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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

‘Ata da 478‘ Reunifie Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2010 (dois mil e dez), as 09 (nove) horas

e 40 (quarenta) minute‘s, na Sala de Reuniees do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da Vice-

Diretora do Centre, Professera Maria Aparecida de Paiva Montenegro, contande com a presenea

dos seguintes Conselheiros: Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros e Jose Leite de

Oliveira Jl’mier - Chefe e Representante do Departamento de Literatura; Ana Célia Clementine

Moura e Eulalia Vera Lficia Fraga Leurquin — Chefe e Representante do Chefe do Departamento

de Letras VernaCulas; Francisco Edi Oliveira e Tito Livio Cruz Remfio -— Sub-Chefe e

Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Antonio Wagner Chacen Silva e Jefferson

Veras Nunes — Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias da Informacao; Antonio

Cristian Saraiva Paiva e Celina Amalia Galvao Lima — Chefe e Representante do Departamente de

Ciéncias Sociais; Cezar Wagner de Lima Geis — Sub-chefe do Departamento de Psicologia; Pedro

Airten Queiroz Lima - Chefe do Departamento de Histéria; Rosemeire Selma Monteiro-Plantin -

Coerdenadora do Curso de Letras Diumo; Fatima Maria Alencar Araripe - Coordenadora do

Curso de Bibliotecenomia; Danyelle Nilin Genealves — Representando e Coordenader do Curso de

Ciéncias Sociais Notumo; Domingos Sévie Abreu — Coerdenador do Curso de Ciéncias Sociais

Diurno; Andre’a Carla Mele Filgueiras — Viee—coordenadora do Curso de Psicologia; Kern'a Sousa

Rios — Coerdenaddra do Curso de Histéria; Elizabeth Dias Martins — Coordenadora do Programa

de Pee—Graduaefio em Letras; Jakson Alves de Aquino — Representande o Coordenador do

Programa de Pes-Graduacfio em Socielegia; Monica Magalhaes Cavalcante - Coordenadora do

Programa de Pés-Graduacfio ern Linguistica; Céssio Adriane Braz Aquino - Ceordenader do

Programa de Pés-Graduaeao em Psicologia; Monica Dourado Furtado - Coordenadera Geral das

Casas de Cultura Estrangeira; Nathan Mates Magalhfies — Representante do Centre Académice de

Letras; Igor Peixeto Torres Girao, Renata Kelly 0. Sampaio, Erica Aline Moura de Santana,

Nadine Arafijo Ureulino, Luciana Negueira de Brito — Representantes do Centre Académico de.

Biblioteconomia; reu‘niu-se em sessao ordinéria, o Conselho do Centre de Humanidades. Estavam



presentes como convidados os alums do Centre Acadérm'co de Farmécia: Ramon Rodrigues de

Mendonga, Eric de Castro Tobaruela e Pedro Felipe Couto Vieira. Dando inicio a reuniao, a

Senhora Viee—Diretora deu as boas—vindas aos presentes. ORDEM D0 DIA. Havendo quorum

regimental, a Senhora Vice-Diretora colocou em apreciagao a pauta do dia, onde foram solicitadas

as seguintes Inclusfies: 1) Departamento de Ciéncias Sociais — cadastramento de projeto de

pesquisa, coordenado pelo professor Eduardo Girao e cadastramento de projeto de extensao

coordenado pelo professor Leonardo Damasceno; 2) Departamento de Histéria — cadastramento

de projeto de pesquisa, coordenado pela professora Ana Rita Fonteles e cadastramento de projeto

de extensao coordenado pela professora Marilda Santana; 3) Departamento de Literatura;

cadastramento de projeto de extensao coordenado pela professora Edilene Batista; 4)

Departamento de Psicologia: cadastramento de projeto de extensao coordenado pela professora

Laéria Bezen-a. Posta em votaoao, a pauta com as inclusoes foi aprovada por unanimidade. Dando

inicio a sessao a Senhora Vice-Diretoria passou a palavra a professora Fatima Sena —

Coordenadora de Extensao do Campus Benfica, que veio a este Conselho como convidada para

realizar alguns esclarecimentos sobre aooes de extensao. Segundo a professora Fatima Sena

