
Aia do 392? Sossfio Ordiuz’mia do Conseflio do Centre do Humanidades do
Universidado Federai do Coaré. A03 28 (vinto e oito) dias do mos do fevoreiro
do one do 2003 (dois mil e trés), is 09 (novo) horas e 30 (trinta) minutos,
realizou-so no Sala do Ramioos, ion-is uma sessdo ordioéfia do Consolho do
Centro do Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora
Maria Elias Scares, oontando com a presenoa dos Senhoros Consolheiros:
Celina Fontenolo Garcia o Eivira Gioria Drummond Wanda, subohefo o
ropresentante “pro temporo” do Departamento do Literatura; Maria Ednflza
Olivoira Moroira e Yvanowik Dantas Valério, ohefo o ropresontante do
Dopaxtamonto do Lotras Voméculas; Marcus Vinicius Fontos Dodt,
representando a ohofo do Depafiamonto do Letras Esu'angeiras e Lourdes
Banardos Gongalves, ropresentante “ad hoe” do reforido Dopartamonto;
Ricardo Jorge do Luoena Lucas e Afitom'o Wellington do Oliveira Jonior,
ohofe o reprosontanto do Departamento do Comunicaofio Social; Rute Batista
do l’ontos o Ana Maria so do Carvalho; subohofe e reprosentanto do
Dopartamonto do Ciéncias da Informaofio; Lilian Adoodato Carvalho o Laéria
Bezerra Footenele, subohefe e representante do Departmnonto do Psioologia;
Adelaide Maria Gonoalvos Pereira, chefe do Departamento do Historia; Maria
Aparooida do Paiva Montenegro o Eduardo Forroira Chagas, chofe o
reprosentanto do Dopafiamento do Filosofia; Carlos Alberto de Souza,
coordonador do Curso do Letras; Idilva Maria Piros Gormano, coordenadora
do Curse do Psiooiogia; Guido Imaguire, ooordonador do Curso do Fiiosofia;
José Linharos Filho, vico- coordenador do Programa do Pos— Graduaofio om
Letras; Maria Auxfliadora do Abrou Lima Lemonhe, ooordenadora do
Programa do Pos-Graduaofio om Sociologia; Odflio Alvos do Aguiar,-
ooordonador do Programa do P‘és-Graduaofio om Filosofia; Jose Céiio Freire,
coordonador do Curso do Mostrado om Psioologia; Francisco Rotordan
Fomandes Damasceno, eoordenador gerai das Casas de Cultm'a Estrangoira e
Dina Maria Fragoso Costari, representanto do Quadro do Magistério do 1° o 2°
Gratis. Haveudo quorum fo’gimootai, a Professofa Maria Elias Soares
submotou a pauta d apreciagdo dos Sonhoros Consolhoiros, tendo sido foitas as
soguintes inclusdos: 1) Prorrogagfio do Afastamonto do Docentos -
Dopartameuto do Leoras Estraflgoifas - Professora Ana Maria Césaf Pompou;
Departamento do Ciéncias da Informaofio — Professora Lidia Eugénia
Cavaloanto; Dopafiamento do Historia - Professor Euripedos Antdnio Furies;
2) Dogartamonto do Ciéncias da Informagfio: Proposta do Criaofio das
Disoipiinas Monografia I, II o 111, no grade em'rieul’ar do Curse do .
Biblioteoonomia; 3) Mossfio Funoional do Professor do 1° o 2° .Graus —
Cma do Culuira Britéfiioa- Profossores Claudiana Maria Rodriguos Nunos do
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.Ahfioida, Joeoly do Deus Pifliieiro, Lilian Cavalcarit-i Femafides Vieir'a, Joana
Analia Ribeiro Albuquerque; Casa do Cultura Italiana — Ana Maria Oliveira
Scares; 4) Relatorio do Proioto do Extonsfio - Dopartamento do Ciéncias da
lflformacfio — T111110: “Trabalho Comuriitario 11a Biblioteca do Taquara”,
coordonadora: Profossora Maria do Fatima Oliveira Costa; 5) Projoto do
Extensao

