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Ata da 387” Sessao Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da _.__._..
Universidade Federal do Ceara. A0228 (vinte e oito) dias do més de junho do am 7
de 2002 (dois mil e dois), as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutes, realizou-se na
Sala de Reunioes, mais uma sessfio ordinaria do Conselho do Centro de ‘I
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias __,L
Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria Ednilza
Oliveira Moreira e Jose Américo Bezerra Saraiva, chefe e representante do —”§
Departamento de Letras Vemaculas; Lourdes Bemardes Goncalves 6 Maria José __..l
Santa Rosa Borges de Castro, chefe e representante do Departamento de Letras
Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas, chefe do Departamento de l
Comunicacao Social; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior e Francisco —‘+
Josénio Camelo Parente, chefe e representante “ad hoc” do Departamento de
Ciéncias Sociais; Lficia Maria Goncalves Siebra e Laéria Besen'a Fontenele,
chefe e representante do Departamento de Psicologia; Adelaide Maria Goncalves
Pereira e Maria Veronica Secreto Ferreras, chefe e representante do
Departamento de Histéria; Odilio Alves Aguiar e Maria Aparecida Montenegro,
chefe e representante “ad hoc” do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de
Souza, coordenador do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula,
coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Maria Neyara de Oliveira
Arafijo, coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; José Célio Freire,
representando a coordenadora do Curso de Psicologia; Ivone Cordeiro Barbosa,
coordenadora do Curso de Historia; Kléber Carneiro Amora, representando o
coordenador do Curso de Filosofia; Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe,
coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Sociologia; Euripedes Antonio
Funes, coordenador do Programa de Pés-Graduacao em Histéria; Francisco

" Roterdan Fernandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura
Estrangeira e Fernanda Maria Veras Fernandes, representante do Quadro
Técnico—Administrativo. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias
Soares submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido
feitas exclusoes e inclusoes. Exclusfio: Abertura de Edital para Selecao dc
Professor Visitante - Departamento de Filosofia — Setor de Estudo: Filosofia
Contemporanea. Inclusfies: 1) Afastamento de Docente — Departamento de
Psicologia — Jesus Garcia Pascual; 2) Prorrogaca'o de Afastamento de Docente —
Depanamcnto de Letras Estrangeiras — Professor Roberto Arruda de Oliveira; 3)
Projeto de Extensao -— Departamento de Letras Vernaculas — Titulo “Seminarios

—“‘ Lingfiisticos” (recadastraniento) coordenador: Professora Maria Margarete
‘_ Femandes de Sousa; 4) Projeto de Pesquisa — Departamento de Literatura —

Titulo “Sancao e Metamorfose no Cordel Nordestino”, coordenador: Professora
Elizabeth Dias Martins; 5) Projeto de Implantaeao do Curso de Mestrado em



Psicologia — Departamento de Psicologia. Logo 3965 terem sido aprovadas as
inolusfies e a exclusao, e conseqfientemente a pauta, a Professora Maria Elias
Scares colocou a ata da 3863 Sessao Ordinaria deste Conselho em discussfio,
tendo sido aprovada por unanimidade. Iniciando a reuniao, a Professora Maria
Elias Scares deu boas-vindas a Professora Maria Veronica Seoreto Ferreras