Fdrum de Pro-Reitores se reuni desde a década de 80 para delimitar o que caracteriza as aeoes de

extensao, tendo o filtimo encontro ocorrido em novembro do me em curso. De acordo com uma

concepgao mais tradicional, a agao de extensao se caracteriza como a expansao do conhecimento

produzido 11a universidade para a comunidade externa, se configurando como aooes extramuros,

com uma mao de obra voluntéria, como uma espécie de prestaoao dc servioo, com um perfil

predominantemente assistencialista. No entanto, atualmente a extensao n50 se limita a

comunidade extema, podern ocorrer aooes que venham de alguma forma beneficiar também a

comunidade interna. O assunto foi amplamente discutido, pois alguns conselheiros continuaram

entendendo que o projeto Avaliaeio do Projeto Politico Pedagogico nao se configuraria como

uma aoao de extensao. Foram ainda registradas algumas reclamagzoes acerca do novo formulério

para cadastramento de projetos de extensao (SINPREX), que vem gerando muitas dfividas‘

Encerrando sua fala a professora agradeceu o convite e desejou aos presentes boas festas. Antes de

iniciar o relato das matérias constantes em pauta, a Senhora Vice-Diretora solicitou que a

Conselheira Monica Dourado procedesse a leitura do PARECER ACERCA DA

AUTORIZACAO PARA A REALIZAcAo DO XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDANTES DE FARMACIA. A conselheira apresentou uma anélise do projeto do referido

encontro, cujo objetivo era a viabilidade da realizaoao do evento nas dependencias do Centro de

Humanidades (areas I e II). Segundo a comissao, ha quatro pontos que devem ser considerados: 1)

no dia 24 (vinte e quatro) de julho, dia de domingo, previsto para ser 0 primeiro dia do evento,

ocorrera o Teste de Nivel das Casas de Cultura Estrangeira, que restringe a entrada no Centre de
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Humanidades (area I) aqueles que irao realizar o teste; 2) o projeto apresentado estima a

participaefio de 500 (quinhentas) pessoas, porém na filtima reurfiao do Conselho de Centro a

Comissfio Organizadora informou que o Encontro envolveria 800 (oitocentas) pessoas; 3) O

evento pretende contar com 19 (dezenove) salas para alojamento, no entanto 0 CH area 2 56

dispoe de 14 salas; 4) Apesar de mencionado pelos proprios organizadores na filtima reunifio, n50

consta no projeto n50 contempla a realizaofio dc apresentaooes artisticas e culturais. Diante do

exposto, a Comissfio sugere que o projeto deve ser reapresentado com as modificaooes necessérias

e submetido a este Conselho na proxima reunifio, contemplando as seguintes inforrnaooes: a) que a

utilizaofio dos espagos do Centro de Humanidades nao envolvera 0 uso de som, até as 20 horas,

tampouco de bebidas alcoélicas em qualquer horario; b) o nfimero méximo de participantes do

evento; c) o redirnensionamento dos espaeos, em funofio das salas dispom'veis e do total de

participantes; d) as atividades artisticas e culturais apresentadas de forma detalhada, quais seriam e

onde ocorrerao. Desse modo, a Comissao Organizadora do evento, ficando c-iente das alteraofies

necessérias, retirou-se, apés o que prosseguiu a reuniao. Na sequencia, a Senhora Vice-Diretora

passou a palavras aos representantes do Centro Académico de Biblioteconomia que trouxeram o

assunto para ser discutido em COnselho (16 Centre sobre o USO DOS ESPACOS FiSICOS DO

CENTRO DE HUMANIDADES. A demanda diz respeito a algumas limitagdes de acessibilidade

nas dependéncias do Bloco icaro Moreira, que impossibilitam um espaeo de convivéncia entre os

alunos dos cursos que estao instalados no CH 2. Os alunos reclamam especificamente do fato de 0

portz'io lateral do prédio dos Cursos de Biblioteconomia e Psicologia ser mantido fechado. Com a

palavra, o professor Wagner historiou problemas inerentes a seguranga que ocorreram nos filtimos

anos, mas admite que, para o portao ser mantido aberto seria necessério a cria’ofio de mais um

posto de seguranea Foram ainda discutidas questoes relacionadas especificamente a

acessibilidade do aluno cadeirante do Curso de Biblioteconomia. A Senhora Vice-Diret‘ora

solicitou que 0 Centro Académico de Biblioteconomia encaminhe urn docurnento apresentando

solueoes. O professor Pedro Airton disse que deveria haver melhOria nas duas portarias jé

existentes, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas e a professora Beth sugere um esquema

dc seguranea mais eficaz, pois atualmente ha muita vulnerabilidade. PRIMEIRA MATERIA:

Apr0vaofio da ata 477 “ sessfio ordinal-in. Como de praxe, a secretarial procedeu a leitura dos

tépicos da ata da sessfio ordinéria 477“ deste Conselho, realizada em 23 (vinte e trés) de novembro

do corrente ano. Sendo colocada em discussfio, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA

'MATERIA: COMISSAO EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO - PROFESSOR