- Departamonto do Comunicaoao Social = Titulo: “Radioativa”,
coordonadora: Profossora Maria do Fatima Bandeira do Paula; Departamonto
do Historia - Titulo: “Projoto Novo Vestibular” — coordenadora: Professora
Adelaide Gonealves Pereira; ‘6) Projetos do Pesguis — Departamento do
Letras Vemaculas — Titulo: “Posioionamentos no Discurso Litoro-Musical
Brasileiro - Descricfio e Ana'liso”— coordenador: Professor Nelson Barros da
Costa; Dopartamento do Psicologia - Titulo: “Subjetividade do “mama”:
(pseudo) individuaefio o homogeneizacfio na cultura do consume”,
coordenadora; Profossora Maria do Fatima Vieira Severiano. 7) Rolatérios do
Projotos do Pesguisa — Depmtamento do Filosofia — Titulo: “ A Dialétioa-om
Debate”, coordonador: Professor Manfredo Arafijo de Oliveira; Titulo:
“Cornpreensao e Diélogo: a iflfluencia da dialética do Platao na hennenéutica
do Gadamer”, coordonador: Professor Custédio Almeida; Titulo: “Leibniz o a
Filosofia Analitica”, ooordonador: Professor Guido Imaguiro. Aprovadas as
inclusoes e eonsoquentemonto a pauta, a Professor-a Maria Elias Soares deu
boas—Vindas 30 Professor Eduardo Ferreira Chagas, o reco'm-indicado para
representar o Departamonto do Filosofia. Ordem Q dia. Primeira Matéria.
Escolha do um mombro do Conselho do Contro para a Comissao Eleitoral
Setorial. A Profossora Maria Elias Scares fez um breve relate da ultimo
feuniao do Consellio Universitafio — CONSUNL que so realizara no dia
20.02.03, o que aprovara a Resolugao' 11° 01/2003, que “estabelece normas
oomplomontaros ao Estatuto sobro o processo do consulta a comunidade
universitéria, objotivando a olaboracao das listas tripliees para Reitor o Vice-
Reitor da Universidado Federal do Coara, a serom submetidas ao CONSUNI”.
Tendo em vista 0 Art. 9" da citada Resolucao, oste Conselho iridieou, per
unanimidado, 0 Professor Odflio Alvos Aguiar, do Dopartamento do Filosofia,
pma intograr a Comissao Eloitoral Soton'al = CBS, incumbida do coordenar o
processo do votacfio o apuraeao dos votes na'consulta a sor feita a comunidade
universitéria no dia 23.04.03. Segunda matéria. Afastamento do Docentes. 1)
O Consolheiro Ricardo Jorge do Lucefla Lucas relatou a matéria, aprovada
polo Departamento do Comum'cagao Social, em reunifio do dia 10.12.02, que
Esta do afastamento da Professora Julia Maria Pereira do Miranda Henriquos,
no periodo do 02.03.03 a 15.04.03, a fim do ministrar Seminén'os, na
qualidade do Professor Visitante, na Ecole Dos HautesyEtudes En Sciences
Socialos e dar' continuidade a pesquisa, jé iniciada quando do sou est'agio do
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pés—defiorado, sobre o fecepeao da obra de Emmanuel Mower antes es
intelecmais catolieos brasileiros nos 31105 50 e 60. Posta em votaeao, a matéria

foi aprovada per unanimidade. 2) A Conselheira Adelaide Gonealves relatou a

matéria, aprovada polo Depaflamento de Histéfia, em maniac do dia 20.02.03,

que trata do afastamento do Professor Euripedes Antdnio Funes, no periodo de

01.03.03 a 30.11.03, a fim de realizar pos-doutorado na Universidade de

Campinas, do aeordo com eonvénio eStabeieeido nos tonnes do PROCAD,

entre grupos de pesquisadores da UFC, UNICAMP e UFBA. O estagio do

pos-doutorado do Professor Eufipedes Antonio Funes sera realizado no Centre

de Pesquisa em Histéria Social da Cultura, CECULT/UNICAMP,

opmnnndade em que ministrara curse na Pos-Gfaduaeao, partieiparé da finha

do pesqlnsa Historia Social da Cultura e realizara pesquisas em instituieoes de
850 Paulo, Rio de Janeiro e Para. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada

pet nnam'midade. Tereeira matéria. Prorrogaeao de Afastamento de
Doeentes. 1) 0 Conselheiro Marcus Dodt relatou as matérias, aprovadas polo
Departamento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 06.02.03, que tratam:

a) da pronogaeao do afastamento da Professora Jaqueline Freitas Bezen‘a, no
periodo de 19.02.03 a 18.02.03, 3 fim de presseguir curse de Doutorado em

