
ATA DA I809 SESSAO ORDINARIA no con-
SELHO oo CENTRO DE HHMANIDADES DA
HNIVERSIDADE FEDERAL no CEARA........

Aos I7 (dozessote) dias do mes do janeiro do I992
(mil navecontas e navonta e dais) as 9: 40 {nave horas e quaronta
minutes), realizou-se na Sala de Reuniaos, mais uma sessao ordina
ria, sob a presidencia do Senhar Dirotor, Professor Rene Tooi-
ra Barreira, contanda com a prosonga dos~sonhares Canselhoiras: Ma
rIa Elias Scares, Vice-Diretara; Sebastiao Teoberto Mouraa Landim
o Rafaoi Sanzio do Azevodo, chefe e reprosentante do Departamento
do Literature; Debora candida Dias Scares, chofo do Departamonto
do Lotras Estrangoiras; Francisco Saute Paulino,chofe do Depar—
tamento do Comunicaqao Social e Bibliotocaaamia; Dilmar Santos do
Miranda o OdIlio Alvos Aguiar, chofo e ropresontante do Deporta-
monto do CIoncias Sociais o Filosafia; Jose Maria Alvos do Araujo
o Antonio Caubi Ribeiro Tupinaaba, chofo o roprosontante do Dopar
tamento do Psicalogia; Francisca Nubia Noguoira, coordenadora do
Cursa do Lotras; Maria do Fatima Bandeira do Paula, caardoaadara
do Curso do Comunicagao Social; Ana Maria So do Carvalha, coardo-
nadora do Curso do BIbIIotoconamIa; Maria Noyara do OIIvoIra Ara-
ujo, coordonadora do Cursa do CIoncias Saciais; Francisco do As-
sis Santos do Oliveira, caordenador do Curse do Historia; CéIIa
Leite JuIIao, coordonadara do Curso do Psicalogia; Luiz Tavaros
JunIar, caardenadar do Curse do Mostrado om Letras; MIrtos Amorim
reprosontanda a Coardenador do Curso do Mostrado om Socialogia ;
Maria Dulce Sousa Castelo, coardooadora geraI das Casas do Cultu-
ra; Delano Folinto Pitombeira, representanto do Contra Academica
do Psicolagia. A canvite do Senhar Diretar comparocoram a reuniaa
as Professoras Ana Maria Tavaros Simaos o Maria do Rosario do Fa-
tima Portela Cysno, respoctivamonte titular o suplonto do Contra
do Humanidados- junta aa Consoiho do Ensino, Pesquisa e Extensaa .

