
Ata da 3453 865350 Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. Aos 13 (treze) dias do mes dc marco de 1998

(mil novecentos e noventa e oito), as 9 (nove) horas e 30 (tn'nta) minutos

realizou—se na Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do

Centro, sob a presidéncia da Senhora Diretora do Centre de Humanidades,

Professora Maria Elias Scares, contando com a presence: dos~' Senhores

Conselheiros: Vera Lucia Albuquerque de Moraes, subchefe do Departamento

dc Literatura; José Alber Campos Uchéa e Hebe Macedo de Carvalho, chefe e

representante “ad hoc” do Departamento de Letras Vemaculas; Carlos Alberto de

Souza 6 Maria José Santa Rosa Borges de Castro, chefe e representante “ad

hoc” do Departamento de Letras Estrangeiras; Nadja Valeria Pinheiro, chefe do

Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Maria Auxiliadora de

Abreu Lima Lemenhe, subchefe em exercicio do Departamento de Ciéncias

Sociais e Filosofia; Jesus Garcia Pascual e Elda Maria Rodrigues de Carvalho,

chefe e representantc do Departamento de Psicologia; Francisco José Pinhciro,

chefe do Departamento de Historia; Fernanda Maria Abreu Coutinho,

coordenadora do Curso de Letras; Helena Mattos de Carvalho Mendes,

coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Afila Amaral Brilhante,

representando o coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Francisco de Assis

Santos de Oliveira, coordenador do Curso de Historia; Ifita Lerche Vieira Rocha,

vice—coordenadora do Curso de Mestrado em Lingiiistica e Ensino da Lingua

Portuguesa; Monica Dourado Furtado, coordenadora geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, representante do Quadro
de Magistén'o dc 1° e 2° Graus e Francisco Miranda Filho, representante do
Corpo Técnico—Administrativo. A convite da Senhora Diretora do Centro
compareceram a reuniao os Professores Rogéria Costa Pereira, Wolfgang
Cziesla, Benoit Gaudin e Izabel Cristina Ferreira Borsoi. Havendo nfimero
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regimental, a Professora Maria Elias Scares submeteu a pauta a apreciacao dos

Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes inclusoes: 1) Projeto de

Extensa'o — Departamento de Psicologia — Titulo: “Curso Sande Mental e

Trabalho”, coordenadora: Professora Izabel Cristina Ferreira Borsoi; 2)

Afastamento de Docente — Departamento de Literatura — Professor Adriano

Alcides Espinola; 3) Prorrogacao de Afastamento de Docentes — Departamento

de Historia — Professores Almir Leal de Oliveira e Francisco Régis Lopes Ramos.

Logo apés terem sido aprovadas as inclusoes, a Professora Maria Elias Scares

colocou a ata da 3433 Sessao‘Ordinaria deste Conselho em discussao. Posta em

votacao, a ata foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a ata da 344a Sessao

Ordinaria deste Conselho foi colocada em discussao, tendo sido feita a seguinte

retificacao: Em tempo: na pagina 62, Quarta Matéria — Progressao Funcional

Vertical, onde se 16 “Posta em votacao, a mate’ria foi aprovada, com abstencao do

Conselheiro Jesus Garcia Pascu ” leia—se “Posta em votacao, a matéria foi

aprovada, com abstencao do Conselheiro Jesus Garcia Pascual, pois o mesmo

estava ausente no memento do debate da matéria”. Colocada em votacao, a ata

foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reunifio, a Professora Maria

Elias Scares deu boas—vindas ao servidor Francisco Miranda Filho, por ter sido

eleido para representar o corpo técnico—administrativo neste Conselho 6 a0

professor Wolfgang Cziesla, recém—contratado para a Casa de Cultura Alema, na

qualidade de Professor Visitante Estrangeiro—Leitor. MQ _Di_a._ Primeira

M. Projetos de Extensao. 1) O Conselheiro Carlos Alberto de Souza

relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em

reuniao de 04.03.98, que trata do projeto de extensfio intitulado “Tucidedes e a

Guerra do Peloponeso”, coordenado pela Professora Ana Maria César Pompeu.