Ciéneias da Linguagem, na Universidade Stendhal = Grenoble III, em

Grenoble/Franea. Na oportunidade, foi lida a deelaraefie do Professor

Orientador, Jean-Emmanuel Le Bray, dando ciéncia do trabalho de pesquisa

realizaeao pela Professora Jaqueljne Bezerra, para elaboraeao do sua tese nos

periodos de 2000-2001 c 2001-2002, assim como da necessidade de
pretregaeao (2002-2003), periodo em que a doutoranda avaneara na pesquisa,

podendo defender sua tese. Posta em votaeao, a matéfia foi aprovada por

unanimidade; 13) da prorrogaeao de afastamento da Professora Massflia Maria
Lila Dias, no periodo de 15.03.03 a 14.03.04, a fim de dar continujdade a0
arse de Doutorado em “Questoes de Lingua, Seeiolingfiistiea e Cfitiea

Textual Espanhola no seu Contexto Historico e Filosofico”, na Universidade

do Salmnanea, em Salamanea/Espanha. Na oeasiao, foi lida a can-a da

Professora Orientadora Maria Noemi Dominquez Garcia, da Universidade de
Salamanea, dando eiéncia das atividades desenvolvidas pela Professora
Massfiia Dias, ressaltando que sen nabalho de investigaeao (qualifieaeao)
encontra—se em processo final de redaeao e que a leitura e defesa pfiblica estao

previstas para junho de 2003. Pesto em vetaefio, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 2) O Conselheiro Mageus Dodt relatou a matéria, aprovada pelo

Depmamento de Letras Esn'angeiras, em reuniao do dia 27 .02.03, que frata da

monogaefio de afastamento da Professora Ana Maria César Pompeu, no
paiode do 13.03.03 a 12.03.04, a fim de prosseguir curse de Doutorado cm
131% Classicas, na Universidade de 850 Paulo, em Sic Paulo. Na



opofiurridade, foi lida a oarta do Professor Ofientador Jose Aatonio Alves
Torrano, dando ciéncia das atividados desenvolvidas pela Professora Ana
Maria Cesar Pompou, salientando que no memento, a eitada doconte
desenvolve sou projeto do tese, rodigindo—o, ao mesmo tempo oin qno pesqm'sa
e participa do encontros cientifieos, justificando a necessidado da prorrogaoao
do sou afastamento. Pasta om votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidado. 4) O Conselheiro Ricardo Jorge do Lucona Lucas relatou a
matéria, aprovada polo Departamento de Comunjcaoao Social, em rounifio do
dia 04.02.03, que trata da prorrogaoao do afastamento da Professora Liana
Viana do Amaral, no poriodo do 01.03.03 a 29.02.04, a fim do'prosseguir
ornso do Doutorado om Sooiologia, na Universidade Federal do Coara. Na
ooasifio, foi lido parooor da Professora Orientadora Jfilia Miranda Henriques,
dando oiéncia das afividades eumpridas pola Professora Liana Viana do
Amaral no decorror do ano do 2002, do oxame do qualificaoao a quo devera so
submeter no deoorror doste ano, assim 'oomo da conclasao do see tose do
Doutorado, que devera ser dofendida até o inicio do 2004, ressaltando a
aooossidado da prorrogaeao do afastamento. Posta om votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 5) A Conselheira Ruto Batista do Pontes rolatou a
matéria, aprovada polo Departments: do Ciéncias da Informaoao, em rounia'o
do dia 11.02.03, que data do prorrogaoao do afas’camento do Professor Antonio
Wagner Chacon Silva, no poriodo do 01.03.03 a 29.02.04, a fun do continuar

omsando Denim-ado em Edueaoao, na Universidado Federal do Coara. Na
oportum'dade, foi lido o parocer do Professor Orientador, Jacques Thom'en,

que ressalta a efieiéneia do fi'aballao do pesquisa realizado polo Professor
Wagner Chaoon, dando ciéncia do exame do qualificaoao (fovoreiro/03),

solioifando prorrogaoao pot mais 01 (um) ano, a fim do que o oitado doeente
“possa concluir as atividades necessarias a conquista do gran do Doutor om