ADJUNTO: Lingua e Prética dc Ensino de Alemao. O Conselheiro Francisco Edi relatou a

matéria que trata da indicaoao do Departamento de Letras Estrangeiras para composieao dc

Cornissfio Julgadora de Concurso para seleoio (is professor adjunto —' setor de estudo: Lingu’a e
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Pratiea de Ensino de Alemao,‘ a ser composta pelos seguintes professores doutores, como titulares:

Leonel Figueiredo de Alencar Araripe (Presidente — Universidade Federal do Ceara; Marlene

Gonealves Mattes (Aposentada - Universidade Federal do Cearé e Josenir Alcantara de Oliveira

(Universidade Federal da Ceara). Como suplentes, os professores doutores: Cléo Vilson

Altenhofen — Universidade Federal do Rio Grande do 8111, Jael Fonséca — Universidade Federal da

Bahia e Marlene Holzhausen — Universidade Federal da Bahia. Para secretariat o referido

concurso, o professor Carlos Augusto Viana da Silva — Universidade Federal do Cearé. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: HOMOLOGACAO

DE RESULTADO DE CONCURSO PUBLICO — DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIAIS. O Conselheiro Antonio Cristian relatou a mate’ria que trata da homologaeao dos

seguintes resultados: 1) Concurso Pfiblico para 0 cargo (16 Professor Adjunto - setor de

estudo: Etnografia, religifio e poder. Diante do resultado apresentado, fora aprovado em 1° lugar
e indicado para contrataeao o candidato Marcelo Tavares Natividade, cuja me'dia final foi 9,6
(nove virgula seis). Tal resultado foi aprovado em reunifio do Departamento de Ciéncias Sociais

realizada em 14 (quatorze) de dezembro de 2010. Posta em votaefio a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2) Concurso Pliblico para o cargo de Professor Adjunto - setor de estudo:

Pensamento Politico Contemporz’ineo, cuja prova escrita foi realizada no dia 06 (seis) de

dezembro de 2010, e para o qual nenhum dos candidatos obteve nota suficiente para passar a fase

subsequente do concurso. Conforme prevé o edital, o concurso sera reaberto. Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA: CADASTRAMENTO DE

PROJETO DE PESQUISA. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS A

Conselheira Ana Célia relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa

intitulado: “ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR CRIANCAS EM FASES INICIAIS DE

ALFABETIZACAO PARA A LEITURA DE DIVERSOS GENEROS TEXTUAIS”,

coordenado pela professora Monica de Souza Serafim, a realizar—se no periodo de

novembro/2010 a novembro/2012, aprovado em reuniao departamental de 10 (dez) de dezembro

de 2010. 0 projeto tern objetivo geral verificar as estratégias de leitura utilizadas pelas crianeas

que estao em fase inicial de alfabetizaeao para leitura de diversos géneros textuais, trazendo, para

a sala de aula, ulna experiéncia sintonizada com 0 use real da linguagem pelas crianeas no
cotidiano. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS SOCIAIS. A ‘Conselheira Isabelle Peixoto relatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de pesquisa intitulado “ENVELHECIMENTO HOMOSSEXUAL:

REPRESENTACOES, EXPERIENCIAS DE SOCIABILIDADE E DESAFIOS POLiTICOS
RELATIVOS A CIDADANIA DE GAYS IDOSOS”, coordenado pelo professor Antonio

Cristian Saraiva Paiva, a realizar-se no periodo 2010.2 a 2012.1, aprovado em reuniae
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departamental de 14 (quatorze) de dezembro de 2010. A proposta da pesquisa é abordar o

envelhecimento homossexual masculino e seus desafios politicos de construcfio da cidadania gay

senior, recorrendo a representacoes, linguagens, experiéncias dc sociabilidade familiar, erotica e

redes associativas. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro

Antonio Cristian relatou a matéria que trata do cadasuramento do projeto de pesquisa intitulado

“INTERIORIZACAO DA UFC N0 CARIRI E 0 DESENVOLVIMENTO LOCAL:

ESTADO DA ARTE, PERSPECTIVAS E OS PRIMEIROS RESULTADOS,” coordenado

pelo professor Eduardo Girfio Santiago, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de

dezembro de 2010. O projeto pretende descrevcr o estado da arte do processo dc interiorizaefio da

UFC na regifio do Cariri, no Ceara”. e comparé-lo as expectativas relacionadas a esta politica, ao

desenvolvimento territorial 6 local, a partir da opinifio de diversos setores envolvidos. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) DEPARTAMENTO DE HISTORIA. O