O projeto em questao realizar—se—a no periodo de 10.03.98 a 30.06.98, com uma

carga horaria de 60 horas/aula, sendo de fundamental importancia para que os



alunos do curso de grego tenham acesso as informaeoes histéricas da Grécia da

época classica (século V e IV a.C.). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 2) A Professora Rogéria Costa Pereira relatou as matérias,

aprovadas pelo Colegiado da Coordenadon'a Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reunifio de 04.03.98, referentes aos projetos de extensfio por ela

coordenados: a) “Curso Basico de Pronfincia do Alem‘ao” — A Professora

Rogéria Pereira prestou esclarecimentos sobre o periodo de inscfioa‘io, o periodo

de realizagao (11.03.98 a 17.06.98), clientela, objetivos, horario e avaliagfio do

referido curso. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade; b)

“‘Alemfio Instrumental para Ciéncias Humanas” — A Professora Rogéria Pereira

prestou esclarecimentos sobre o periodo de realizagao (10.03.98 a 02.07.98),

clientela, horario, vagas e jusfificou o objetivo do curso “proporcionar aos

interessados, pn'ncipalmente a alunos e professores da area de Ciéncias Humanas

que ja dispfiem de conhecimentos basicos da lingua alema (correspondente ao 5°

semestIe concluido), um aprimoramento na capacidade de leitura, compreensfio e

anélise de textos em alemao na area do Ciéncias Humanas”. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 3) 0 Professor Wolfgang Cziesla relatou

as matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de

Cultura Estrangeira, em reuniao dc 04.03.98, que tralam dos projetos dc extensfio

por ele coordenadosr a) “A Austria — Histéria e Presente” — 0 Professor

Wolfgang prestou esclarecimentos sobre o periodo de realizaga’io (12 a 20.03.98),

05 objetivos, clientela, vagas e esclareceu que o curso em queste'io sera ministrado

pela professora Martina Warfilek, da Universidade de Viena. Posta em vota950, a.

matéria foi aprovada por unanjmidade. b) “Historia Alemfi da 18 Guerra Mundial

a0 Tempo do Nazismo”. 0 Professor Wolfgang prestou esclarecimentos sobre. os

objetivos do curso, o periodo de realizaeao (20.04.98 a 26.06.98), clientela,
horério e ressaltou que o curso sera ministrado pelo Professor Ralf Ochtrop.



Posta em votagfio, a matén'a foi aprovada ‘por unanimidade. 4) 0 Professor Benoit

Gaudin relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadon'a Geral das

Casas de Cultura Estrangeira, em reuniéio (16 04.03.98, que trata do projeto de

extensao intitulado “Estratégias de Leitura de Textos Jornah’sticos em Frances”,

por ele coordenado. 0 Professor Benoit Gaudin esclareceu que o referido curso

sera ministrado pela Professora Ticiana Telles Melo, teré uma carga horaria de

30 horas/aula, realizar—se—é no periodo de 13.03.98 a 03.07.98, contaré com 25

vagas e destinar—se—a a alunos da lingua francesa, com pelo menos quatro

semestres completos. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

5) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou as matén'as, aprovadas pelo

Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao

de 04.03.98, que tratam dos seguintes projetos de extensa'o por ela coordenados:

a) “Cmso de Holandés para Estrangeiros —- I” — Esclareceu que o referido curso

ja fora ministrado no ano passado e estava tendo grande procura; realizar—se—a

no periodo de 30.03.98 a 20.04.98, pela manhfi, com uma carga horaria de 48.

horas/aula, contara com 50 vagas e seré ministrado pelo Professor Jeroen Dewulf.

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Curso de
Holandés para Estrangeiros — II” — Realizar—se—é no periodo de 30.03.98 a

20.04.98, seré ministrado, a noite, pelo Professor Jeroen Dewulf e destinar—se—é

a alunos que tenham carsado o “Curso de Holandés — I”, ministrado em agosto de

1997 pelo citado professor. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6) A Professora Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao de 19.02.98, que trata do
,projeto de extensfio intitulado “Curso Safide Mental e Trabalho”, por ela

coordenado. A Professora Cristina Borsoi esclareceu que o curso ja tinha sido
iniciado (periodo: 05 a 17.03.98), referiu—se aos objetivos (o impacto do ‘avango
tecnologico na Vida de todos os trabalhadores), as vagas (35), a c1ientela(alunos