iniciando a reuniao, a Professor Rene Barroira apro-
sentau a Pro—Roitara Adjunta do Graduagao Laura Maria Souza Viei—
ra, qao em brevos palavras demonstrau sua Intonqao om mentor um
cantata cam as Coordonadaros do cursas sobre a Piano do Ativida-
dos da Pra—Roitoria do Graduagao para o ano do I992, em Fungao do
piano do agao da atual Administragaa Superior. AFIrmau ainda quo
gastaria do discutir cam as Coordenadoros do Curses, propostas co
mo: apresontagao das linhas gorais do documenta sabre Iiconciatn-
ra no UFC; organizagao do uma propasta do trabalho para I992, can
siderando as ospociFIcidades do cada Cursa; apresontagaa do Plano
do Agao do Coordenagaa DIdatIca das Disciplines Podagagicas das
liconciaturas 9l-93; proposigaa do Formas do Intograqao dos Cur-
sos do Licenciaturas com a Prapasta do Trabalha da Pro-Roitoria
do Graduagao I99l—l995, Incluinda as Projotos: Articulagaa Ensino
do I9 e 29 Graus o Farmagaa do Educador. A PraFossara Laura Viei~
ra convidau as Coardonadoros do Cursos para uma rouniaa com o
objotivo do discutir as prepostas aaima moncianadas no proxima
dia'23 (vinto e tres) do corronto mos. Em soguida, a Professor
Reno Barroira passou a palavra ao- Professor Faustino Aibuquersue
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Ceareose de Pesquisa e Cultura e do CETREDE (Parque de DesenvoIVI
mento Tecnologico), Na quaIIdade de SecretarIo ExecutIvo da Funds
gao, 0 Professor FaustIno affirmou que a mesma FOI crIada em I97Z
com o objetIvo de promover e subSIdIar, programas de pesquisa orI
undos da sociedade em geraI ou de InIciativa prIvada, com o apOIo
da UnIversIdade Federal do Ceara. No momenta em que a Fundagao co
memora I5 (quInze) anos, conVIdou- os ConselheIros presentes a
visita-Ia. Mencionou que a RadIo UoIverSItarIa portence a Fuadg
gao; que no momento ha 52 (cinquenta e dOIs) projetos de. pesqqi
sas vinculados a Fundagao; e que a Fonda ao podera atuar “ dire
manta ou em convenIo com entldades do paIs ou do exterior, tendo
eItado convenIos- com o Governo do Estado (SecretarIa deEducagao),
com a FEBEMCE, com a Fundagao Banco do BraSII, com empresas prIva
das e um compromIsso de convenIo com a PreFeItura de FortaIeza pa
ra I992. Acrescentou que a Fundagao esta sujelta a fIscaIIzagao—
do TrIbunaI de Contas do Estado. Respondendo a uma Indagagao do
Professor Teoberto LandIm informou que na Fundagao ha 03 (fires)
Funclonarios para orIentar os Interessados quanto aos convenIos
mantldos com a Fundaqao Banco do BraSII e outros orgaos. Referin-
do-se ao CETREDE, aFIrmou que na epoca do entao Reitor Martins
Filho Foi criado um convenIo com a DEA (Organlzagao dos Estados
AmerIcanos) tendo treInado pessoas para toda a America Latina;
em determInado memento a DEA se retirou. A partir de I990 0 Banco
do Nordeste do Brasil 8. A. (BN8), a Superintendencla do Deseavol-
VImento do Nordeste (SUDENE), a UnIverSIdade Federal do, Ceara
(UFO), o Governo do Estado do Ceara, 0 Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), o Instltuto Nacional de CoIonIza-
930 e Reforms Agraria (INCRA), mantem o CETREDE. ContInuando, 0
Professor Faustino acrescentou que o CETREDE e uma sociedadecHVII
sem FIns IucratIvos, tendo como FinaIIdades: a) oferecer condI
goes baSIcas para a geragao de industrIas de base tecnoIogIca; b7
pOSSIbIIItar a transferencia de pesquisa da UFC para a comunIdade;
c) executar atividades de treinamento atraves de reaIIzagao de
cursos de aperFeIgoamento para pessoal tecnico, de instltnoespu
bIIcas e prIvadas. CItou os convenios Firmados com a EMATERCE
(Empresa_ de AsSIstencIa TecnIca e Extensao RuraI do Ceara) a com
a Fundagao VITAE qae visa treinar professores do Interior na area
de portugues, matenatIca e FIsIca, em curses qoe serao minlstra—
dos por professores da HFC. FInalIzando 0 Professor Faustlno reFe
riu-se ao Projeto SAU (SIstema de Automagao Universitarla) que
esta sendo Implantado na HFC ressaItando que todo o gerencIamento
FInanceIro do referIdo projeto esta sendo executado peIo CETREDE.
0 ProFe5sor Rene Barretra agradeceu a preseaga do Professor Fans
tIno Albuquerque a esta reuniao e em seguida coIocou 6 ate da
I789 Sessao Ordinaria deste ConseIho em discussao, tendo sido FeI
ta 8 seQUInte retIFIcagao: onde se Is he PrImeIra MaterIa "Media?
IeIa-se "Total de Pontos" . Posta em votagao, a ata FoI aprovada
por unanimidade. Em seguIda, a ata da I799 Sessao 0rdInarIa deste
Conselho Foi pasta em discussao, tendo SldO aprovada por unanimi-
dade. 0 Professor Rene Barreira Fez a IeItura da pauta e colocoa
em apreclagac all-lain.tIIIIlIQlllllllfilnlIIllIll-llnflilllllllflit
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PRIMEIRA MATERIA - Aprovagao de Bancas Examioadoraspg