recém admitida por concurso pfiblico na Universidade Federal do Ceara. gm
do Dia. Primeira matéria - Homologagfio de Concursos. a) A Conselheira
Adelaide Gonoalves relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia,
em reuniao do dia 26.06.02, que trata da homologaoao do concurso pfiblico, para
Professor Adjunto, Setor de Estudo: Historia Geral, 01 (mm) vaga, em regime de
40 (quaranta) horas semanais — Dedicaofio Exclusiva, conforme Edital 11"
30/2002. Os dois candidatos inscritos obtiveram as seguintes notas: A_n_t6ni_od_g
Padua Santiago de Freitas — Prova Escrita: 6,6 (seis virgula seis); 6,3 (seis
virgula trés); 6,3 (seis virgula trés) — Média: 6,4 (seis virgula quatro); Prova
Didatica: 5,0 (cinco); 5,1 (cinco virgula um); 5,0 (cinco) — Média - 5,03 (cinco
virgula zero trés); Prova de Titulos: 5,1 (cinco virgula um); 5,1 (cinco virgula
um); 5,1 (cinco virgula um) - Média: 5,1 (cinco virgula um) - Média Final: 5,46
(cinco virgula quaranta e seis); Norberto Osvaldo Ferreras - Prova Escrita:
9,3 (nove virgula trés); 9,6 (nove virgula seis); 9,3 (nove virgula trés) — Médiaz"
9,4 (nove virgula quatro); Prova Didatica: 9,3 (nove virgula trés); 9,6 (nove
virgula seis); 9,6 (nove virgula seis) - Média: 9,5 (nove virgula oinco); Prova de
Titulos: 8,7 (oito virgula. sate); 8,7 (oito virgula sete); 8,7 (oito ‘virgula sete) ——
Media: 8,7 (oito virgula sete) — Média Final: 9,15 (nove virgula quinze). Diante
do resultado acima, foi considerado aprovado e classificado em primeiro lugar, o
candidato Norberto Osvaldo Ferreras. 0 candidate Antonio de Padua Santiago,
tendo obtido nas provas Escrita e Didatica, nota inferior a 7,0 (sete) foi
reprovado. Posto em votaoao, o resultado do concurso foi homologado por
unanimidade. b) O Conselheiro .Odflio Alves Aguiar relatou a mate'ria, aprovada
pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia 25.06.02, que trata da
homologaoao do concurso pfiblico para Professor Adjunto, Setor de Estudo:
Filosofia da Linguagem, 01 (uma) vaga, em regime de 40 (quaranta) horas
semanais — Dedicagao Exclusiva, conforme Edital n° 37/2002. 0 finico candidate
inscrito, Guido Imaguire, obteve as seguintes notas: Julgamento de Titulos: 9,0
(nove); 9,0 (nove); 9,0 (nove) — Média Aritmética: 9,0 (nova); Prova Escrita:
10,0 (dez); 10,0 (dez); 10,0 (dez) — Média Aritmética: 10,0 (dez); Prova
Didatica: 10,0 (dez); 10,0 (dez); 9,0 (nove) - Média Arianética: 9,66 (nove
virgula sessenta e seis) — Média Final: 9,50 (nove virgula cinqfienta). Diante do
resultado admin, 0 candidato Guido Imaguire foi considerado aprovado e
indicado para oontrataoao. Posto em votaoao, o resultado do concurso foi
homologado por unanimidade. c) A Conselheira Maria Ednilza Oliveira Moreira
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relatou a matéfia, aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas, em reunifio
do dia 24.06.02, que trata da homologaeao do concurso pfiblico para Professor
Adjunto, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, 01 (urna) vaga, em regime de 40
(quarenta) horas semanais — Dedicaeao Exclusiva, oonforme Edital n° 30/2002.
Trés candidatos se inscreveram, porém apenas dois compareceram as provas e
obtiveram as seguintes notas: Marlene Gonealves Mattes — Julgamento de
Titulos: 7,0 (sete); 7,0 (sete); 7,0 (sete) — Media: 7,0 (sete); Prova Eserita: 8,0
(oito); 7 ,0 (sete); 8,0 (oito) — Media: 7,63 (sete virgula sessenta e trés); Prova
Didatiea: 7,0 (sete); 7,0 (sete); 7,0 (sete) — Media: 7,0 (sete); José de Souza
Breves Filho — Julgamento de Titulos: 9,0 (nove); 9,0 (nove); 9,0 (nove) —
Média: 9,0 (nove); Prova Escrita: 3,0 (trés); 2,0 (dois); 3,0 (trés) — Média: 2,66
(dois virgula sessenta e seis); Prova Didatiea: 2,0 (dois); Zero; 1,0 (um) —
Média: 1,0 (um). Apos a media aritmética das provas acima, ponderando-se e
atribuindo-se pesos, obteve—se o seguinte resultado: Marlene Gongalves Mattes
— Média Final: 7,2 (sete Virgula dois); José de Souza Breves Filho: Media Final:
4,7 (quatro virgula sete). Diante das notas acima, o candidato José de Souza
Breves Filho foi reprovado por fer obtido nota inferior a 7,0 (sete) nas provas,
sendo considerada aprovada a candidata Marlene Gonealves Mattes, com média
7,2 (sete virgula dois) e indicada para contrataoao. Posto em votaoao, o resultado
do concurso foi homologado por unanimidade. d) A Conselheira Fatima Bandeira
relarou as mate'n'as, aprovadas pelo Departamento de Comunicaeao Social, em
reuniao do dia 26.06.02, que tratam: 1) da homologaoao do concurso pfiblico,
para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Fundamentos da Comunicagao
Publicitaria, 01 (uma) vaga, em regime de 40 (quarenta) horas semanais —
Dedicaofio Exclusiva, conforms Edital n° 30/2002. Dois candidatos se
inscreveram, porém apenas 01 (um) compareceu as provas, tendo obtido as
seguintes notas: Antonio Wellington de Oliveira Jfinior — Prova Escrita: 10,0
(dez); 10,0 (dez); 10,0 (dez) — Prova Didatica: 9,0 (nove); 9,0 (nova); 9,0 (nove)
— Prova de Titulos: 8,66 (oito virgula sessenta e seis); 8,66 (oito virgula sessenta
e seis); 8,66 (oito virgula sessenta e seis) — Média Final: 9,16 (nove virgula
dezesSeis). Diante do resultado acima, o candidato Antonio Wellington de
Oliveira Jfinior foi considerado aprovado e indicado para oontrataoao. Posto em
votaeao, o resultado do concurso foi homologado por unanimidade. 2) da
homologaeao do ooncurso pfibh'co para Professor Assistente, Setor de Estudo:
Publicidade e Propaganda / Cn'aoao e Planejamento de Campanha, 01 (uma)
vaga, em regime de 40 (quarenta) horas semanais — Dedicaeao Exclusiva,
conforme Edital n° 44/2002. A {mica candidata, Silvia Helena Belmino Freitas
obteve as seguintes notas: Prova Escrita: 7,0 (sete); 7,0 (sete); 7,0 (sete); Prova
Didética: 9,0 (nove); 9,0 (nove); 9,0 (nove); Prova de Titulos: 8,0 (oito); 8,0
(oito); 8,0 (oito) — Média Final — 8,0 (oito). Tendo em vista 0 resultado acima, a
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candidate Silvia Helena Belmino Freitas foi considerada aprovada e indicada para
contratacfio. Posto em votacfio, o resultado do concurso foi homologado por
unanimidade. Sgggda matéria - Afastamento de Docentes. a) O Conselheiro
Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
Sociais, em reunifio do dia 13.06.02 eaprovada “ ad referendum” do Conselho de
Centre em 24.06. 02, que trata do afastamento do Professor César Barreira, no
periodo de 05.07.02 a 21.07.02, a fim de participar da XV ISA World Congress
of Sociology, na School of Social Science, em Brisbane/ Australia. Na
oportunidade, apresentaré os trabalhos " Sociology in Brazil a reflection”e
"Conflicto e dominacién em la Sociedad Brasilefia”. Posta em votacfio, a
matén'a foi aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Carlos Versiani
apresentou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em
reuniao do dia 13.06.02, que trata do afastamento do Professor Francisco
Josénio Camelo Parente, que, estando presente, esclareceu que o periodo sen'a
de'05.07.02 a 15.07.02, 21 fim de participar da reunifio mensal do projeto de
investigacfio “Conservadores e contra revolucionarios: a critica anti- moderna da
modernidade politica”, na Universidade de Buenos Aires / Argentina. Posta em
votacfio, a matén'a foi aprovada por unanimidade. c) A Conselheira Lficia
Siebra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio
do dia 14.06.02 e aprovada “ad referendum” do Conselho de Centro em
19.06.02, que trata do afastamento da Professora Zulmira Aurea Cruz Bomfim,

