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Ata da 218E Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Uni-

versidade Federal do Cearé.Aos 31(trinta e um) dias do més de janeiro de

1994(mil novecentos e noventa e quatro) as 9(nove) horas e 15(quinze) mi—

nutos, realizou—se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Con-

selho de Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretor Professor René Bar -

reira, contando com a presence dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soa

Ires, Vice—Diretora do Centro; Rafael Sanzio de Azevedo e Elvira Gloria '

Drumond Miranda, subchefe e representante do Departamento de Literature 3

Ana Célia Clementino Moura e José Ferreira de Moura, subchefe e represen—

tante do Departamento de Letras Vernéculas; Martine Suzanne Kunz, no axe;

cicio da Chefia do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto '

Paulino, Chefe do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia;M§

nuel Domingos Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Chefe e representan—

te do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Elda Maria Rodrigues'

de Carvalho, no exercicio da Chefia do Departamento de Psicologia; Laéria

' Beserra Fontenele, representante do Departamento de Psicologia; José Rica;

do Oria Fernandes, Subchefe do Departamento de Histéria; Liana Viana do '

Amaral, respondendo pela Coordenacao do Curso de Comunicagao Social; Vir—

ginia Bentes Pinto, Coordenadorado Curso de Biblioteconomia; Zulmira Au -

rea Cruz Bonfim, respondendo pela Coordenagao do Curso de Psicologia; Fre

derico de Castro Neves, respondendo pela Coordenacao do Curso de Histérias

José Linhares Filho, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Ismael ‘

de Andrade Pordeus Janior, Coordenador do Programa de Péswcraduacao em 59

ciologia; Monica Dourado Furtado, Vice-Coordenadora Geral das Casas de '

Cultura. A convite do Diretor do Centro, compareceram a reuniao os Profeg

r\ sores Raimundo Batista Almeida e Ana Cristina Frota de Holanda Tedfilo. '

V Dando inicio a reuniao, 0 Professor René Barreira colocou a ata da 217% '

Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao. Posta em votagao, referida'

ata foi aprovada por unanimidade. Primeira Matéria. Afastamento de domxwe

0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria aprovada pelo De-

partamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia em reuniao de 21.12.93

referente ao afastamento do Professor Antonio Wagner Chacon Silva, no pe-

riodo de 07.03.94 a 31.07.94, 3 fim de concluir curso de Mestrado em Bi -

blioteconomia e Documentacao, na Universidade de Brasilia, periodo em que

defendera sua tese. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimi—

dade. Segunda Matéria. A Professora Ana Cristina Frota de Holanda Teéfilo

na qualidade de Coordenadora da Casa de Cultura Italiana,relah11a matéria

aprovada pela Casa de Cultura Italiana em 20.12.93, pelo Colegiado Geral'

das Casas de Cultura em 07.01.94 e aprovada "ad referendum" pela chefia '

em exercicio do Departamnto de Letras Estrangeiras, referents a contrata-
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950 do Professor Roberto Conti, na categoria de Professor Visitante—Lei-

tor para a Casa de Cultura Italiana, pelo periodo de 01(um) ano renové -

vel. 0 Professor Roberto Conti, nascido em Bolonha, concluiu nesta Uni -

versidade a graduagfio em Letras: Linguas e Literaturas Estrangeiras, ob—

tendo o titulo academico de Doutor em Linguas e Literaturas Estrangeiras.

A Professors Ana Cristina Teéfilo fez breve leitura do curriculo do Pro—

fessor Roberto Conti, tendo salientado a importancia da contratagéo do '

referido professor, principalmente pelo contato diério com um nativo. G

Conselheiro Ismael Pordeus JGnior afirmou ser louvével a contratagéo do'

professor visitante—leitor, tendo em vista a reciclagem da lingua e o a?

créscimo de informagfio para as Casas de Cultura em geral. 0 Conselheiro'

