
Ata da 436” Sessfio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. Aos 14 (quatorze) dias do més de marco do
ano de 2007 (dois mil 6 sete), as 09h30min (nove horas e trinta minutos),
realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do

Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora

Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos Senhores
Conselheiros: José Leite de Oliveira Junior e Maria Neuma Barreto
Cavalcante sub-chefe em exercicio e representante do Departamento de
Literatura; Sandra Maia Farias Vasconcelos — chefe do Departamento de
Letras Vernaculas; Livia Marcia Tiba Radis Baptista e Jacqueline Freitas
Bezerra # chefe e representante do Departamcnto de Letras Estrangeiras;

Marcia Vidal Nunes e Liana Viana do Amaral - chefe e representante do

Departamento de Comunicacao Social; Rute Batista de Pontes - chefe do

Departamento de Ciéncias da Informacfio; José Estevfio Machado Arcanjo

e Francisco Uribam Xavier de Holanda — chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino e

Izabel Cristina Ferreira Borsoi — chefe e representante do Departamento de

Psicologia; Sebastiéio Rogério de Barros da Ponte e Gerson Gallo Ledezrna
Meneses — chefe e representante do Departamento de Histéria; Atila
Amaral Brilhante e Joana d’Arc Mesquita Borges - chefe e representante

do Departamento de Filosofia; Marluce Coan — coordenadora do Curso de
Letras; Inés Silvia Vitorino Sarnpaio - coordenadora do Curso de
Comunicacfio Social; Luciana Lobo Miranda - coordenadora do Curso de

Psicologia; Antonio Wagner Chacon Silva -— coordenador do Curso de
Biblioteconomia; Domingos Sévio Abreu —- coordenador do Curso de

Ciéncias Sociais; Vilma Maria Paiva Barreto — vice-coordenadora do Curso

de Psicologia; Evanildo Costeski — coordenador do Curso de Filosofia;

Fernanda Maria Abreu Coutinho — coordenadora do Programa de Pos-

Graduacao em Letras; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora do
Programa de Pés-Graduacao em Lingfiistica; Guido Imaguire' — pela

coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Filosofia; Veriana de

Fatima Rodrigues Colaco — vice-coordenadora do Programa de Mestrado
em PsiCologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora geral
das Casas de Cultura Estrangeira; José Lima Teixeira — representante do
Corpo Técnico Administrative; Kall Lyws Barroso Sales — representante
suplente do Centro Académico do Curso de Letras; Armando de Oliveira

Lima - representante do Diretério Académico do Curso de Comunicacfio
Social; Larissa de Arruda Coelho — representante do Centro Académico de
Psicologia e Yazid Jorge G. Costa — representante do Centro Acadérnico de

Historia. ORDEM DO DIA: A Senhora Diretora colocou em apreciacao a
pauta do dia, solicitando as seguintes Inclusfies: 1) Aprovaca'io dos

Projetos de Pesquisa — anexos ao Processo de criacao do Curso de Pos-



Graduacfio em Comunicacao Social; 2) Projeto de Extensao —
Departamento de Ciéncias Sociais - Eleicfies 2006: Cenarios e
Personagens, coordenado pela Profa. Rejane Maria Vasconcelos Accioly de
Carvalho. Posta em votacfio, as inclusdes, foram aprovadas por
unanimidade. PRIMEIRA MATERIA: Aprovacfio da Ata da 435*
Sessao Ordinaria. Havendo quorum regimental a Senhora Diretora
colocou em Aprovacao da Ata da 4358 sessao ordinéria do Conselho do
Centro de Humanidades. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Termo de desisténcia da finica