,no pen’odo de 15.07.02 at 08.08.02, a fim de partieipar do Congresso
Internacional de Psicologia Ambiental, na Universidade da CORUNA, em
Corona / Espanha. No referido evento, a Professora Zulmira Aurea apresentaré
comunicacfio intitulada “A dimensfio afetiva nos mapas cognitivos de Barcelona
e 850 Paulo”. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. d) A
Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Psicologia ,em reunifio do dia 26.06.02, que trata do afastamento do Professor
Jesus Garcia Pascoal, no pen'odo de 01.09.02 at 31.08.03, a fim de cursar
Doutorado em Educacfio, na Faculdade de Educacfio, da Universidade Federal do
Ceara . Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira
matéria - Prorrogacfio de Afastamento de Docente. A Conselheira Lourdes
Bemardes Goncalves relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Estrangeiras, em reuniao do dia 26.06.02, que trata da pron'ogace'io de
afastamento do Professor Roberto Arruda de Oliveira, no periodo de 01.08.02
3 31.07.03, a fim de dar continuidade ao Curso de Doutorado em Lingua e
Literatura Latina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na oportunidade,
foi lida a declaracfio da Coordenadora do Programa de Pés — Graduacao em
Letras Cléssicas da Universidade acima citada, Professora Doutora Nely Maria
Pessanha, dando ciéncia das disciplin‘mx cursadas pelo Professor Roberto Arruda