Edueaeao”. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada per unanimidado. 6) A

Conselhoira Ruto Pontos relatou a matéria, aprovada polo Dopartamento do

Ciéneias da Infoflnaeao, om reuniao do dia 27.02.03, que trata da prorrogaoao

do afastamonto da Professora Lidia Eugenia Cavalcanto, no periodo do

0103 .03 a 29.02.04, a fnn do prossoguir curse do Doutorado om Educaeao

Brasiloira, na Faouldade do Edueaoao, da Universidado Federal do Ceara. Na

oportunidade, foi lido o parocor do Professor Oriontador, Jose Gerardo

Vasooneelos, dando eienoia que a Profossora Lidia Eugenia Cavaloante vem

dosonvolvondo do mode satisfatorio sua posquisa, realizou sua primeira

qualifieaoao e prepara—so, no memento, para a segunda. Posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidado. 7) A Conselhoira Lilian Adeodato
Carvalho rolaiou as matérias, aprovadas polo Departamento do Psieologia, em
reuniao do dia 26.02.03, que nataxn: a) da prorrogaeao do afastamonto da
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WRoseafla Freitas Nieolau, no pefiodo de 01.03.03 a 29.02.04, a firm

de prosseguir curse de Doutorado em Sociologia, na Universidade Federal do

Cearé. Na oportunidade, foi lido parecer da Professora Orientadora, Jalia

'Miraada, que fessaltOu o empeaho e a detenniaaeao da Professora Roseaaar

Freitas Nicolau, deu ciéncia das afividades desenvolvidas salientando que a

citada doeente 3's cursara “todas as disciplines teéricas, dedicando-se

atualmente a pesquisa e a elaboraeao do projeto do pesquisa”. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade; b) da pronogaefio do

afastamento da Professora Vilma Maria Barreto Paiva, no periodo de 01 .03 .03

a 29.02.04, a fim do prossegujr curse de Doutorado em Educagfio Brasfleira,

na Faeuldade de Educaeao, da Universidade Federal do Ceara. Na

opommidade, foi lido parecer da Professora Orientadora, Maria Juraci Maia

Cavalcante, dando oiéncia das atividades desenvolvidas pela Professora Vilma

Paiva, salientando que a mesma esta desenvolvendo projeto de tese intitulado

“Meméria do Idosos Aflalfabetos em uma Sociedade da Eserita e da Bscola”,

estando previsto o seu primeiro exams de qualificaefio para ab ' 2003, apos a

conclusao dos créditos exigidos. Posts em votaoao, a matéfia foi apfovado pot

manimidade. 8) A Conselheira Maria Aparecida Montenegro relatou a

mate'ria, aprovada polo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia

27.02.03, que trata da prorrogaeao de afastamenfo da Professora Joana D’Ar'c

Mesquita Borges, no periodo de 01.03.03 a 29.02.04, a fim de prosseguir

curso de Doutorado em Filosofia, na Universidade Federal do Miaas Gerais.

Na oportunjdade, foi lido parecer do Professor Orientador, Paulo Roberto

Margutti Pinto, dando ciéneia das afividades desenvolvidas pela Professora

Joana D’Arc Mesquita Borges, ressaltando que o texto definitive do seu

projeto do tese devera set finalizando ate 0 dia 28.02.03. Pasta em votaoao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Abertura do Edital