Conselheiro Pedro Airton relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa

intitulado: “HOMENS E MULHERES CONTRA 0 INIMIGO: A MOBILIZACAO DO

GENERO PELA DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985), coordenado pela

professora Ana Rita Fonteles Duarte, a realizar no periodo de janeiro/ZOll a dezembro/ZOIZ,

aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de dezembro de 2010. O projeto pretende

inscrever arpmicipacfio de grupos militares e de entidades da sociedade civil favoréveis a0 golpe

de Estado nos esforeos de legitimaeao do projeto de poder do regime ditatorial, em consonfincia

com o ideério de guerra interna, total e permanente comra o inimigo figurado e projetado na

ameaca comunista. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA

MATERIA: RELATGRIO FINAL DE PROJETO DE PESQUISA. 1) DEPARTAMENTO

DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Francisco Edi Telles relatou a matéria que trata

da apresentacao dos seguintes relatorios de projeto de pesquisa: 1.1 “TECNICAS DE

SOFTWARES LIVRES PARA A LINGUiSTICA DE CORPUS”-SEGUNDA ETAPA,

coordenado pelo professor Leonel Figueiredo de Alencar Araripe, realizado no periodo de

dezembro/2009 a dezembro/ZOIO, aprovado em reunifio departmental de 03 (trés) de dezembro

de 2010. A segunda etapa do projeto concentrou-se em criar o anotador de corpus Aelius,‘ per

meio do qual lingfiistas sem conhecimento de programacao podem pré-processar e anotar textos

em portugués, o que resultou em sete publicacoes diretamente relacionadas. Postaem votacfio, a

mate'ria foi aprovada por unanimidade. 1.2 “DIONISIO MATUTO: OS FESTIVAIS

DIONISIACOS NA ANTIGA GRECIA E AS FESTAS JUNINAS N0 NORDESTE

BRASILEIRO. UMA ABORDAGEM ANTROPOLOGICA DO COMICO NA TRADUCAO

DE ACARNENSES DE ARISTOFANES PARA 0 FALAR CAIPIRA CEARENSE”,

coordenado pela professora Ana Maria Cesar Pompeu, que se refere ao relatério parcial da
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pesquisa, realizada no periodo de novembro/2009 a outubro/ZOIO, aprovado em reuniao
departamental de 03 (trés) dc dezembro de 2010. Nesta fase do projeto, a pesquisadora concluiu
uma primeira traducao de Acarnenses, realizou um estudo introdut‘ério simultaneo a traducz’io de
quatro partes, além da resenha de um livro com vinte e dois artigos sobre Teréncio. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIAIS. A Conselheira Danyelle Nilin relatou a matén'a que trata do relatorio do projeto de
pesquisa intitulado “MELANCOLIA DE GENERO E ENVELHECIMENTO
HOMOSSEXUAL”, coordenado pclo professor Antonio Cristian Saraiva Paiva, aprovado em
reuniao departamental de 14 (quatorze) de dezembro de 2010. Dentre os resultados da pesquisa o
parece'r destacou a apresentagao de 22 (vinte e dois) trabalhos em encontros nacionais e
internacionais, 06 (seis) artigos e capitulos de livros publicados, 05 (cinco) trabalhos completes
publicados em anajs de congressos e 07 (sete) resumos publicados em anais de congresses. Posta
em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) DEPARTAMENTO DE LETRAS
VERNACULAS. A Conselheira Ana Ce’lia relatou os seguintes relatorios dc pesquisa: 3.1 “A
MANIFESTACAO DA AFETIVIDADE ATRAVES DA HIPERMODALIDADE
PRESENTE EM BUDDYPOKES DO ORKUT” coordenado pelo professor Jfilio César Rosa
de Arafijo, realizado no periodo de agosto/2009 a julho/2010, aprova‘do em reuniao departamental
de 10 (dez) de dezembro dc 2010. Segundo o parecer apresentado, o relatorio final da pesquisa
vem cheio de contribuicoes: “da observacao dos fenomenos interativos observados no ambiente
virtual analisado surgem respostas a evolucao das manifestacoes de afetividade em interacoes
virtuais dos emoticons aos buddypokes”. Posta em votacao, a mate’ria foi aprovada por
unanimidade. 3.2 “PRATICAS DE LINGUAGENS NA WEB: LINKS ENTRE GENEROS,
LETRAMENTOS, HIPERMODALIDADE E CONVERGENCIA DE MiDIAS” também
coordenado pelo professor Jl'llio César Rosa de Arafijo, realizado no periodo de agosto/2009 a
julho/2010, aprovado em reuniao departamental de 10 (dez) de dezembro de 2010. A pesquisa
realizou urn trabalho de cunho qualitativo e descritivo, por meio de utilizacfio dos corpora de
pesquisadores do PPGL da UFC pertencentes ao ‘grupo de estudos, que tinham como objeto de
estudo as préticas’ de linguagem efetivadas na web. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidadc. 3.3 “FUNDAMENTOS SEMIOTICOS PARA A ANALISE TEXTUAL”,
coordenado pelo professor Ricardo Lopes Leite, realizado no periodo de novembro/2009 a
novembro/2010, aprovado em reunifio depanamental de 10 (dez) de dezembro de 2010. Teve por
objetivo principal investigar Como pode contribuir para a analise de textos a nocao de discurso em
ato (cunhada no fimbito da Semiotica Discursiva). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SEXTA MATERIA: CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE EXTENSAO.
l) DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Andrea Melo relatou a matéria que
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trata do cadastramento dos seguintes prejetes dc extensfioz 1.1 “AVALIACJAO DO PROJETO
POLITiCO PEDAGOGICO D0 CURSO DE PSICOLOGIA”, ceordenado pelo professor
Walberto dos Santos, realizado de 03 de maio a 30 de novembro de 2010, aprovado em reunifio