e daquelas que cursara no decorrer do primeiro semestre do 3110 cm curse,
devendo dar inicio, logo a seguir, a sua tese. Posta em votaofio, a matéria foi
aprovada pOI‘ unanimidade. mam matéria - Abertura do Edital para Seleeao
de Professor Visitante Estrangeiro. A Conselheira Maria Ednilza Oliveira
Moreira relatou a matén'a, que trata da solicitaofio de abertura de edital para
seleqao de Professor Visitante Brasileiro (Doutor), Setor de Estudo: Lingiiistica.
O professor selecionado devera cumprir a seguinte programaeao: Semestre
2002.2- no Programa de Pos—Graduaeao em Lingiiistica— Disciplinas: Fonologia
do Portugués ( 04 horas semanais) e Seminarios de Pesquisa (01 hora semanal);
Orientaefio das Dissertaeoes de Mestrandos; Curso de Extensao — Fonologia do
Portugués Cearense (03 horas semanais) - O Curso destina—se principalmente
aos alunos da Graduaeao do Curso de Letras, que mostram grandes dificuldades
na aprendizagem dos conteudos de fonética e de fonologia, mas atendera também
a alunos de Pés — Graduag’a'to e a outros que se interessem pelas caracteristicas do
sistema fonologico do portugués do Ceara. Projetos de Pesquisa - Area:
Sociolingiiistica e Dialetologia. Semestre 2003.1. No Programa de Pos-
Graduaoao em Lingiir’stica — Disciplinas: Lexicologia e Lexicografia (04 horas
semanajs; Seminarios de Pesquisa (01 hora semanal); Orientaeao das
Dissertaodes de Mestrandos (que ja estfio no programa e lou que ingressarem no
periodo 2003.1); Curso de Extensao — Fonologia do Portugués Cearense (03
horas semanais ). Devera ser observada, em sentido amplo, a mesma clientela de
2002.2. Posta em votaeao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. ME
matéria — Planos de Trabalho 2002.1 das Casas de Cultura Estrangeira. O
Conselheiro Francisco Roterdan Femandes Damasceno relatou as mate’rias,
aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira, em reuniao do dia 25.0602, que tratam : a) do plano de trabalho da
Casa de Cultura Alema, para o pn'meiro semestre de 2002 — Sintese da
Programaeao: horas — aula semanais — 76; horas complementares a0 ensino ~—
110; administragao e assessoria superior — 20; outras atividades — 20; total geral
— 226. Matéria aprovada por unanimidade; b) do plano de trabalho da Casa de
Cultura Briténica, para o primeiro semestre de 2002- Sintese da Programaefio:
horas—aula semanais -— 384; horas complementares ao ensino — 396;
administraoao e assessoria superior - 20; outras atividades — 20 ; total geral —
920. Matéria aprovada por unanimidade; c) do plano de trabalho da Casa de
Cultura Francesa, para o primeiro semestre de 2002 - Sintese da Programaeao :
horas—aula semanais — 164; horas complementares ao ensino — 188;
administragao e assessoria superior — 48; outras atividades — 80; total geral - 480.
Matén'a aprovada por unanimidade; (1) do plano de trabalho da Casa de Cultura
I-Iispanica, para o primeiro semestre de 2002 — Sintese da Programaefio: horas—
aula semanais — 140; horas complementares ao ensino — 156; administragao e