pma Seleeao dc Professor Visitante Brasileiro. 1) O Conselheiro Jose Célio

Freire relatou a matéria, que trata da solicitaefio do Departamento de

Psicoiogia, da abermfa de edital, para Seleoao de Professor Visitaate

Brasileiro, Setor de Estudo: Psicopatologia e Psicanalise, 01 (uma) vaga, em

regime de 40 horas semanais. O Conselheiro Jose Célio Freire justificou a

referida solicitaeao (necessidade da graduaefio e da pas-graduaeao, em

deconencia da aposentadoria da Professora Analuiza Mendes Pinto Nogueira),

tendo feito a leifiira da ’programaeao a set cumprida polo professor

selecionado: Graduagao: disciplinas — Persepalidade I — 06 creditos e Estagio

Supewisionado — 04 créditos. Pas-Graduagao —- disciplinas — Enfoques em

Psicopatologia — 01 crédito e On'entaofio de Dissertaefio — 02 créditos

(«ientaeao de mestrandos); Pesgaisa — Pesquisa no Laboratorio de

Psiwnélise Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A



’ Consolhoifa Cehha Garcia relatou a matéria, quo 'fiata da sofioitaoao do —-
Dopartamonto do Literatura, do abertura do edita], para Soloofio do Professor
Visitanto Brasiloiro, Sotor do Estudo: Literatura Brasiloira, 01 (uma) vaga, om
regime do 40 horas somahais. A Consoihoira Cohha Garcia justifioou a
reforida solicitaoa’io7 tondo foito a leitura da programaoio a sor cumprida polo _»,
professor solooionado: Somestro 2003.1. Pés-Graduagao: no Curso do __
Mostrado em Lotras — Ifisoiph'na — HGP 824 — Seminario do Literatura
Brasileira I (04 horas semanais) — Oriontaoao do Dissertaofio (15 horas —J
somanais); Graduagaio: Curse do Lotras —— Disciplinas — HG044 — B Literatm'a _j‘
Brasiloira [[1 (04 horas somanais), - HG044 — C Literatura Brasiloira 111 (04
horas somanais); Projoto do Pesquisa ha area do Literatura Brasfleira (10 horas —
somanais); Semestro 2003.2 — Pos—Graduagfio: no Curse do Mestrado om -

Lotl'as — Discipliha HGP797 — Topieos Especiais do Literatura Brasileira I (04
horas somanais); Oriontagao do Dissertaofio (15 horas semanais); Graduagfio:
Curse do Letras —- Disoiphnas—HG044 — B Literatura Brasileira III (04 horas

f semanais); HG044 — C Literatura Brasiloira III (04 horas somanais); Projoto ——
do Pesquisa 11a area do Literatura Brasfloira (10 horas somanais). Posta om
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta matéria. Rolaiorio
do Pos-Doutorado. A Consolhoira Adelaide Gonoalvos rolatou a matésria,
aprovada polo Dopartamonto do Histéria, que traia do rolatério roforonte ao e
Estagio do P6s—Doutorado, apresentado polo Professor Frederico do Castro
Neves. Esclareeou que o reforido dooonte realizara Estagio na Universidade
Estadual do Campinas (UNICAMP), no poriodo do 01.06.02 a 31.11.02 (06 —“
moses), como parto do Projeto CAPES/PROCAD, tondo desonvolvido o _
projoto do pesquisa intitulado “A Soca o a Cidado: a formaoao da pobroza
mbana om Fortaleza (1877-1915)”, ministrado disoiphna no Curse do Pos-

r Graduaofio da UNICAMP, , roalizado palostras na PUC-SP, ——
CERES/UNICAMP e participado do Seminarios, aprosontando trabalhos. _

)1 Posta om votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidado. Sexta matéria. 1)
‘ Proposta do Criaoao da Discipliha “Projoto do Monografia em Psioologia”. A
' Consolhoira Idilva Gormano rolatou a matéria, aprovada polo Cologiado da -—
.\ Coordonaoao do Curso do Psioologia om 29.01.03 o polo Dopartamonto do
h_ Psioologia, ha mosma data, que trata da proposta do oriaofio da disciplina

“Projoto do Monografia em Psicologia”, com 02 créditos, sondo pro-requisite
para a disoiplina Monografia om Psicologia. A Consolheira Idilva Germano, _

L na qualidade do coordenadora do Curso do Psicologia, justificou a criaofio da
disciphna supraoitada, ressaltando que ola pretendia “sonar dificuldades
obsorvadas no Curso do Psicologia, quanto a exigfiidado do tempo, quo —