departmental de 06 de outubro de 2010. O prejeto pretende censtruir um instrumente de caréter
quantitative que possibilite a avaliacfio do atual estagio de implementacéo do Projeto Politico
Pedagégico do curse de Psicologia, levantando dados atualizados aoerca dos principais pontes
positives e negatives do documento para, a0 final, organizar um bance de dados que subsidiem
futuras avaliacoes, adaptacfie e melhorias do referido prejeto. Pesta em vetacfie, a matéria foi
aprovada per unanimidade. 1.2 “VI CONGRESSO NACIONAL DE PSICANALISE DA
UFC/XV ENCONTRO DE PSICANALISE DA UFC, coordenado pela professora Laéria
Bezerra Fontenele, a se realizar no periode de 26 A 28/05/2011, aprovado em reunifio

departamental de 08 (cite) dc dezembro de 2010. O prejeto tem come objetive geral contribuir-
para a divulgacfio do saber psicanalitice, visande ampliar as possibilidades de interlocucfie com
psicanalistas, estudantes e professores da graduacfio e pés-graduacao de outros estados do Brasil.
Pesta em votacfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Francisco Edi relatou a matéria que trata do cadastramento
dos seguintes projetos de extensfio: 2.1 “CRiTICA DE MiDIA”, ceordenado pela professo‘ra

Dolores Aronovich Aguero, a realizar—se no periedo de 04 de marco a 16 de junho de 2011,

aprovado em reuniéo departmental de 03 (trés) de dezembro de 2010. O prejeto pretende

estimular o pensamente critico da comunidade em geral, eom foco nas acoes de midia. Posta em
vetacfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 2.2 “SEMINARIOS DE LETRAS
ESTRANGEIRAS”, coerdenado pela professora Nadja Pauline Pessoa Prata, a realizar-se no
periode de 29/03 a 14/06/2011, aprovado em reunifio departamental de 03 (trés) de dezembro de
2010. O prejeto tem per objetive geral promever a divulgacfio dc pesquisas em Linguistica
Aplicada, em Literatura e em Traducfio relacionadas as linguas estrangeiras ensinadas nos curses

de Licenciatura em Letras, ou areas afins. Pesta em vetacfio, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 3) CASA DE CULTURA ALEMA. A Conselheira M6nica Dourado relateu a
matéria que trata do cadastramento do prejeto de extensfio: “INIACAO A LiNGUA

POLONESA 2”, ceordenado pela professora Rogéria Costa Pereira, a ser rcalizado no periedo

de 18/02 a 24/06/2011, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura
Estrangeira de 10 (dez) dc dezembro de 2010. O referido prejeto tem per objetivo geral ampliar o
conhecimente bésice da lingua 6 culture. polonesa. Posta cm votacae, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 4) CASA DE CULTURA ITALIANA. A Censelheira Monica Deurado relateu a

matéria que trata do cadastramento do prejeto de extensfio intitulado “CURSO DE ITALIANO