Francisco Souto Paulino ponderou que devia ser exigido na contratagfio1um

plano cultural para as atividades da Casa de Cultura. Posta em votacfio,a

matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira Matéria. Apr0vagao de Co—

missfies Julgadoras de Concurso. A Conselheira Monica Dourado Furtado re-

latou a matéria, aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura em ‘

reunifio de 25.01.94, referente: a) a indicagao feita pela Casa de Cultu-

ra Alema dos docentes: Tito Livio Cruz Romao (Professor de 19 e 29 Graus

Classe E, Mestre, Casa de Cultura Alema — Presidents), Henrick Stahr ( -

Professor Visitante—Leitor da Casa de Cultura Alema - Mestre),ISabaLCri§

tina de Holanda Lima (Professora de 1Q e 29 Graus — Classe D — Especia —

lista - Casa de Cultura Alemfi); Suplente: Raimundo Benicio Filho (Adjun-

to—UFC), para comporem a Comissao Julgadora do concurso para Professor '

de 19 e 29 Graus, Classe D, Setor.de Estudo: Lingua Alema, conforme Edi—

tal ng 072/93. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

rwh) a indicagao feita pela Casa de Cultura Britanica dos docentes: Ignédo

Ribeiro Pessoa Montenegro (Adjunto—UFC—Presidente), Vera Colares (Titular

Especialista—UECE), Themis Gaspar de Oliveira Pereira (Professora de 19 e

29 Graus — Classe E — Casa de Cultura Britfinica); Suplente: Venetia Luzia

Fontenele (Professora de 19 e 29 Graus - Classe D - Casa de Cultura Brita

nica), para Comporem a Comissao Julgadora do concurso para Professor de '

19 e 29 Graus, Classe E — Setor de EstudozLingua Inglesa conforme Edital'

n9 011/94. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade com

a ressalva de que, se houver candidate para Classe E (a nivel de Mestra—

do), isto é, com Mestrado, sera apresentado.novo suplente. QUarta materia

Progressao Funcional de Professores de 19 e 29 Graus. A Conselheira Mon;

ca Dourado Furtado relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado Geral das

Casas de Cultura em 25.01.94, no que concerns a progressao funcional ho—

rizontal dos professores: a) Potiguara Mourfio Melo, da Casa de Cultura '

Alema referents ao intersticio de 1992/1 a 1993/2,da Classe C referéncia
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1 para a Classe C, referencia 2, do Quadro de Magistério do Ensino de

19 e 29 Graus. A Comissao de Avaliagao composta pelos Professores Ma—

ria Salete Cesar, Maria Socorro Gomes Freire e Dejanne Maria Lopes Go

mes Reboucas " apés cuidadoso exame do relatorio apresentado e dos d2

cumentos comprobatorios anexos ao processo, julgou o referido profes-

sor apto a progressao" supramencionada, tendo—1he atribuido média 8&&

to). Posta em votagao a matéria foi aprovada por unanimidade. b)Maria

Fatima Fontenele Bessa, da Casa de Cultura Italiana, referents ao in—

tersticio de 1991.2 a 1993.1, da Classe C, referencia 1 para a Classe

C, referéncia 2, do Quadro de Magistério do Ensino de l9 e 29 Graus.A

Comissao de Avaliacao composta pelos professores José'Alci Rodrigues'

Lima, Ana Cristina Frota de Holanda Teofilo e Claddia Maria Silva Frqi

re " apés cuidadoso exame do relatorio apresentado e da avaliagao de ‘

desempenho da docente, julgou a referida professors apta a progressao"

tendo-lhe atribuido média 9,5 (nove e meio). Posta em votagao, a maté

ria foi aprovada por unanimidade. Quinta Matéria. Aprovagao de progra

ma para concurso de Professor de lQ e 29 Graus, Setor de Estudo: Lin-

gua Inglesa - Casa de Cultura Britanica. A Conselheira Monica Dourado

Furtado relatou a matéria, tendo apresentado o programa, juntamente '

com a bibliografia)para a prova escrita de concurso publico para 0 QB

dro de Magisterio de l9 e 29 Graus, Setor de Estudo: Lingua Inglesa ,

Casa de Cultura Britanica: l) Reflexive Pronouns; 2) Two Word Verbs;'

3) Medals; 4) Passive Voice; 5) Sentence Structure and its components

Q) Regular and Irregular Verbs; 7) If Clauses; 8) Plural Forms; 9) '