‘ candidata inscrita para o Concurso de Professor Efetivo -— Campus de
Sobral. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino, relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Psicologia que trata do Termo de
desisténcia da candidata Daniely Ildegardes Brito Tatmatsu para o
Concurso de Professor Efetivo — Campus de Sobral — Setor de Estudo —
Teorias e Técnicas Psicoterépicas — Comportamental, em virtude da citada
candidata ter sido aprovada no concurso de Professor Efetivo — Campus da
UFC —— Setor de Estudo —- Psicologia Experimental. Diante dos motiovos
expostos o Senhor Conselheiro informou que esté solicitando a reabertura
do Edital N°101/O6. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Projetos de Extensao —
Departamento de Ciéncias da Informacao. A matéria foi relatada pelo
aluno José Francisco Nunes Guerreiro — membro do projeto, e aprovada ad
referendum, pela Chefia do Departamento informando que o projeto de
extensao intitulado: “Divulgacfio da Biblioteca e do Livro para inclusao
socia ”, coordenado pela Profa. Virginia Bentes Pinto tern por objetivo
principal desenvolver atividades de divulgacfio da biblioteca e do livro
junto a comunidade cearense a fim de sensibiliza—la para a import’a‘ncia e a
necessidade de freqfientar o espaco das bibliotecas, visando desenvolver o
gosto pela leitura na perspectiva da inclusao social e valorizar o
profissional bibliotecario. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Departamento de Filosofia - O Conselheiro Guido
Imaguire relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Filosofia, em
reuniao realizada no dia 20.01.07, que trata do projeto de extensao
intitulado: “Seminar-i0: autenticidade e tolerancia na Filosofia”,
coordenado pela Profa. Maria Aparecida de Paiva Montenegro e tem por
objetivo principal promover o debate filosofico acerca da temética da
alteridade e da toleré‘mcia para um pfiblico interno e externo a Universidade.
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento
de Letras Estrangeiras - A Conselheira Livia Marcia Tiba Radis Baptista
relatou as matérias aprovadas pelo Departamento de Letras Estrangeiras,
realizada no dia 09.01.07 que trata dos seguintes projetos de extensao: a)
Curso de Introducao a Lingua Espanhola (Médulo A e B)”, coordenado
pela Profa. Livia Marcia Tiba Radis Baptista e tern por objetivo principal



possibilitar aos estudantes da disciplina Teoria e Prética do Ensino de
Espanhol a iniciacao a docéncia desse idioma, de modo que esses possam
desempenhar-se, futuramente, na sua profissao e inserir-se no mercado de
trabalho. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
“Traducfio de Textos Avancados do Método de Reading Greek”,
coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu e que tern o objetivo de
aperfeicoar a habilidade de traducao de lingua grega classica, atrave’s da
leitura e traducfio dos textos avancados das sessfies 11 a 19 do método
“Reading Greek”, para se obter uma Visao geral de um estudo mais
completo do Grego Cléssico. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. c) “Grupo de Estudos - DACH (Alemanha, Austria e
Suica)”, coordenado pelo Prof. Tito Livio Cruz Romfio — Retirado de
Pauta. d) “A Mitologia Greco—Romana e a sobrevivéncia dos mitos nos
tempos modernos”, coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu e
tern por objetivo principal conhecer os mitos cléssicos e discutir a
sobrevivéncia destes na contemporaneidade. Posta em votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. e) “Curso de Fonética e Fonologia
Alemfi”, coordenado pelo Prof. Tito Livio Cruz Romao. O referido projeto
tcm por principal objetivo proporcionar a estudantes de Liongua Alema da
Casa de Cultura Alema da UFC, mas também de outras instituicfies de
ensino de alemfio como lingua estrangeira, um curso bésico de introducfio
aos fundamentos da pronuncia alema, tomando-se como base 0 Alfabeto
Fonético Intemacional c o Dicionério de Pronfincia Alem'a'. DUDEN. Posta
em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. f) “Curso
Propedéutico a0 Latim”, coordenado pelo Prof. Roberto Arruda de
Oliveira e tem por objetivo principal oferecer ao aluno uma introducfio a0
latim, assim como o entendimento do mundo cultural da Roma Antiga.
Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento
de Literatura - O Conselheiro José Leite de Oliveira Junior, relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Literatura em reunifio do dia
09.03.07, que trata do projeto de extensao intitulado: “Curso Basico de
Esperanto”, coordenado pelo Prof. José Leite de Oliveira Junior e tem por
objetivo apresentar as nocoes lingfiisticas essenciais da lingua intemacional
Esperanto numa perspectiva teérico-pratica e ética, segundo os postulados
de uma epistemologia ambiental aplicada da cultura e dos direitos
humanos. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Ciéncias Sociais — O Conselheiro José Estevao
Machado Arcanjo solicitou que o projeto fosse retirado de pauta, pois nao
havia o parecer da comissao. QUARTA MATERIA. Aprovacao ad-