APLICADO A GASTRONOMI ”, coordenado pela professora Livia de Lima Mesquita, a
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realizaI-se no periodo de 14/02 a 24/06/2011, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas

de ‘Cultura Estrangeira de 10 (dez) de dezembro de 2010. O projeto tern objetivo geral promover o

conhecimento instrumental da lingua italiana por meio do universo lingfiistieo-cultural da

gastronomia. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5) DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS DA INFORMACAO. 0 Conselheiro Wagner Chacon relatou a matéria que trata

do cadastramento do projeto de extensfioz “DIVULGACAO DO PROJETO DE EXTENSAO

DA BIBLIOTECA COMUNITARIA D0 CONJUNTO CEARA: ABRINDO CAMINHos

PARA INTERGIR COM A COMUNIDADE”, coordenado pela professora voluntéria Ana

Maria 85’: de Carvalho, a ser realizado no periodo de 01/03 a 31/12/2011, aprovado em reunifio

departmental de 13 (treze) de dezembro de 2010. O projeto tem como objetivo divulgar a

Biblioteca COmunitéria do Conjunto Cearé, procurando simultaneamente interagir com a

comunidade. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6) DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Antonio Cristian relatou a matéria que trata do

cadastramento dos seguintes ptojetos de extensfio: 6.1 “1" ATELIER DOUTORAL ARCUS~

SHS/UFC”, coordenado pela professora Isabelle Braz Peixoto da Silva, realizado no periodo de

04 e 05/11/2010, aprovado em reunifio departmental de 14 (quatorze) de dezembro de 2010. O

projeto tern por objetivo viabilizar a relaefio entre pesquisa e extensfio, permitindo socializaI

produeoes cientificas vinculadas a pesquisa na Universidade, além de discutir e avaliar novas

formas de interveneao profissional. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

6.2 “MINICURSO IMPERIO”, coordenado pelo professor Leonardo Damasceno de Si, a

realizar-se no periodo de 05 a 26/01/2011, aprovado em reunifio departmental de 14 (quatorze)

de dezembro de 2010. O projeto tem o objetivo de debater a obra Império, de Antonio Negri e

Michael Hardt numa perspectiva critica em tomo de questoes politicas contemporéineas. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7) DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS. A Conselheira Ana Celia relatou os seguintes projetos de extensfio: 7.1

“CONVERSAS DE LEITURAS: CONTAR A EXPERIENCIA DE SER LEITOR”,

coordenado pela professora Sandra Maia Faria's Vasconcelos, a realizar no periodo de 01/03 a

31/12/2011, aprovado em reunifio departamental de 10 (dez) de dezembro de 2010. O projeto tern

o objetivo de proporcionar uma mudanea na maneira eomo os adolescentes entendem a leitura e a

escrita. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2 “DROGADICAO,

DISCURSO E SOCIEDADE: ESCRITA DE SI DE SUJEITOS EM PROCESSO DE

REABILITACAO”, também coordenado pela professora Sandra Maia Farias Vasconcelos, a

realizar-se no periodo de 01/03 a 31/12/2011, aprovado em reuniao departamental de 10 (dez) de-

dezembro de 2010. O projeto tem o objetivo de promover, junto a jovens usuérios de crack em

processo de reabilitaofio em clinioas especializadas, uma oportunidade de construefio oral e eserita
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de suas experiéncias relativas ao uso da droga. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

uuanimidade. 8) DEPARTAMENTO DE HISTORIA. O Conselheiro Pedro Airton relatou a

matéria que trata do cadastramento do projeto de extensfio intitulado “MOSTRA

CINEMATOGRAFICA E DEBATES SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS E POLITICOS

NO BRASIL NOS PERIODOS DE REDEMOCRATIZACAO (1945-1964) E 0 GOLPE

CIVIL-MILITAR (1964-1985), coordenado pela professora Marilda Santana da Silva, a

realizar-se no periodo de 20 a 23 de setembro de 2011, aprovado em reuniao departamental de 17

(dezessete) de dezembro de 2010. O projeto tern por objetivo gerar uma reflexfio acerca da relaoao

entre cinema 6 histéria no periodo compreendido entre 0 ano de 1945 ate a redemocratizaofio no

Brasil. Posta em Votaofio, a matéria foi aprovada por unanjmidade. 9) DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. O Conselheiro José Leite Jr. relatou a matéria que trata do cadastramento do

projeto de extensao intitulado “PRIMEIROS PASSOS COM A LITERATURA INFANTIL”,

coordenado pela professora Edilene Batista, realizado no periodo de 08 a 20/11/2010, aprovado

em reuniéo departamental de 13 (treze) dc dezembro de 2010. O projeto teve como objetivo

proporcionar atividades vinculadas a capacitaefio dc formadores na Arte de Contar Historias,

desenvolvendo o gosto pela Literatura Infantil em cn'anoas e adultos. Posta em votaoao, a matéria

foi aprovada por unanimjdade. SETIMA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 1)

DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Roberto Pontes relatou a matéria que

trata da solicitaoao de prorrogaefio de afastamento do professor Eduardo Chaves Ribeiro da