do Curso de Especializaofio em Sande, Trabalho e Meio Ambiente para o

Desenvolvimento Sustentével, estudantes, professores e profissionais de safide

interessados) e ressaltou que o referido curso estava sendo ministrado no

CETREDE, em parceria com o Depmtamento de Safide Comunitéria. Posta em

votagfio, a matéria foi apfovada por unanimidade. Sggnda M —

Progressfio Funcional Horizontal de Professor de 1° e 2° Graus — A

Conselheira Monica Dourado Furtado relatou as matérias, aprovadas pelo

Colegiado da Coordenadon'a Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio

dc 04.03.98, que tratam: a) da progressfio funcional horizontal do Professor

Potiguara Mourfio Melo, da Casa de Cultura Alemfi, referente ao intersticio de

1995.2 a 1997.1, da Classe D, referéncia 1, para a Classe D, referéncia 2, do

Quadro de Magistério do Ensino de 1° e 2° Graus. A Comissfio de Avaliagfio

composta pelos Professores Jofio Soares Lobo, Rogéria Costa Pereira e Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante julgou 0 Professor Potiguara Mourfio Melo apto a

progressfio supracitada, tendo—lhe atribm’do média 9,9 (nove virgula nove). Posto

em votagfio, o parecer da Comissfio acima mencionada foi aprovado por

unanimidade. b) da progressfio funcional horizontal da relatora, referente ao
intersficio de 1996.1 a 1997.2, da Classe D, referéncia 3, para a Classe D,

referéncia 4, do Quadro do Magistélio do Ensino de 1° 6 2° Graus. A Comissfio

de Avallaofio composta pelos Professores Jofio Soares Lobo, Roge’ria Costa

Pereira e Glaucya Brito Cavalcante julgou a Professora Monica Dourado Furtado
(da Casa de Cultura Britém'ca) apta a progressfio supracitada, tendo—lhe atribuido

média 9,9 (nove virgula nove). Posto em votaoe'io, o parecer da Comissfio acima

mencionado, foi aprovado por unanimidade. Terceiram- Homologagfio

de Concurso — 0 Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio dc 04.03.98, que

trata da homologagfio do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo:



Lingua e Literatura Espanhola, em regime de Dedicacfio Exclusiva, para o

preenchjmento de 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 112/97. Houve apenas 01

(um) candidate inscrito, Paulo Octaviano Terra, que obteve as seguintes notas:

Julgamento Q Titulos: 9,0 (nove), 9,0 (nave), 9,0 (nove); PM Ma: 7,0
(sete), 7,0 (sete), 7,0 (sete); m Llama: 9,0 (nove), 8,0 (oito), 8,0 (oito);
Mm: 7,9. (sete virgula nove). Diante do resultado supracitado, o candidato

Paulo Octaviano Terra foi considerado aprovado, sendo indicado pela Comissao

Julgadora para contratacfio. Posto em votacao, .o resultado do concurso foi

aprovado por unanimidade. Mgut—trim — Afastamento de Docentes — 1)

A Professora Maria Elias Scares relatou a matéfia, aprovada pelo Departamento

de Literatura, em reunifio de 04.03.98, e aprovada “ad referendum” do Conselho

do Centro em 09.03.98, que trata do afastamento da Professora Angela Maria

Rossas Mota de Gutierrez, no periodo de 09 a 13.03.98, a fim de participar de
Simpésio na Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales/Centre de Recherche
Sur Le Brésil Contemporain, Paris/Franca, oportunidade em que apresentaré a
comunicacfio “Ficcao canudiana: 1a guerra del fin del mundo e outros romances”.

Referido Simpésio faz parte do quadro das atividades promovidas ao redor do

Salon du Livre, cujo convidado de honra, para 1998, é o Brasfl. A matéria foi

referendada pelo Conselho. 2) A Professora Maria Elias Soares relatou a
matéria aprovada “ad referendnm” do Departamento de Literatura e do Conselho
do Centro em 11.03.98, que trata do afastamento do Professor Adriano Alcides

Espinola, no periodo de 16 a 31.03.98, at fim de participar do XVIII Salao do
Livro, na Fundacfio Biblioteca Nacional, fazendo parte do grupo de escn'tores que
representaria o Brasil em Paris/Franca. A matéria foi referendada pelo Conselho.
M m — Prorrogacfio de Afastamento de Docentw — 1) O
Conselheiro Jesus Garcia Pascual relatou as matérias, aprovadas pelo
Departamento de Psicologia em reuniao de 19.02.98, que tratam: a) da



pron'ogaeao de afastamento da Professora Laéria Beserra Fontenele, no periodo

de 28.02.98 a 27.02.99, a fim de dar prosseguimento a0 Curso de Douto‘rado em

Sociologia, no Programa de Pes—Graduagfio em Sociologia da Universidade

Federal do Ceara. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade; b)

da prorrogaeao de afastamento da Professora Maria de Fétima Vieira Severiano,

no periodo de 01.03.98 3 28.02.99, a fim de dar continuidade a Curso de

Doutorado, na Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP/Sfio Paulo.

Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade; e) da prorrogaofio de

afastamento da Professora Susana Kramer de Mesquita Oliveira, no periodo de

05.03.98 a 04.03.99, a fim de dar prosseguimento a Curso de Mestrado em

Psicologia, na Universidade Federal de Pernambuco. Posta em votaeao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Maria Auxiliadora de

Abreu Lima Lemenhe relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de

‘Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio de 03.03.98, que tratam: a) da

prorrogaeao de afastamento da Professora Maria Sulann'ta de Alineida Vieira, no

periodo de 01.03.98 a 28.02.99, 21 fim de concluir Curso de Doutorado em

Sociologia, no Programa de Pos—Graduaoao em Sociologia, 11a Universidade

Federal do Cearé. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade; b)

da prorrogaefio de afastamento do Professor José Estevfio Machado Arcanjo, no

periodo de 01.03.98 a 28.02.99, a fim de dar prosseguimento a Curso de

Doutorado em Ciéncias Sociais, na Universidade Estadual de Campinas —

UNICAMP/Séio Paulo. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade; e) da pronogaefio de afastamento da Professora Isabelle Braz

Peixoto da Silva, no periodo de 01.03.98 a 28.02.99, 3 fim de dar continuidade a

Curso de Doutorado em Antropologia, na Universidade Estadual de Campinas —

UMCAMP/Sfio Paulo. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade; 3) A Conselheira ‘Maria Auxiliadora Lemenhe relatou a matéria,



aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Fflosofia em reunifio de
10.03.98, que trata da prorrogacao de afastamento do Professor Custédio Luis
Silva de Almeida, no pen’odo (16 01.03.98 21 28.02.99, a fim de prosseguir Curso
de Doutorado em Filosofia, na Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande
do Sul. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A
Conselheira Nadja Valeria Pinheiro relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia, em reunifio de
04.03.98, que trata da prorrogacao de afastamento do Professor Casemiro Silva
Neto, no periodo de 01.03.98 a 28.02.99, a fim de prosseguir Curso de
Doatorado em Comunicacfio e Cultura, na Escola de Comunicacéo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 5) O Conselheiro Francisco de Assis Santos de
Oliveira relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Historia em
reuniao de 05.03.98, que tratam: a) da prorrogacao de afastamento do Professor
Francisco Re’gis Lopes Ramos, no pen'odo de 01.03.98 a 28.02.99, a fim de
prosseguir Curso de Doutorado em Histéria, na Pontificia Universidade Catolica
(PUC), de S50 Paulo. Posta em votacao, a matén'a foi aprovada por unanimidade;
b) da, prorrogacfio de afastamento do Professor Almir Leal de Oliveira, no
periodo de 01.03.98 a 28.02.99, a fim de cursar Doutorado em Historia na
Pontificia Universidade 'Catolica (PUC), de S50 Paulo. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. mm— Indicacfio de Comissfio
para Avaliar Progressao Funcional Vertical de Docente - A Professora
Maria Elias Scares esclareceu que a progressao fimcional vertical dos docentes é
regida pela Resolucéo 11° 57/CEPE, de 12.12.94, tendo, na oportunidade, feito a
leitura do Art. 9°, que se refere a duas Comissoes: uma Comissfio M
constituida por trés professores e designada pelo Chefe do Departamento, que
devera analisar os documentos do docente, e uma Comissao Q Avaliagfio que



examinaré a produoao cientifica, técnica on cultural e 03 titulos exigidos,

constituida pelo Conselho do Centro, ouvido 0 Departamento interessado. Diante‘

da exigénoia da Resolucao n° 57/CEPE (16 12.12.94, 0 Departamento de

Psicologia indicou os nomes dos Professores Tiuilares Sebastiao Teoberto

Mourfio Landjrn (Presidente—CH), Glaucia Maria de Menezes Ferreira

(FACED) e Luiz Ivan de Melo Castelar (FEAAC), Suplentes (indicados por este

Conselho): Ismael de Andrade Pordeus Junior (CH), Manfredo Araujo de

Oliveira (CH) e Ozir Tesser (FACED), para comporem a Comissfio de Avaliacfio

que devera avaliar a progressao funcional vertical de Professor Assistente IV para