‘ Count and not Count Nouns; 10) Preposition; 11) Use of Infinitive and

Gerund; 12) Possessive Case; 13) Comparative and Superlative; 14) Prg

nouns (Interrogative — Relative — Personal — Objectives, etc); 15) Mg

difiers in English. Bibliografia — 1) English Grammar in Use — Raymond

Murphy; 2) Grammar for Everyday Use — Una Law; 3) Grammar in Context—

Hugh Gethin; 4) Collins Cobuild Grammar - Dave Willis; 5) The Essen —

cials of English Grammar - Louis W. HolsGhUn, Posta em votagao)a maté

ria foi aprovada por unanimidade. Sexta Matéria. Homologacao de Con -

curso. a) A Conselheira Martine Suzanne Kunr relatou a matéria aprova

da "ad referendum" pela chefia em exercicio do Departamento de Letras

Estrangeiras, referents a0 resultado do concurso para Professor Auxi-

liar, Setor de Estudo - Inglés: Lingua e Tradugao, conforme Edital n9

057/93. Dos. 09(nove) candidates inscritos, apenas 04(quatro) se aprg

sentaram, tendo side a seguinte a classificagao final: Vladia Maria '

Borges Falcao - média ponderada - 8,61 (oito virgula sessenta e um) ;

Débora Andrade Pamplona — média ponderada.— 8,0 (oito); Veronica de ‘

Melo Fernandes — media ponderada — 7,2 (sete virgula dois); Antonio '



Lepes Mouta — média ponderada 5,6 (cinco virgula seis). Todos os candi-
datos foram considerados aprovados, pois n50 obtiveram em nenhuma das ',

proves (escrita e didética) nota inferior a 6,0(seis), tendo sido a can
didata Vlédia Maria Borges FalCEO indicada pela Comissao Julgedora para
contratageo. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.‘
b) A Conselheira Martine Suzanne Kunz relatou e matérie aprovada " ed '
referendum" pela chefia em exercicio do Departamento de Letras Estrampi
res, referente a0 resultado do concurso para Professor Auxiliar, Setor'
de Estudo — Espanhol: Lingua e Literature, conforme Edital n9 70/93. R3
ferido concurso contou com a partitioagéo das quatro candidatas inscri-
tas, tendo side a classificageo final: Massilia Maria Lira Dies - média
ponderada - 8,l9(oito virgula dezenove); Maria Alice Arruda Ferreira Gg
mes — médie ponderada — 7,59(sete virgula cinquenta nove); Rosemary Pi—
menta Comitante - médie ponderada — 6,70(seis virgula setenta); Maria '
Cunsuelo de Azevedo - media ponderada - 6,56 (seis virgula cinquenta "
seis). Todas as candidates forem considerades eprovadas, pois n50 obti-
veram em nenhuma das proves (escrite e didética) note inferior a 6,0 (
seis), tendo sido a candidate Massilia Maria Lira Dias indicada pela Cg

missfio Julgadora para contratagao, por ter obtido o primeiro lugar. Fog
ta em votageo a metéria foi aprovada por unanimidade.c) 0 Professor Re-

né Barreira referindo-se eo resultado do concurso para Professor de 19 e 29 '

Graus, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, realizado pela Casa de Cultu-

ra Hispanica, fez um breve relato do que havia acontecido na reuniao '

passada deste Conselho, tendo lembrado o compromisso assumido pela Pre-

sidéncia do Conselho de Centro, de encaminhar um dossié para cada Cons;
lheiro, com documentacao referente ao concurso. 0 Professor René Barre;

re ressaltou ainde que este Conselho deveria decidir na presente reuni-

50 se homologaria ou n50 o concurso em quested. Posta a matérie em dis-

cuSsao, a palevra foi facultada eos Senhores Conselheiros. U Conselhei-

ro José Ferreira de Moura indagou se 0 projeto de pesquisa desenvolvido

pelas candidates Carmen Rivas Méximus Monteiro e Massilia Maria Lira D;
as, no Curso de Especializacao da UECE tinha merecido pontuageo. Caso '

isso tenha acontecido, se seria este a razao de as candidates supramen-

cionedas terem obtido mais pontos que a requerente Rosemary Pimenta Co-

mitante. Alguns Conselheiros questionaram este pontuegao, tendo o Cons;

lheiro Ismael de Andrade Pordeus Jdnior ressaltado que na Resolucao do

CEPE que discipline concursos para a carreira do Megistério Superior,os

Centros deveriam eleborar critérios para julgamento de titulos, de mode

a refletir a especificidade da area. Mes este nee era o 0850 do concur-

so em quested regido por outra Resoluceo. Por sua vez, a Conselheira '