Luz, pelo periodo de 01/01 a 31/12/2011, com a finalidade de concluir Doutorado na

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada pox

unanimidade. OITAVA MATERIA: PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. 0
Conselheiro Roberto Pontes, como membro da Comisséo responsével pela anélise e emissfio de

parecer acerca das solicitaeoes de progressfio funcional dc docentes dos niveis adjunto

IV/Associado relatou a matéria que trata das seguintes solicitagoes de progressao funcional dc

docentes: 8.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. Progressao da professora

Ana Cristina Pelosi Silva de Macédo, do nivel Associado I para Associado II, referente a0

intersticio 05/2006 a 04/2008 6 do nivel de Associado II para Associado III, referente a0

intersticio 05/2008 a 04/2010. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. Progressfio da professora Martine

Suzanne Kunz, do nivel Associado I para Associado II, referente ao intersticio 05/2006 a 04/2008

8 do m’vel de Associado II para Associado III, referente a0 intersticio 05/2008 a 04/2010. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

SOCIAIS. Progressfio da professora Linda Maria Pontes Gondim, do nivel dc Associado II para

Associado III, referente ao intersticio 05/2008 21 04/2010. Pasta em votaofio, a matéria foi
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aprovada por unanimidade. NONA MATERIA: ELEICAO DE REPRESENTACAO DO

CENTRO DE HUMANIDADES JUNTO A0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSAO. A Senhora Vice-Diretora informou que o mandate dos atuais representantes do

Centro de Humanidades junto ao CEPE se extinguiu em 03/12/2010 6 foi solicitado em 09 de

dezembro de 2010 através do oficio 87/2010-SODS a eleioao de novos representantes. Devido ao

pouco tempo entre a solicitaoao e a reuniao desta data, nenhurn departamento encaminhou

sugestoes. Desse modo, sugeriu que fOSse montada uma chapa cntre os conselheiros presentes.

A‘pés disctmsao, foi indicada como titular a Professora Sandra Maia Farias Vasconcelos

(Departamento de Letras Vernaculas) e como suplcntc o professor Antonio Cristian Saraiva

Paiva (Departamento de Ciéncias Sociais). Posta em votaoao a matéria foi aprovada pela

maioria. A Professora Elizabeth se congratulou com os colegas eleitos, e pediu que a préxima

eleigao transcorrcsse corn prazos mais exequiveis. DECIMA MATERIA: ALTERACAO D0

PROJETO POLITICO PEDAGOGICO. 10.1 ALTERACAO DA REGULAMENTACAO

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES — CURSO DE LETRAS. A Conselheira

Roscmcire Selma relatou o processo que propoe a alteraofio na contabilizaofio de h0ras para

atividades complementares necessén'as para o aproveitamento das 200 (duzentas) horas, com uma

nova formataofio grafica, resultado de um questionario aplicado a 100 (cem) alunos do Curso de

Letras. A alteraoao visa 0 melhor aproveitamento de atividades hidicas, culturais, artisticas e

desportivas. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2 CRIACAO DE

DISCIPLINAS. A Conselheira Rosemeire Selma relatou o processo que trata da solicitaoao do

Curso de Letras de criaoao das seguintcs disciplinas optativas: Francés I - Engenharia de Energias

e Meio Ambiente (64 horas - O4 créditos); Frances II — Engenharia de Energias e Meio Ambiente

(64 horas — 04 créditos); Inglés I ~ Engenharia de Energias e Meio Ambiente (64 horas — 04

créditos); Inglés II - Engenharia de Energias e Meio Ambiente (64 horas — O4 créditos); Estudos

de Literatura Hispano-Americana (64 horas — O4 créditos). Posta em votaqfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA: ALTERACAO

CURRICULAR — CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ESTUDOS CLASSICOS. O

Conselheiro Francisco Edi relatou a matéria que trata da solicitaoao de alteraoao no curriculo do

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ESTUDOS CLASSICOS, quais sejam: 1. Extinoao das

disciplinas Introduofio dos Estudos Classicos I e 11, cada uma com 02 (dois) créditos; 2. Mudanoa

do nfirnero de créditos teoricos das disciplinas de Grego Classico I e 11 e Latim Cléssico I e II, de

02 (dois) para 03 (trés) créditos; 3. Criaoao da disciplina de Seminarios dc produofio Textual, com

03 (trés) créditos praticos. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OUTROS

ASSUNTOS DE INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES. 1. A Senhora Vice-

