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Ata da 425a Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades. da

Universidade Federal do Ceara. Aos 10 (dez) dias do mes de janeiro do ano de

2006 (dois mil e seis), as 09h 30min (nove e trinta) horas, realizou-se na. sala

de reunioes, mais uma sessfio ordinéria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora Maria de

Fatima Oliveira Costa, contando com a presenea dos Senhores Conselheiros:

Elizabeth Dias Martins e Maria Neuma Barreto Cavalcante - chefe e

representante do Departamento de Literatura; José Alber Campos Uchoa —

chefe pro - tempore do Departamento de Letras Vernéculas; Ana Maria César

Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira — chefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Liana Viana do Amaral — sub-chefe e

Departamento de Comunicacao Social; Lidia Eugenia Cavalcante e Mércio de

Assumpcfio Pereira da Silva — chefe e representante do Departamento de

Ciéncias da Informacfio; José Estevfio Machado Arcanjo e Francisco Uriban

Xavier de Holanda — chefe e representante do Departamento de Ciéncias

Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino e Maria de Fatima de Sena e Silva —

chefe e representante do Departamento de Psicologia; Eduardo Ferreira

Chagas e Atila Amaral Brilhante — sub—chefe e representante do Departamento
de Filosofia; Marluce Coan — coordenadora do Curso de Letras; Ines Silvia

Vitorino Sampaio — coordenadora do Curso de Comunicaefio Social; Antonio

Wagner Chacon Silva, coordenador do Curso de Biblioteconomia; Isabelle

Braz Peixoto da Silva — coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Luciana

Lobo Miranda — coordenadora do Curso de Psic010gia; Kénia Sousa Rios —

coordenadora do Curso de Histéria; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora

do Programa de Pés—Graduaeao em Lingfiistica; Frederico de Castro Neves —

coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Historia; Maria de Fatima

Vieira Severiano - coordenadora, do Curso de Mestrado em Psicologia;
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Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — ex-diretora do Centro de

Humanidades; José Lima Teixeira — representante do Corpo técnico

administrativo; Marcos dc Arafijo Nascimento — representante do C.A. do

Curso de Letras; Evilésio Oliveira — representante do C. A. de Histéria e

Abrahfio Antonio Braga Sampaio - representante do C.A., do Curso de

Filosofia. Dando inicio a reuniao, a Professora Maria de Fatima Oliveira Costa

submeteu a pauta a apreciacfio dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as

seguinte exclusoes e inclusfies. Inclusées: l) Ajustes no Projeto Politico

Pedagégico do Curso de Comunicacfio Social - Departamento de

Comunicacfio Social. Exclusfies: 1) Projeto de Pesquisa. Departamento de

Ciéncias Sociais — Prof. Cesar Barreira. 2) Projeto de Curso de

Especializaefio. Departamento de Ciéncias Sociais — Prof. César Barrcira.

ORDEM DO DIA. PRIMEIRA MATERIA: Aprovada as inclusoes,

exclusoes e consequentemente a pauta, a Professora Maria de Fatima Oliveira

Costa colocou em discussfio a ata da 4243 Sessao Ordinéria, tendo sido feita a

seguinte correcfio: Décima Primeira Mate’ria. Jubilamento. Curso de Letras —

Marcia Lidiane Cfimara do Nascimento. Apés a leitura, a ata foi posta em

votacfio, sendo aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA.

Aprovacfio de Banca de Concurso — Departamento de Literatura. A

Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matéria aprovada em reunifio do

Departamento de Literatura, no dia 22.12.05, que trata da Banca Examinadora

do Concurso Pfiblico de Professor Assistente: Setor de Estudos — Literature.

Portuguesa, 40h, confonne edital n° 43/2005. Apresentou os nomes dos

Professores que comporfio a referida banca que sac: Prof. Dr. Francisco

Roberto Silveira de Pontes Medeir-os — Adjunto UFC —— Presidente; Profa. Dra.

Lucila Nogueira Rodrigues — Adjunto UFPE — Membro; Prof. Dr. A1100

I



Méxcio Tenorio Vieira — Adjunto UFPE — Membro; Prof. Dr. Sebastifio

Teoberto Landim e Prof. Dr. José Linhares — UFC — Suplentes. Apés

discussfio, a mate’ria foi posta em votagfio, sendo aprovada por unanimidade.

TERCEIRA MATERIA. — Projetos de Extensfio. 1) Departamento de

Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou as matérias

aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 21.12.05, que

trata dos seguintes 'Projetos de Extensfio: a) “Orientagfio profissional: relates

de experiéncias”, coordenado pelo Professor Antonio Caubi Ribeiro

Tupinamba. b) “A insere'ao de novos profissionais no mereado: o estégio

curricular como fator diferencial”, coordenados pelo Prof. Antonio Caubi

Ribeiro Tupinamba. 0 Prof. Céssio Braz de Aquino fez a leitura dos pareceres

dos dois projetos 6, na oportunidade, prestou os devidos esclarecimentos.