ra Conearso. al A Conselheira Debora Soares apresentou a materia
dando clencia que 0 Departamento de Letras Estrangeiras havia lné
dieado os docentes Antonio Medina Rodrigues (Adjunto-USP-Presideg
to), Eleazar Magalhaes Telxeira (Adjunto-UFC), Padre Jesse de 892
sa Olivelra (Adjunto-UECE), Francisco Achcar (Adjunto-HNICAMP- $2
plente), Raimundo Benfcio Filho (Adjunto-UFC—Sgplente) para compg
rem a Banca Examinadora do concurso para selegao de Professor Ag
xiliar, Setor de Estudo: Grego - Lingua, Literature 5 Tradugao,0l
(yma) vaga, conforme Edital n9 83/91. Pasta em votagao, a materia
Fol’aprovada por unanimidade. b) 0 Conselheiro Jose Maria Araojo
apresentou a indicagao feita pelo Departamento de Psicologla, en
reunlao do dia l0.0l.92, dos docentesé Sandra Francesca Conte de
Almeida (Adjunto-UnB-Presidente), Maria Stella Coutinho de Alcag
tara Gil (AdjuntO-UFPb), Terezinha Maciel (Adjunto-UFC), Celia
Leite Juliao (Adjunto~UFC—Suplente) para comporem a Banca Examiqg
dora do concurso para selegao de Professor Assistente, Seton do
Estudo: Psicologia Escolar,;Ol (uma) vaga, conforme Edital n9 92/
9!. Posta em votagao, a gateria fol aprovada por unanimigade. c
Continuando sua explanagao, o Conselheiro Jose Maria Araajo aprg
sentou a indicaqao feita pelo Departamento de Psicologia; em reg
niao do dia l0.0l.92, dos docehtes: Analuiza Mendes Pinto Hague;
ra (Adjunto-UFCgPreSEdente), “aria do Carmo Guedes Rocha (Adjunto
—UFPb), Sandra Francesca-Comte de Almeida (Adjunto—finB), Ricardo
Lincoln Laranjeira Barrocas’(Adjunto-UFC—Suplente) para comporem
a Banca Examinadora do concurso para selegao de Professor Assig
tente, Setor de Estudo: Estudos Basicos,’0l (uma) vaga, conforme
Edital n9 92/9l. Posta em votagao, a materia fol aprovada par
unanimidade'l..IIIIIIIIIIIII‘IIIIIUIII"IIIIIIICCII..-II.I..U...‘

SEGUNDA'MATERIA - Homologagao do Concurso’de Profes-
W c

sor. a) 0 Conselheiro Jose Maria Aragjo relatou a materia, aprg
vada pelo Departamento de Psicologla, em reuniao do dia l0.0l.92,
referente ao resultado do concurso para Professor Adjunto, DE,
Setor de Estudo: Psicologia Clinica, conforme Edital n9 92/9l,
para preenchimento de Ol (uma) Vega. lnscreveu-se OI (uma) sand;
data, Virglnla Moreira Leitao, para a Ual a Banca Examinadora g
tribulu as-seguintes notas; Prova de Tgtulos (dois membros atri
bufram nota_l0 (dez), um membro, note 59(aove); Prova Escrita (n3
tas 9(nove), 8(oito) e 7(sete)) Prova Didatica (os tres ‘membros
atribugram,8(oito) - Total de pontosi 77 (setenta e sate). Cons;
derando o resultadg, a Banca Examinadora aprovou a candidate Vig
gfnia Moreira Leitao e 0 Departamento de Psicologla indicou-a pg
ra contratacao. Posta em votagao, a materla fol aprovada por neg
nimidade. b) A Conselheira Maria Dulce Sousa Castelo apresentou a
materia referente ao resultado do concurso para Professor de _ l9
e 29 Graus, Classe ”E" — DE, Setor de Estudo: Llngua ltaliana,cog
forme edital n9 69/9l, para preeachimento de 0| (umaa vase, para a
Casa de Cultura Italiana; A Conselheira Dulce Castelo esclareceu
que houve apenas um candidate insoritog'JoEO soares Lobe, profeg
sor aposentado, que concorreu a sua propria vaga, para o qual a
fiance Examinadora atribuiu as aeguintes notes: Prove do Tftulos
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8(oito). Tote! de Pontos: 66 (sessenta e seis).ibiante do resulfig