vSfiwreferendum Projeto de Extensao — Departamento de Letras
‘Esh-aflgei-ras. A Conselheira Mérluce Coan relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Letras Vernaculas em reuniao no dia 10.01.07, que
trata do projeto de extensao intitulado: “Escrita para criancas enfermas e
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hospitalizadas”, coordenado pela Profa. Sandra Maia Farias Vasconcelos e
tem por objetivo propor um espaco de escolarizacao para criancas enfermas
em periodo de hospitalizacao. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. QUINTA MATERIA. Projeto de Pesquisa —
Departamento de Literatura - O Conselheiro José Leite de Oliveira
Junior relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de
Literatura no dia 09.03.07 que trata do projeto de pesquisa intitulado:
“Manual de Bruxaria (Estudos sabre a obra de Machado de Assis)”,
coordenado pelo Prof. Eduardo Chaves Ribeiro da Luz. O Conselheiro José
Leite de Oliveira Junior informou que apés analise da comissao, esta foi de
parecer favoravel ao citado projeto. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA — Relatério do Projeto
de Pesquisa .— Departamento de Ciéncias Sociais — O Conselheiro Jose’
Estevfio Machado Arcanjo relatou a matéria aprovada pelo Departamento
de Ciéncias Sociais que trata do projeto de pesquisa intitulado: Tipologias
de Instituicoes Sociais que atendem a Jovens em Situacfio de Risco”,
coordenado pelo Prof. Domingos Sévio Abreu que, presente a reuniao, fez
um breve relato sobre o seu projeto informando que sua linha' de pesquisa
foi sobre a “Justica Restaurativa”, usada no estado da Virginia, que trata
dc cases do menores que cometem um primeiro crime (com excecao de
assassinato e estupro). Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SETIMA MATERIA: Aprovacao de Relatério
PosDoutoral— Departamento de Ciencias Sociais. O Conselheiro José
Estevao Machado Arcanjo relatou as matérias aprovadas pelo
Departamento de Ciéncias Sociais que trata do relatério Pés—Doutoral dos
Professores: Domingos Sévio Abreu e Ismael de Andrade Pordeus Jr. 0
Conselheiro José Estevao Machado Arcanjo informou aos Conselheiros
presentes que foi da maior import’a‘ncia para 0 Departamento a conclusfio
do estagio pés doutoral dos citados professores. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA.
AFASTAMENTO DE DOCENTE. Departamento de Comunicacz'io
Social. A Conselheira Marcia Vidal Nunes relatou as matérias que foram
aprovadas pelo Departamento de Comunicacfio Social em reuniao realizada
no dia 10.01.07, que trata da solicitacao de afastamento dos seguintes
Professores: a) Silvia Helena Belmino Freitas no periodo de 31.03.07 a
29.02.08 a fun de cursar seu Doutorado na Universidade de Brasilia. Posta
em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Ricardo Jorge de
Lucena Lucas no periodo de 08.03.07 a 07.03.08 a fim de cursar seu
Doutorado na Universidade Federal de Pemambuco. A Conselheira Marcia
Teixeira Nogueira usou da palavra para informar, e parabenizar 0 Prof.
Ricardo Jorge de Lucena Lucas por tambe’m, ter sido aprovado no
Doutorado em Lingfiistica. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Departamento de Letras Estrangeiras -— A Conselheira