Isabelle Braz Peixoto da Silva indagou o porqué de 0 documento em que

a Comissao Julgadorainesta esclarecimento sobre o concurso sé trazer'

a assinatura de dois, dos trés membros da referida Comissao. 0 Profeg

sor René Barreira esclareceu que diante da dificuldade de serem obti—

das as trés assinaturas, havia dito ao Presidente da Comissao que is-

to nao se tornaria necessério. 0 Professor René Barreira ressaltou '

ainda a necessidade de se apresentar com urgéneia um critério para '

operacionalizar a Prova de Titulos. Ficou evidente entre os Senhores'

Conselheiros que o projeto de pesquisa desenvolvido na UECE pelas Can

didatas Carmen Rivas Maximus Monteiro e Massilia Maria Lira Dias n50

deveria ter sido pontuado, pois as candidates nap o tinham concluido:

Quanto a questao abordada pela requerente Rosemary Pimenta Comitante,

que diz respeito a Ficha de Avaliagao, esolarecida pela Comissao Jul—

gadora ter sido modelo para concursos anteriores, a Conselheira Ana '

Célia Clementine Moura manifestou—se dizendo que mesmo assim a ficha'

em questfio norteava a Prova Didética e que portanto nao deveria ser '

divulgada. 0 Conselheiro José Ferreira de Moura exigiu a apresentagfio

das duas fichas mencionadas. 0 Professor Raimundo Batista Almeida, '

Presidente da Comissao Julgadora do concurso em questao, esclareceu ‘

que n50 se tratava da mesma ficha, pois a que foi elaborada pela Co —

missfio para o referido concurso tinha 10 (dez) itens, enquanto que a

outra que servira de modelo para concursos anteriores tinha apenas 05

(cinco). D Conselheiro Francisco Souto Pauline questionou a nota atr;

buida na prova de titulos. Pedindo a palavra o Conselheiro Frederico'

de Castro Neves admitiu que independentemente das outras questfies 1e—

vantadas, o aplauso era fator preponderante para anulacao. O Conselhei

r0 Manuel Domingos Neto declarou que sustentava sua posicao anterior,

o concurso devia ser anulado; nao questionava a lisura da Comissao t

Julgadora, mas admitia que a mesma fora inexperiente e que a questao'

devia ser resolvida logo, pois seria desgastante para 0 Centro e para

a UFC adié-la. Finda a discuSsao, 0 Professor René Barreira indagou '

a0 Conselho se decidiria a matéria naquele memento, tendo os Senhores

Conselheiros afirmado que sim. Posta a matéria em votagao, 16(de2es—

seis) Conselheiros votaram a favor da nao homologagao do concurso,oom

a ressalva de que reconheciam nae ter havido ma intengao, mas falta '

de experiencia por parte-da Comissao Julgadora; houve 02(dois) votos'

de abstengao dos Professores Rafael Sanzio de Azevedo e Elvira Gloria

Drumond Miranda; a Conselheira Monica Dourado Furtado votou a favor ‘
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da homologagao do concurso, pela lisura da Comissao Julgadora e per

conhecer as candidates. Sétima Matéria. Disposigao de docente. O ‘

Professor René Barreira relatou aos Senhores Conselheiros que no f;

nal de 1993, 0 Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia havia ‘

realizado concurso para Professor Assistente, Setor de estudo: An -

tropologia, em regime de dedicagao exclusive, tendo sido classificg

do em primeiro lugar, Paulo Sergio Bessa Linhares, que solicitara '

disposigfio da UFC para exercer o cargo de Secretario da Culturaf‘ e

Desporto do Cearé. Em reunifio do dia 22.12.93, 0 Conselho de Centro

depois de haver discutido exaustivamente a matéria, considerando

que o Senhor Paulo Sérgio Bessa Linhares nao tinha ainda tomado pog

‘58 no cargo, decidiucwe néo grads apreciar disposicac de interesse '