do a Banca Examinadora aprovou 0 candidate Joao Soares Lobo’ para

ser contratado como Professor Classe E, do Guadro do MagisterECvde

19 e 29 Graus. A Conselheira Mir-tee Amori’m indagou se nao ha no I_e_

gislaeao da Universidade Federal do Ceara nada que impega de ug

professor aposentado participar de concurso. 0 Professor Rene

Barreira esclareceu que legalmente a universidade nao pods impg

dir que um professor aposengado se inscreva e fags concurso; es

clareceu ainda que isto esta ocorrendo neutros Centres desta ”Hal

versidade e noutras Universidades Brasileiras. Pasta em votagao,

a materia Foi aprogada com a abstengao da Conselheira Maria Neg

are de Oliveira Araujo: o Conselheiro Dilmar Santos do Miranda

manifestoujse a favor da aprovagao, dfanfe da legalidade do cog

curso, porem reservando-ee o direito do questioner a sua eticida-

de e a Conselheira Mirtes Amorim votou a favor, porem admitiu seg

cogstrangimento em aprovar um candidate aposentado concurrendo a

“propria raga.

Assuntos de 'interesse do Centro‘de Humanidades e on da

QEQ' 0 Professor Rene Barreira referiu-se ao concgrso realizadosyg

lo Departamento de Letras Estrangeiras para selegao de Professor

Substitute 02 (duas) vagas, Setor de Estudoé Lingua Espanhoia, pg

ra a Casa de Cultura Hispanica deste Centre. Esolareceu que 0 DE

partamento de Letras Estrangeiras decidiu n30 homologar 0 result;

do da mencionada selegao por duas razoes: I. o Departamentg n30

bavia aprovado um programs especificamente para essa selegao, mas

sim utiiizado um programa anteriormente aprovado para outro cog

curso; 2. A Banca Examinadora, composta por trES docentes da HECE

descumpriu a portaria do fiagfiffico Reitor, so 930 permitir que

dois candidates que obtiveram nota ihferior a seis na prova escni

ta fizessem a prova didatica. Esclareceu ainda que 9 Departamento

ja aprovou 0 programs e que a Diretoria do Centre is solicitou ao

Reitor a abertura de nova selegao. A Conselheira Debora Scares

afirmou que um~candidato havia egtrado com um recurso mas que 0

Departamento nao chegou a aprecia-lo porque decidiu ago homologar

o resultado da selegao pelas razges expostas peio Diretor do Cog

tro de Humanidades. Acrescentou ainda que é pensamegto do Departg

mento convidar a mesma banca. Dando prosseguimento a reuniao olh1g

fessor gene Barreira falou sobre 02 (dois) programas da CAEES(Co—

ordenagao de Aperfeigoamento do Pessoal de Ensino Superior). (Dori

meiro programs dizia respeito a "Concessao de AuxfIios para Peg

gramas de Professor Visitante"; as requisitos exigidos 530 0s s2

guintes: o professor visitante devera ter residéncia permanente

em outra Iocalidade, possuir tftulo de doutor, ser pesquisador de

recgnhecida COMpetencia na area; dedicar-se exclusivamente 3 exe-

cueao do piano de trabalho. 0 Professor Rene Barreira esclareceo

que o prago de permanEncia'do Professor Visitante em uma mesma

instituigao podera ser do, no mfaimo, um mas e de, no maximo 12
(doze) moses consecutivos, teado incentivado os Conselheiros pre
sentes a convidarem professores doutores sem domicilio na capitaT

para participarem do referido programs, que é interesSante pela
sua flexibilidade. No caso, o professor visitante tera direito a

m

w..--fi-ag aanaac {3A3 a Volta) e remuneracao correspondente a 70%
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Fortaleza atraves da Fundagao de Cultura e Turismo defbrtaleza,
a Hniversidade Federal do Ceara e 0 Institute do Ceara cememe—
rarao o ”Centenarie da Padaria Espiritua!" no perfode de 20 a
24 do corrente mes; 3) louvou o excelente trabalho que tem eldo
realizado ma area de Letras, no que diz respeite a extensao, a-
traves de seminarios, cursos, esperando que as demaIs areas 5|-
gam e exemplo. Nada maIs havendo a tratar, o Senhor DIretor de~
clereu encerrada a reuniao, da qua! eu, Maria de Nazare de OII-
veIra Leda, na qualidade de secretarIa, lavreI a presente Ata
que val per mIm aSSInada e pelos demaIs preseates..............