Livia Marcia Tiba Rédis Baptista relatou a matéria aprovada em reuniao do
Departamento de Letras Estrangeiras realizada no dia 09.03 .07, que trata da
solicitaofio de afastamento da Profa. Livia Marcia Tiba Radis Baptista,
no periodo de 23 a 31.03.07 para participar do Congresso Internacional em
Lingua Espanhola no Ministério da Educaofio na Colombia. Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA:
Prorrogaoao de Afastamento de Docentes — Departamento de Letras
Estrangeiras. A Conselheira Livia Marcia Tiba Radis Baptista relatou as
matérias aprovadas em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras no
dia 14.01.07, que trata das solicitagoes de prorrogagao de afastamento dos
seguintes professores: a) Francisco Edi de Oliveira Sousa, no periodo de
01.03.07 a 29.02.08, para a Universite’ de Paris — Sorbone a fim de dar
continuidade ao seu Doutorado que ora realiza na USP. Posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. b) Orlando Luiz de Aral'ljo no
periodo (16 01.03.07 a 29.02.08 a flm de dar continuidade ao seu Doutorado
que ora realiza na Universidade de 850 Paulo. Posta em votagao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. c) Ticiana Telles Melo, no periodo de
21.02.07 a 20.02.08, a fim de dar continuidade ao seu curso de Doutorado
em Lingfiistica, que ora realiza nesta Instituigfio. Posta em votagfio, a
matéria foi aprovada com um (01) voto de abstengao. (1) Maria Manolisa
Nogueira Vasconcelos no periodo de 21.02.07 a 20.02.08 a fim de dar
continuidade ao seu curso de Doutorado em Lingfiistica, que ora realiza
nesta Instituigao. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. e) Ednlisia Pinto de Carvalho no periodo de 27.03.07 a
26.03.08, a fun de dar continuidade ao seu curso de Doutorado em
Lingfiistica, que ora realiza nesta Instituigao. Posta em votaofio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 1) Maria Fabiola Vasconcelos Lopes no
periodo de 21,022.07 a 20.02.08, a fim de dar continuidade ao curso de
Doutorado em Lingiiistica, que ora realiza nesta Instituigao. Posta em
votagzao, a matéria foi aprovada por unanimidade. g) Maria Ines Pinheiro
Cardoso Salles no periodo de 09.09.07 a 08.03.08 a fim de dar
continuidade a0 curso de Doutorado que ora realiza na Universidade de S50
Paulo. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Conselheiro Uribam Xavier solicitou informaooes quanto ao
grands nfimero de professores afastados do Departamento que irfio se
afastar durante todo esse ano. A Conselheira Livia Marcia Tiba Rédis
Baptista informou que esses afastamentos nao prejudicariam os alunos,
pois alguns dos professores continuam com 20% da sua carga horéria.
DECIMA MATERIA. Aprovaoao ad referendum Prorrogagao de
Afastamento de Docente das Casas de Cultura Estrangeira — Casa de
Cultura Hispfinica — A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante
rclatou a matéria, aprovada pela Casa de Cultura Hispanica e pela
Coordenagao Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio realizada



no dia 07.02.07 que trata do pedido de prorrogacao de afastamento da

Profa. Carmen Rivas Maximus Denis, no periodo de 02.02.07 a 16.03.07,

a fim continuar a revisao, apresentacao e defesa de sua tese de Doutorado

na Universidade de Alicante 7 Espanha. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. Proposta

do Programa de Pos-Graduacao em Comunicacao Social — A

Conselheira Marcia Vidal Nunes relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Comunicacao Social em reuniao realizada no dia

06.03.07 que trata da proposta do Programa de Pés—Graduacao em
Comunicacao Social. A Conselheira Marcia Vidal Nunes prestou

informacfies necessérias aos Conselheiros presentes, e em seguida fez a
leitura dos pareceres dos projetos de pesquisa, anexos ao referido
programa, como se segue: a) “Contemplacao Familiar: Fotografia e

Fotomeméria”, coordenado pelo Prof. Silas José de Paula; b) “0 humor,

0 jogo, a mentira e snas relacfies com a comunicacfio”, coordenado pelo

Prof. Marcie Acselrad; c) “Leitura do Tempo e Espaco Midiaticos por

Escolas e Bibliotecas Escolares”, coordenado pelo Prof. Luiz Tadeu

Feitosa; d) “A Tipografia Sfio Francisco como Indfistria Cultural

Popular”, coordenado pelo Prof. Francisco Gilmar Cavalcante de
Carvalho; e) “Cinema Documentario: Estudo de uma Estética
Brasileira”, coordenado pela Profa. Meize Regina de Lucena Lucas; 1)
“Minorias, Cidadania e Midia — Politicas Culturais e Juvenis no

Espaco Pfiblico Contemporaneo”, coordenado pelo Prof. Alexandre
Almeida de Barbalho; g) “Benditos Penitentes: Oralidade, Performance
e Cultura de Massa na Ordem dos Penitentes de Barbalho”,

coordenado pelo Prof. Antonio Wellington de Oliveira Junior; h) “Os
Discursos da Televisao Brasileira na Construcfio das Identidades

Contemporaneas na Cidade de Fortaleza”, coordenado pela Profa. Maria
Aparecida de Sousa; i) “Cemitério no asfalto: imagens da meméria

eternizada”, coordenado pelo Prof. Elian de Castro Machado; j)”0s
Movimentos Sociais na Rede: Usos e Estratégias”, coordenado pela

