C — referéncia — 3, para a Classe C — referéncia 4, do qnadro de
ma istério do 1° 6 2° graus. Posta em votaqfio, a matéria foi aprevada, com 02 (duas)g

.. abstenooes de vote. OITAVA MATERIA: Aprevaoao do Planes dc Trabalhe 2005.1 —
Coordenagae Geral das Casas de Cultura. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito
Cavaloanterelatou as matérias aprevadas em reunifio do Colegiade Geral das Casas de
Cultura Estrangeira no dia 25.02.05, que tratam: a) plane dc trabalho da Casa de Cultura
Alema para o primeiro semestre de 2005; b) plane (16 trabalho da Casa de Cultura
Briténica para o primeiro semestre do 2005; (3) plane dc trabalho da Casa de Cultura

, Francesa para o primeiro semestre de 2005; d) plane do trabalho da Casa de Cultura
Hispanica, para o primeiro semestre de 2005; 6) plane dc trabalho da casa de Cultura
Italiana, para o primeiro semestre de 2005, f) plane do trabalho da Casa de Cultura
Pertuguesa para o primeiro semestre de 200. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito
Cavalcante fez um relate resumido de todos os planes de trabalho. Posta em vetagsae, a
matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenoées dc vote. NONA MATERIA: Eleigz‘io do
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Itepresentante do Centro de Humanidades para o Grupo de Trabalho do Monitoria
—- GTM, junto a Pré-Reitoria de Graduaciio. A Senhora Diretora Professora Maria dc
Fatima de Oliveira Costa informou a todos os presentcs que, confonne solicitagao fcita
através dc oficio circular para indicacfio dc representante do Centro de Humanidadcs
junto a Pré-Rcitoria dc Graduagao, apenas os Departamentos dc Letras Estrangeiras,
Lctras Vemaculas, Filosofia e Ciéncias Sociais haviam encaminhado suas referidas

_ indicacocs. Apos alguns ‘comentarios, foram colocados cm votacao, os nomes dos
seguintes professores: Maria Sulamita de Almeida Vicira — Depto. dc Ciéncias Sociais;
Atfla Amaral Brilhante — Dcpto. de Filosofia; Livia Marcia Tiba Radis Baptista — Dcpto.
de Letras Estrangeiras; Mérluce Coan e José Alber Uchoa — Depto. dc Lctras
Vernaculas. Apos votacfio pelos Senhorcs Conselhciros, foram indicados os nomcs das
Proefessoras Maria Sulamita dc Almcida Vicira e Marluce Coan para representante
Titular c Suplentc, rcspectiyamcnte, do Centro de Humanidades para o GTM junto a
Pro-Reitoria de Graduacao. Posta cm votacfio a matéria foi aprovada por unanimidadc.
DECIMA MATERIA: Comunicagoes. 1) A Senhora Diretora informou aos

-» Conselhciros prescntes que a Professora Gloria Maria dos Santos Diogenes foi cedida
para Prcfcitura Municipal de Fortaleza com ato do Exmo. Sr. Dr. Tarso Fernando Herz
Genro — Ministro de Estado da Educagfio. 2) Em seguida, solicitou aos Chefes dc
Dcpaflamcnto c Representantes de C.A.’s c D.A.’s quc fizcsscm a indicagfio dc um
rcpresentantc para compor a mesa dc abcrtura da 11 Semana de Humanidades. Apés
discussoes a respcito de como scria essa indicagao, os rcpresentantes dos C.A.’s dc
Psicologia, Ciéncias Sociais 6 DA. dc Comunicacao Social se compromctcram dc
encaminhar até 4a fcira — dia 09.03 a refcrida indicaofio. Em relacfio a indicagfio dos
doccntes, foi discutido quc seria encaminhado a0 Consclho do Ccntro as indicaoocs dos
Departamcntos para quc seja votado apenas 101m) nome cm uma rctmifio extl‘aordinéfia,

' se for o caso. Apés discussocs, entre os Senhores Conselhciros foram indicados os
nomes dos professores: Dilmar Santos de-Miranda — Departamento dc Filosofia; Céssio
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Adriano Bra‘z de Aquino — Departamento de Psicologia; Maria de Fatima Silva
Fontenele — Departamento de Ciéncias da Informagao; Isabelle Braz Peixoto da Silva —
Departamento de Ciéncias Sociais; Ana Maria César Pompeu — Departamento de Letras
Estrangeiras; Elizabeth Dias Martins — Departamento de Literatura 6 Ana Cristina Pelosi
Silva de Macedo — Depaflmnento de Lelras Vernaculas. Apés discussdes, 0 Professor
Dilmar Santos do Miranda foi eleito para compor a mesa de abertura da 11 Semana de
Humanidades, come representante do corpo docente. A Senhora diretora informou
também que o representante dos servidores técnicos administrativos na referida mesa
sera 0 Sr. José Lima Teixeira. A Professora Maria de Fatima Oliveira Costa informou tor
recebido da Associagao Tremembés'documento agradecendo o titulo concedido a Sra

' Maria Amélia Leite, de Mérito Cultural, solicitado pelo Departamento de Ciéncias
Sociais. Informou, também, o titulo ooncedido a Professora Cleide AncilOn de Alencar
Pereira de Professor Emérito solicitado pelo Departamento de Ciéncias da Informagfio.
Em seguida, o Conselho foi informado que ja havia sido distribuido os adesivos das 03
(trés) areas do Centro de Humanidades, e que, a principio, sera feita uma experiéneia de

.. 01 (um) més no estacionamento da area II para se estudar a possibilidade de Se abrir o
espago para os alunos também. A Representante do Centro ACadémico de Psimlogia
Elayne Esmeraldo Nogueira disse que em virtude do inicio das aulas no préxinw dia

' 21.02.05, fica impossivel a divulgaofio entre os alunos. 0 Professor Antonio Wellington
de Oliveira Jfinior demonstrou sua preocupaofio em relagao aos fatos relatados pelos
representantes dos CA ’3 e D.A.’s de que n50 tinham conhecimento da decisao tomada
pelos representantes do Conselho, em relaoao ao uso, iniciahnente, do estacionarnento
da area II apenas pelos docentes e servidores, pois desde o ano passado que se é

_ discutido sobre esse assunto e quase sempre nfio havia representaefio estudantil. Ficou
decidido, apos discussoes, que seria convocada uma reunifio com a representaqao
estudantil e a Diregao deste Centre no prazo do 01 (um) més, para que se chegue a was
soluoao comum para todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora agradeceu a
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faresenga dc todos e deu por encerrada a sessfio. E, para constar, eu, Femanda Aparecida
dc Miranda, na qualidade de secretéria, lavrei a present: ata que apés lida e aprovada,
seré assinada por mim e pelos demais presentes.
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