Adjunto I, do Professor Cézar Wagner de Lima Géis, do Departamento de

Psicologia. Comissao aprovada por este Conselho. Séfima matéria — Eleicfio

para os Novas Representantes do Centro de Humanidades junto ao

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensfio (CEPE). A professora Maria Elias

Scares informou que os professores Claudiana Maria Rodrigues Nunes de

Almeida e Euripedes Antonio Funes (titulares) e seus respectivos suplentes

Henrique Sérgio Beltrao de Castro 6 Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe

completarao no dia 15.03.98, dois anos de mandato 11a qualidade de
representantes do Centro de Humanidades junto ao CEPE, sendo, portanto,

necesséria a eleigfio de novos titulares e respectivos suplentes. A Professora

Maria EliasASoares solicitou ampla divulgacao, tendo ressaltado a importé‘ncia do
CEPE (por onde passa toda a Vida aoadémioa) e esclarecido que encaminharia
oficio circular, marcando a data para inscricfio de oandidaturas re posteriormente

eleicfio que apontara os nomes a serem homologados por este Conselho. Na

oportunidade, a Conselheira Auxiliadora Lemenhe prestou depoimento sobre sua

atuacfio no CEPE, tendo o Conselheiro Francisco José Pinheiro incentivado os

colegas a comporem o referido Conselho, esclarecendo que os novos

representantes deverfio esColher o proximo Reitor. Oitava matéria — Programa
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de Bolsas ode Incentivo a Docéncia nas Instituicfies Federais do Ensino

Superior—IFES — A Professora Maria Elias Soares fez um breve relato a respeito

do Programa de Bolsas de Incentivo, criado pela Medida Proviséria n° 1.616—15,

de 12 de fevereiro de 1998, que cria bolsas de incentivo a docéncia, enfatizando

que ja houvera algurnas discussoes no fimbito da Universidade Federal do Ceara,

tendo 0 Centro de Tecnologia se posicionado contra a medida em questa'o. Na

oportlmidade, a Diretora distribuiu, com os Senhores Conselheiros, o oficio

circular n° 019/98 do Gabinete/SESU/MEC, de 04 de marco de 1998, assinado

pelo Secretén'o de Educacao Superior Professor Abflio Afonso Baeta Neves.

Colocada a matéria em discussao, dela participaram 0s seguintes Conselheiros:

Francisco m 11mm — Referiu—se a reuniao da ANDIFES que, por

unanimidade, n50 aprovara o Programa de Bolsas de Incentivo a Docéncia.

Admitiu que o Governo criara um Programa que excluia 60% dos docentes,

dando impressao a sociedade de que abrangeria toda a categoria. A ADUFC se

posicionara contra este processo de exclusao, que deixava de fora os graduados,

os docentes das Casas de Cultura, os de regime de 20 horas e os aposentados,

consolidando assim a separacao entre os ativos 6 cs inativos. Na sua filtima

assembléia, com a participacfio de 164 docentes, a ADUFC votara contra o

Programa, na tentativa de buscar um amnento linear para o corpo docente. 33km;

mQ Carvalhom— Ressaltou que o oficio n° 019/98 ja reconhece que

os argumentos da classe docente sac validos e que a medida provisoria n° 1616-

15 saira apés a reacao da categoria em nivel nacional; que o momento era

importantissimo: on se exige uma mudanca na Vida universitéria ou o Governo

admite que n50 se tem condicoes de gerenciar as Universidades e privatiza o

ensino pi’iblico superior. mE_11'_as_m— Esclareceu que no dia 09.03.98, os

Diretores de Centros e Faculdades foram convocados pelo Magm’fico Reitor para

uma reuniao no gabinete, oportunidade em que este solicitara sugestfies para uma
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politica de melhon'a da qualidade nas IFES. As sugestoes, apresentadas no dia