Diretora informou que participou de uma reuniao na PROGAD onde foi apresentado um relatério
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técnico que aponta as disciplinas do periodo de 2006/2010 com tuunas de ‘01 a OS alunos

matriculados, ‘ou 06 a 10 alunos. Diante do exposto, foi solicitada uma justificativa‘ acerca do

motivo desse fato estar ocorrendo nos filtimos anos, além de explicar como disciplinas optativas

s50 ministrados por professores efetivos, enquanto que as disciplinas obrigatorias sao ministradas

por professores substitutes. Alguns chefes de Departamento e Coordenadores de curso apontaram

a dificuldade de conseguir tais justificativas, pois o acesso ao sistema é muito limitado; muitas das

areas do Modulo Académico tém acesso restrito aos servidores da Pré-Reitoria de Graduacfio; 2.

'Foi solicitado que a Diretoria se retina com a Divisfio de Vigilé‘mcia e Seguranca e Divisfio dc

Limpeza, a fim de pleitear melhorias na seguranga e na limpeza, especialmente no tumo noturno;

3. A professora Elizabeth Martins perguntou se foi discutida e votada em alguma reunifio' a

resolucfio 22, que propoe mudancas na carga horaria minima dos docentes, o que foi respondido

pela Senhora Vice-Diretora que as reunides estfio acontecendo entre os Diretores das Unidades

Academicas e a resolucfio ainda esta recebendo sugestoes. Nada mais havendo a tratar, a Senhora

Presidente deu por encerrada a sessfio, agradecendo a presenca de todos e desejando a tedos boas

festas. E para constar, eu, Emivfinia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva lavrei a presente

Ata que, apés lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos demais firesentes.
-0...—

1. Maria de Fatima Oliveira Costa-Diretora do Centro de Humanidades

2. Maria Aparecida de P. Montenegro - Vice-diretora do Centro de Human' ades

3. Emivé‘mia Viana Bezerra Duarte — Secretéria Executiva I f ' ,

4. Francisco Roberto S. de Pontes Medeiros — Chefe Depto. Literatura l/L-E ' ‘/ '

5. José Leite de Oliveira Jr. — Representante Dept" Literatura Wen/J L~V 0 (—5 W Mfl um" " .

6. Ana Célia C. Moura - Chefe Dept° Letras Vernéculas 7/WILW3L

7. Eulalia V. Lfieia Fraga Leurquin —— Rep. Dept° Letras Vernéculas {VUIOMW ..

8. Francisco Edi Oliveira — Chefe do Dept° de Letras Estrangeirasi “ é: \ l

9. Tito Livio Cruz Romfio - Representante Dept° Letras Estrangei

10. Antonio Wagner C. Silva — Chefe Depto. Ciéncias da Informs 50

1 1. Jefferson Veras Nunes — Representante Dept° Ciénc. Informac'aio , , .

12. Antonio Cristian Saraiva Paiva — Chefe Dept° de Ciéncias Socials .. ‘ ‘ ‘

13. Celina Amelia Galvfio Lima — Rep. Depto. Ciéncias Sociais [15%g” = a Z

14. Ce’zar Wagner de Lima Géis — Sub-Chefe Dept° Psicologia

15. Pedro Airton Queiroz Lima— Chefe do Dept° de Histéria [/M

16. Rosemeire Selma Monteiro—Plantin - Coordenadora do Cur/so de Letras Diury

17. Fétima Maria Alencar Araripe — Coord. Curso Biblioteconomia

18. Danyelle Nilin Gongalves - Rep. Coord. do Curso Cienc. Soc. Notumo

19. Domingos Sévio Abreu — Coord. Curso Ciénc.Soc.Diumo

20. Andrea Carla Melo Filgueiras — Vice-Coord. Curso de Psicologia
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21. Kénia Sousa Rios — Coord. Curso de Histéria fim

22. Elizabeth Dias Martins — Coord. Prog. Pas-Grad. Letras I 5 ' « f

23. Jakson Alves Aquino— Rep. Coord. Prog. Pés-Grad. Sociologia WW AWL) 41 WM ~

P/ 24. Ménica Magalhfies Cavalcante — Coord. Prog. Pés-Grad. Linguistica £4146; kl}.Ffi/V’ ‘M

‘ 25. Céssio Adriano Braz Aquino — Coord. Prog.Pés-Gradua<;§o em Psicologia

26. Ménica Dourado Furtado — Coord". Geral das Casas de Cult. Estrangeira ”ENC/0v QWAQW$¢

27. Nathan Matos Magalhfies — Rep. Centro Acad. Letras m._._:. fig, 53-2 M3 a. Vii—g 5

28. Erica Aline, Moura de Santana — Rep. Centre Académico dc. Biblioteconomia
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