Profa. Catarina Tereza Farias de Oliveira e k) “Identidades Glocais

'Analise dos Cadernos Zoeira, do Diario do Nordeste e Buchichos de 0

Povo”, coordenado pelo Prof. Casemiro Silva Neto. Postas em votacao, as

matérias foram aprovadas por unanimidade. DECIMA SEGUNDA
MATERIA. XIII Encontro Regional de Estudantes de Comunicacao —

ERECOM. A representante do Diretério Académico de Comunicacfio
Social Helena Martins, relatou para os Senhores Conselheiros como sera’. o
XIII Encontro dos Estudantes de Comunicacao Social e para que estavam

solicitando as areas I e II do Centro de Humanidades, informou que na area
I fimcionaré apenas para alojamento e na area II serfio realizados 03 mini
curses, oficinas, seminérios, etc. Alguns Conselheiros se pronunciaram

quanto a seguranca dos alunos em relacao ao uso das salas de aula da



Cultura Francesa, pois como é do conhecimento de todos houve o
desabamento do teto de uma das salas, condenando por conseguinte outras
salas. Embora tenha sido esclarecido que a referida sala 6, da casa de
Cultura Francesa, jé se encontra recuperada e as outras salas em processo
de execuofio. Apés algumas discussoes, foi permitida a realizagao do XIII
ERECOM nas areas I e H do Centro de Humanidades. Posta em votaqao, a

matéria foi aprovada por unanimidade, DECIMA TERCEIRA
MATERIA. Aprovagtfio das Progressfies Funcionais de Professor
Associado — 0 Prof. Sebastiao Teoberto Mourao Landim, Presidente da
Comissao para Progressao‘ Funcional de Professor Associado , esclareoeu

a0 Colegiado sobre a Resoluoao e as exigéncias para Progressao de
Professor Associado. Apos anélise da documentagao juntamente com os
membros da Comissao foram de parecer favorével a Progressao Funcional
de Professor Adjunto nivel IV para Professor Associado m’vel I dos
seguintes professores: a) Departamento de Psicologia — Ricardo Lincoln
Laranjeiras Barrocas e b) Departamento de Ciéncias Socials — Gloria
Maria dos Santos Diogenes. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. DECIMA QUARTA MATERIA. CRIACAO DE
DISCIPLINAS. Curso de Comunicagfio Social — A Conselheira Inés

Silvia Vitorino Sampaio fez um breve relato sobre a criagao das disciplinas

apresentadas para o Curso de Comunicaggio Social. Posta em votapao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA QUINTA MATERIA.
Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A
Senhora Diretora, Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa disse que havia
convidado o Coordenador do Projeto Novo Vestibular —- PNV, para discutir
sobre o crescente nfimero de alunos no PNV, sem condiooes sde
alojamento em salas de aulas por falta de carteiras, também, que n50 se
admite no primeiro dia de aula cinco salas sem carteiras para os alunos.
Encamjnhamento: Manter contato com o Coordenador do PNV, para
reunifio com Chefes de Departamentos, Coordenadores de Curso de
Graduagfio e representantes de CA’s e DA, da area II do Centro de
Humanidades, para que se chegue a um acordo. Informou tambe’m que a

operagfio “Volta as Aulas”, n50 aconteceu. Esclareceu sobre a chegada de
equipamentos, que a Receita Federal fez para a UFO, e jé distribuidos aos
Chefes e Coordenadores de Cursos de Graduagao. Comunicou aos
Senhores presentes que no proximo dia 20.03 haveré o debate entre os
candidatos a Reitor da UFC no Auditorio da Reitoria e seria importante a
presenga de todos. A Diretora apresentou informaooes acerca da IV
Semana de Humanidades, solicitando que os membros de Comissfies
informassem aos presentes sobre os acontecimentos dessa Semana. Em
seguida 0 Prof. Gerson Gallo Ledezma na qualidade de Coordenador da
Comissao Cientifica da IV Semana de Humanidades, fez um breve relato

quanto ao nfimero de trabalhos recebidos e quanto ao nivel desses



trabalhos. Nada mais havendo 3 tr , a Sra. Diretora Profa. Maria de
Fétima Oliveira Costa agradeceu a resenga de todos e deu por encerrada a
sessfio, da qual eu, Fernanda Ap ecida de Miranda, lavrei a presente ata
que, apés lida e aprovada, seré sinada por mim e pelos demais presentes.