Postos em votagfio, os projetos foram aprovados por unanimidade. 2.)

Departamento de Letras Vernéculas. O Conselheiro José Alber Uchoa

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Vernéculas, em

reunifio do dia 30.08.05, que trata do projeto de extensfio intitulado “II

Semana da Africa no Brasil”, coordenado pela Professora Maria Elias Scares.

,Estando presente, a Professora Maria Elias Scares prestou esclarecimentos

sobre as atividades desenvolvidas durante o evento dando énfase a questfio da

lingua e da cultura da africa portuguesa. A Professora Marcia ‘Teixeira

Nogueira fez a leitura do parecer do referido projeto. O projeto foi motivo de

amplas discussfies, e a diretora sugeriu que a Professora Maria Elias Scares

apresentasse um Seminario sobre a temética na III Semana de Humanidades,

do que foi aceito. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA: Projeto Politico Pedagogico do Curso de Ciéncias

Sociais. A Conselheira Isabelle Braz Peixoto apresentou aos conselheiros

presentes o Projeto Politico Pedagégico do Bacharelado e da Licenciatura do
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Curso de Ciéncias Sociais. Inicialmente apresentou e Bacharelado, expende o

resume da integralizacfio curricular do referide curse e a matéria foi

amplamente discutida. Em seguida, aprcsenteu aos conselheires presentes a

medalidade de Licenciatura do Curso de Ciéncias Sociais. Na oportunidade, a

professora expfis o resume da integralizacfio curricular do referide curse 6 es

esclarecimentos necesséries. A Conselheira agradeceu o apoio de todos que

participaram da claboracfio do projeto. A Senhora Diretora parabenizou a

Coerdenacfie e a equipe respensévcl pele projeto e, registrou que, todos os

Cursos de Graduacfio do Centro de Humanidades ja'. haviam aprovado seus

Prejetos Pelitices Pedagégices nesse periedo de dois anos, o que gratifica e se

comemora, conforme propés ae assumir. Posta em vetacfio, a matéria foi

vaprevada per unanimidade. QUINTA MATERIA. Afastamento de Docente.

a) Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria César

Pempeu relatou a matéria relativa ao pedido do afastamento da Professera

Ednfisia Pinto de Carvalhe, no periodo de 27.03.06 a 26.03.07, a firm de cursar

douterade cm lingiiistica, na Universidade Federal do Cearé. Posta em

votacfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. SEXTA MATERIA.

Ajustes no Projeto Politico Pedagégico do Curso de Comunicacfio Social.

A Conselheira Inés Silva Vitorino Sampaio relatou a matéria que trata das
alteracees no Projeto Politico Pedagégico do curse de comunicacfio social,

habilitacfie em publicidade. A Professora Inés Vitorino teceu alguns

comentérios sebre es ajustcs ao projeto, que dizem respeito 2‘1 inclusfie das

atividades complementares; da disciplina dc metedelegia do trabalho

cientifice; da pessibilidade dos alunos cursarem uma disciplina durante a

monegrafia, entre outros. Posta em votaca’ie, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Comunicacoes. 1) Licenca Incentivada. A Scnhora Diretora

esclareceu que, haja vista 0 grande nfimero de pedidos de substitutes,



excedendo o permitido, as solicitagées para licenga incentivada deveréo ser

assinadas pelo chefe do departamento e aprovadas por este Conselho dc

Centro, obedecendo a conveniéncia do setor. 2) 1]] Semana de

Humanidades. A Professora Maria de Fatima Oliveira Costa expés as

sugestfies para a 111 Semana de Humanidades, que foram enviadas por alguns

departamentos e comunicou Aqueles que tenham interesse em paxticipar, que

encaminhassem suas propostas até quinta—feira, dia 12.01.06, pela manhfi,‘

quando aconteceré reunifio com a comissfio organizadora, a diretora e

interessados. 3) Relatério. Esclareceu os prazos de entrega e a forma de

confecgfio dos dois relatérios que estfio sendo realizados pelos departamentos

e que deverfio ser encaminhados a Diretoria. Nada mais havendo a tratar a Sra.

Diretora Profa. Maria de Fatima. Oliveira Costa agradeceu a presenga de todos

e deu por encerrada a sessfio, da qual eu Fernanda Maria Veras Fernandes,z

lavrei a presente ata que apés lida e aprovada seré assinada por mim e pelos

demais presentes.
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