assesson'a superior — 20; outras atividades — 08; total geral — 324. Matériaaprovada por unanimidade; e) do plano de trabalho da Casa de Cultura Italiana,para o primeiro semestre de 2002 — Sintese da Programaoao: horas-aula semanais
20; total geral —200. Matén'a aprovada por unanimidade; i) do plano de trabalhoda Casa de Cultura Portuguesa, para o primeiro semestre de 2002 — Sintese daProgramaofio: horas-aula semanais — 40; horas complementares ao ensino — 20;administraofio e assessoria superior — 20; outras atividades — 40; total geral: 120.Matén'a aprovada por unanimidade. Sexta matéria— Progressao Funcional deProfessor de 1° e 2° Graus . O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou amatén'a, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de CulturaEsu’angeira, em reuniao do dia 25.06.02, que trata da progressfio funcional

aprovada por unanimidade. Sétima matéria— Projetos de Extensfio. a) AConselheira Lficia Siebra relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de

(02.08.02 21 25.04.03), clientela e ObjetO (“capacitaoao de profissionais queatuam em Safide Mental (médicos, psicologos, terapeutas ocupacionais,assistentes sociais, enfermeiros, etc.) através do estudo teérico e de casosclinicos, pn'vflegiando o enfoque interdisciplinar). Posta em votaoao, a matéria foiaprovada por unanimidade; b) do projeto dc extensao intitulado “Seminéfio emComemoraofio aos 10 Anos de PET, 18 A1105 de NUCEPEC e 20 Anos dePsicologia Comum'téria: Contribuiofies do Curso de Psicologia para a Formaofio eConstrugao da Cidadam'a”, coordenado pela Professora Vedana de Fatima
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' auditorio Castello Branco. Posta em votaeao,

Psicologia para a Formagfio e Construofio da Cidadania”, coordenado pela
Professora Angela de Alencar Araripe Pinheiro. A Conselheira Lt’lcia Siebra
esclareceu que o projeto em questfio, diz respeito a publicaoao do projeto
anterior. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade; d) O
Conselheiro José Ce’h'o Freire relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Psicologia, em reuniao do dia 14.06.02, que trata do projeto de extensao
intitulado “XX Semana de Psicologia da UFC”, coordenado pela Professora
Maria de Fatima Vieira Severiano. Esclareceu tratar-se de um evento organizado
pelos alunos do Centre Académico de Psicologia, contando com a participagao
dos alunos da Universidade Federal do Cearé e da Universidade de Fortaleza.
Estarfio presentes dois professores convidados (Psicélogo: Afonso H. Lisboa da
Fonseca, de Maceio e 0 Professor Doutor Luis Claudio Mendonea Figueiredo, da
Universidade de 850 Paulo e da Pontificia Universidade Catélica de 350 Paulo).
O evento em questao realizar-se-a no periodo de 08.07.02 a 12.07.02, no