10.03.98, foram as seguintes: l) Existéncia de um Programa de Incentive a

Docéncia (ensino e pesquisa), cujas diretrizes devem ser amplamente discutidas

pela Comunidade Universitan'a; 2) Recursos destinados as Coordenadorias‘ dc

Graduacfio — taxa de bancada; 3) Recursos para informatizacao do Ensino de

Graduacao; 4) Avaliacao constante dos Cursos de Graduacao; 5) Preenchimento

de vagas ociosas docentes; 6) Melhoria da Infra—Estrutura das salas de aula —

recursos didaticos atualizados; 7) Melhoria salan'al dos professores; 8) Recursos

para Projetos de Planejamento Estratégico para Graduacfio; 9) Recursos para

Capacitacao Pedagégica dos docentes; 10) Melhoria salarial para pessoal

técnico—administrativo; 11) Preenchimento das vagas de pessoal técm'co—

administrativo; 12) Recursos para capacitacfio de pessoal técnico—administrativo.

Ciéncias Sociais e Filosofia discutira, em reuniao, o Programa em apreco. A

ide'ia do Colegiado daquele Departamento e de que n50 se pode chamar o

referido Programa de incentivo e Sim de um aumento diferenciado. Os

professores daquele Departamento estao insatisfeitos e transferem para o

Sindicato a tarefa de assumir um posicionamento. Admitiu a importéincia da
discussao do Programa no ambito dos Departamentos e sugen'u que os Chefes de

Departamentos discutissem a questfio com os colegas para os devidos

esclarecimentos. Josef m CAMELS U_c_hoa — Sah'entou que a isonomia nunca

fora obtida nos trés poderes (Legislativo, Executivo e Judiciério), que houvera
varias perdas, sendo valido um movimento de baixo para cima, isto é, a comecar

pelos Departamentos e que a Administracao Superior deveria também defender

0s interesses dos professores e n50 os ditames de Brasilia. Jesus Garcia Pascual —

Ressaltou que havia necessidade de se diferenciar o Programa de Incentivo de

aumento salari‘al, de se mostrar‘ esta diferenca para a Sociedade. Admitiu que. a
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greve é uma diSpersao, é um mecanismo desgastado, que a hora é dc debate, dc

esclarecimento, de conscientizacao. EfflliiW—O mm — Fez um breve

relato sobre o andamento das agoes promovidas pela ADUFC, como 0 Plano

Collor e, em relacao ao assunto em pauta, indagou se 0 Conselho de Centro

sentia—se oapacitado para apresentar uma posicfio em face da decisao do Governo

Federal de lancar o Programa de Bolsas de Incentivo. Diante da indagacao do

Conselheiro Francisco José Pinheiro, os Senhores Conselheiros decidiram acatar

a Sugestao da Conselheira Auxiliadora Lemenhe, de que o assunto fosse discutido

inicialmente nos Departamentos para que este Conselho numa préxima reuniao

tomasse uma posicao, contanto que as decisoes dos Colegiados chegassem a

Diretoria ate’ 0 dia 27.03.98. Assuntos de interesse do Centre e/ou da UFC -

O Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira lembrou que as discussfies

em torno das Diretrizes Curriculares deveriam acontecer ate’ 0 dia 29 do corrente

més e sugen'u que a questao fosse discutida nos Departamentos antes de cada

curso encaminhar suas propostas a Pro—Reiton'a de Graduacao. Em seguida, o

Conselheiro Carlos Alberto de Souza deu ciéncia a este Conselho do grave

problema de safide que enfienta o filho, dc cinco anos, da Professora Massflia

Maria Lira Dias, do Departamento de Letras Estrangeiras. Em face do alto custo

do tratamento quimioterapico a que a crianca devera ser submetida, o

Conselheiro Carlos Alberto de Souza pediu a colaboracfio dos Senhores

Conselheiros. O Conselheiro Francisco José Pinheiro reconheceu a gravidade do

problema e sugeriu que o assunto fosse levado a comunidade universitéria na

préxima assembléia da ADUFC. Na oportunidade, a Conselheira Fernanda

Maria Abreu Coutinho sugeriu que, além da ajuda individual dos professores)a

ADUFC deveria arcar com parte do tratamento do filho da Professora Massflia

Maria Lira Dias. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou

encerrada a sessao, da qual, cu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade



de Secretéria, lavrei a presente ata, que depois dc lida e aprovada seré assinada

por mim e pelos presentes...