de pessoas que ainda nab oerteciam ao quadro da UPC. 0 Professor Re

né Barreira esclareceu que o Senhor Paulo Linhares exonerara-se do

cargo no Governo do Estado e havia tomado posse na UFC, sendo nova—

mente requisitado pelo Governador do Estado do Cearé em exercicio ,

Lucio Alcéntara, ao Magnifico Reitor, através de ofioio, a fim de g

xercer as fungfies de cargo comissionado de Secretério da Cultura e

Desporto do Cearé. Em seguida, 0 Professor René Barreira, passou a

palavra ao Conselheiro Manuel Domingos veto que relatou ter 0 Depar

tamento de Ciéncias Socials e Filosofia; em reuniao de 21.12.93, 3-

provado a diaposigao do servidor ao Governo do Estado até 30.04.94,

em virtude de 0 mesmo ter proposto ,7 ministrar 02(duas) disoipli -

nas. 0 Conselheiro Manuel Domingos Neto ressaltou que o cargo de Se

cretério da Cultura é importante para o intercambio entre a SECULT

e a UPC. 0 Professor René Barreira lembrou o excelente relacionamefl

to com a Secretaria de Cultura e Desporto do Estadc e com a Funda —

950 Cultural da Prefeitura Prosseguindo na discussao da matéria, o

Conselheiro Frederico de Castro Neves lembrou o fato de a Professo-

ra Francisca Simao de Souza ter exercido cargo no Governo do Estado

e muitas vezes ter sido questionada a sua permanencia na ministra —

gfio de aulas pela CPPD (Comisséo Permanente do Pessoal Docente),que

lembrava a necessidade de a disposigéo ser total. 0 Professor René'

Barreira ponderou que a CPPD ignorava os termos do Convénio de Coo-

peracao Técnica firmado entre o Governo do Estado e a UFO. Posta em

votagao, a matéria que diz respeito a disposigao do Professor Paulo

Sérgio Bessa Linhares ao Governo do estado, foi aprovada por unani-

midade. Assuntos de interesse do Centro e/ou da UFC. A Biblioteca -

ria Norma Almeida, Diretora da Biblioteca de Ciéncias Humanas,Letras

e Artes comunicou que esté realizando inventério do acervo da refe—

rida Biblioteca, tendo solicitado ha dois anos atrés o comparecimeg

to dos professores deste Centre, a fim de selecionarem juntamente com as biblio—

a . — _-lfl“.¢1 a car encaminhado ao antiquariato do Pici. Diante do nautxnpanxfim
___'———-"
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to do corpo docente a Biblioteca, aproveitou a oportunidade para reite-
rar o convite. 0 Professor René Barreira afirmou que ha necessidade da
elaboracao de um projeto académico para a area de Humanidades, através'
da realizagao de Seminério e discussao sistemética, segundo proposta do
Conselheiro Manuel Domingos Neto.Em seguida, 0 Professor René Barreira'
solicitou ao Conselho de Centre a indicacao de nomes para um grupo de '
trabalho, que devera planejar e realizar este Seminério, 0 qual ficou '
assim constituido: Manuel Domingos Neto (Departamento de Ciéncias Soci-
ais e Filosofia), Laéria Beserra Fontenele (Departamento de Psicologia)
Francisca Simao de Souza (Departamento de Historia), Sebastifio Teoberto
Mourao Landim (Departamento de Literatura), Maria de Jesus de sa Corre-
ia (Departamento de Letras Vernaculas), Débora candida Dias Scares (De-
partamento de Letras Estrangeiras),Francisco Souto Pauline (Departamen-
to de Comunicacao Social e Biblioteconomia) e Maria Dulce Sousa Castelo
(Coordenagao Geral das Casas de Cultura). Dando prosseguimento a reuniab
oPnfiEEm:mméBmflfira solicitou aos Senhores Chefes de Dapartamentos o rela
torio das atividades de 1993, assim come 0 relatorio dos trabalhos publi
cados pelos docentes, até 0 dia 15 do corrente, a fim de encaminhé-lo a
Administracao Superior. Afirmou que a inauguragao do Auditorio José Alba
no esté prevista para a segunda semana de margo oportunidade em que seré
proferida aula inaugural por um convidado de outro Estado. FinaliZOU di—
zendo que entraré de férias no periodo de 01 3 15.02.94, sendo substitui
do pela Vice-Diretora, Professora Maria Elias Scares. Em seguida, 0 Con—
selheiro Francisco Souto Paulino comunicou que no decorrer de 1993, 0 DE
partamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia ofereceu dois Cursos’
de Especializagao: Teorias da Comunicacao e Sistemas Automatizados de In
formagao em Ciéncia e Tecnologia. Quanta a0 Curso de Teorias da Comunicg
can foi firmado convénio com a UFRJ, sendo possivel este ano professores
e alunos do referido curso se deslocarem para 0 Rio de Janeiro, a fim de
complementar os créditos. 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino comuni —
cou ainda que ha no Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia
projeto de criacao de Curso de Mestrado para o ano de 1995. Nada mais ha
vendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da qual,eu,
Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a
presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes.