a mate'ria foi aprovada por
unanimidade; e) A Conselheira Maria Ednilza Oliveira Moreira relatou a mate'ria,
aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas, em reuniao do dia 20.06.02,
que trata do projeto de extensao (recadastramento) intitulado: “Seminarios
Lingiiisticos”, coordenado pela Professora Maria Margarete Femandes de Sousa.
A Conselheira Ednilza Morena esclareceu tratar—se de um projeto semestral,
realizado ha 10 (dez) anos. O projeto em questao se realizaré nos pen’odos de
27.06.02 at 30.08.02 e 06.12.02 '3 16.02.03. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Oitava matéria - Projetos de Pesquisa. 1) A
Conselheira Adelaide Gonealves relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Historia, em reuniao do dia 14.06.02, que trata do projeto de pesquisa
intitulado “A um tiro de pedra: das medidas costumeiras a unificagao das medidas
capitalistas”, coordenado pela Professora Man'a Veronica Secreto Ferreras. Na
oportunidade foi lido o parecer da Comissfio, composta pelos Professores
Francisco Régis Lopes Ramos, Frank Ribard 6 Antonio de Padua Santiago de
Freitas, que manifestou-se favorével a realizagfio da citada pesquisa, haja vista “a
relevancia e originalidade do tema”, “adequada orientaeao teorica e
metodologica”. Estando presente a reunifio, a Professora Maria Veronica Secreto
Ferreras prestou os devidos esclarecimentos, sobre a pesquisa que devera
realizar. Posta em votaefio, a matéfia foi aprovada por unanimidade. 2) O projeto
de pesquisa intitulado “Saneao e Metamorfose no Cordel Nordestino”, de
interesse do Departamento de Literatura, coordenado pela Professora Elizabeth
Dias Martins foi retirado de pauta, por falta de relator. Nona Matéria- Relatorio
Final de Projeto de Pesquisa. A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 14.06.02, que trata
do relatorio final do projeto de pesquisa intitulado “O Consumo de Imagens de



Marca e seu Impacto na Construeao da Subjetividade dos Jovens”, coordenado
pela Professora Man‘a de Fama Vieira Severiano, realizado de mama/2000 a
abril/2002. Na oportunidade, a Conselheira Lficia Siebra fez a leitura do parecer
favoravel a aprovaefio do referido relatorio, emitido pela Comissfio, constituidapelas Professoras Angela de Alencar .Araripe Pinheiro, Angela de Moura
Marques e Susana Kramer de Mesquita Oliveira. Posta em votaeao, a matéria foi
aprovada por Imam'midade. W-Projeto de Implantaeao do Curso
de Mestrado em Psicologia. O Conselheiro Jose Célio Freire relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 19.06.02, que trata
do Projeto de Implantaofio do Curso de Mestrado em Psicologia, area de
concentagao: Psicologia. Na qualidade de coordenador, 0 Professor José Célio
Freire fez uma breve exposiefio do Projeto em questao, destacando: a
qualificaefio do corpo docente do Departamento, a area de concentraeao, tas
de pesquisa, grade curricular (disciplinas obrigatén'as e optativas) e corpo
docente do refen'do Curse. Apés os esclarecimentos prestados, a matén’a foi
posta em votagao, sendo aprovada por unanimidade. Assuntos de interesse do
Centre de Humanidades e/ou da UFC. A Conselheira Adelaide Gonealvescomum'cou aos presentes, que o Mestrado em Histélia vinculado ao
Departamento de Histéria desta Universidade, apesar das dificuldades, damaneira precaria come funciona, estava com 06 (seis) alunos mestrandos, de suapn'meira tuxma, defendendo suas dissertagoes. A Conselheira Lficia Siebra, Chefedo Departamento de Psicologia, indagada sobre a situagfio atual do seuDepartamento, esclareceu que as agoes nao foram efetivadas, o curso estava emfimcionamento, sendo pane dele prejudicada, por n50 ter aeomodaefio.Esclareceu, ainda, que o Magnifico Reitor, tendo por base 0 Plano Diretor,afirmara que o prédio que abn'gara as novas instalaeoes do Departamento dePsicologia , cujo projeto estava em discussfio, deveré ser construido no campusdo Pici. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada asessao, da qua], eu, Maria de Nazare’ de Oliveira Lédo, na qualidade desecretatia, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada pormim e pelos presentes...
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