} prejudioa a qualidado dos fiabalhos aprosontados ao fim da disoiplina _ _
‘ Monografia om Psicologia”. Ressaltou quo os alunos nfio ostavam gorando
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boas monografias e que agora havia a exigéncia de uma defosa pfibfica,
perante uma Banca, justificando assim a criagfio da disciplina proposta, que
daria oportunidadc a0 aluno dc rodigir sou projeto, com a assisténcia
aidividualizada de um ofientador'. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada
por unanjmjdade. 2) A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou a matéria,
do interesse do Departamcnto dc Ciéficias da Informagfio, que Irata da criagfio
das disciplinas Monografia I, 11 C III. Na oportunidade, fez a leitura das
justificativas e das ementas, ressaltando que a criagfio da disciplina
Monografia, subdividida em I, 11 e 111, temper finalidade propiciar aos alums
as oondiooes para a produoao da monografia. Posta em votaoao, a matéria foi
W3 por unafiimidade. Séfima matéria. Progessfio Funcional dc
Professor de 1° 6 2° Graus. 1) O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou a
maiéria, aprovada polo Colegiado da Coordenadoria Geral da Casas de
Cultma Estrangeira, em reunifio do dia 14.01.03, que trata da progressao
fimcional horizontal da Professora Ana Maria Ofiveira Scares, da Casa do
Cultura Italiana, referente ao intersticio de 2000.2 a 2002.1, da Classe D,
referencia 2, para Classe D, referéncia 3, do Quadfo dc Magistério do 1° 6 29
Graus. A Comissao de Avaliaofio, composta pelos Professores Maria Alice

‘ Anuda Feneira Games, Rosa Virginia Vieira Cintra Gn'ppon e Francisco
! Roterdan .Fernandes Damasceno, julgou a Professora Ana Maria Oliveira
. Scares apta a progressfio supracitada, tendo—lhe atribuido média 9,0 (nove).
I Posta em vofaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro

Roterdan Damasceno relatou as matérias, aprovadas polo Colegiado da
Coordenadoria Gerai das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio do dia -
27.02.03, que tratam: a) da progressao fimcional horizontal da Professora
Joocly dc Deus Pinheiro, da Casa do Cifltura Briténica, referentc ao intersticio
de 2001.1 a 2002.2, da Classe E, referéncia 1, para Classe E, referéncia 2, do
Qaadto do Magistério do 19 e 29 Graus. A Comissfio do Avaliaofio, composta
pelos Professores Jofio Scares Lobo, Glaucya Gislayne Brito Cavalcante e
D’ma Maria Fragoso Cestari, juigoo a Pfofessora .106e de Dons Pinheifo apta,
a progressao supracitada tendo-lhe atribuido média 9,9 (nove Virgula nove).
Posta em votagséo, a matéria foi aprovada per unanimidadc; 12) da progressfio
ftmcional horizontal da Professora Claudiana Maria Rodriguos Nunes de
Almeida, da Casa de Cultura Britanica, referente a0 intersticio de agosto de

t 2000 a agosto de 2002, do Classe E, referéncia 1, para a Classe E, rcferénoia 2,
do qua'dIo do Magistério de 1° 6 2° Graus. A Comissfio do Avaliagfio,
oomposta pelos Professores Jofio Soares Lobo, Giaucya Gislayne Brito
Cavalcante e Dina Maria Fragoso Cestari, julgou a Professora Claudiana

1 Maria Rodrigues Nunes de Almeida apta a progressao supracitada, tendorlhe
mimido média 9,7 (nove virgula sete). Posta em votagfio, a matéria foi



apfovada per onanimidade; e) da pfogsessao ‘fimcional horizontal (la
Professora Lilian Cavalcanti Femandes Vieira, da Casa de Cultura Britfinica,
referente a0 interstieio do 2001.1 a 2002.2, da Classe E, referéncia 1, para a
Classe E, referencia 2, do Quadfo do Magistério do 19 e 29 Gfaus. A Comissfio
de Avaliaeao, composta pelos Professores Joa'o Scares Lobo, Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante e Dina Maria Fragoso Cestari, julgou a Professora
Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira apta a progressao supracitada, tendo-llie
atribuido me'dia 9,8 (nove virgula oito). Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade; (1) da progressfio funcional horizontal da
Professora Joana Analia RibeiIo Albuquerque, da Casa de Cultura Britfiniea,
referente ao interstieio do 2001.1 a 2002.2, da Classe D, referénoia 2, para a
Classe D, referéncia 3, do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A
Comissdo de Avaliaeao, composta pelos Professores Maria Alice An'uda
Ferreira Gomes, Rosa Virginia Vieira Cintra Grippon e Francisco Roterdan
Damasceno, julgou a Professora Joana Anélia Ribeiro’Albuquerque apta a
progressfio supracitada, tendo-lhe atribuido media 9,0 (nove). Posta em
votaeao, a matéria foi aprovada p01” unanimidade. Oitava matéria. Relatorios
de Projetos de Extensfio. Por deliberaeao deste Conselho, baixaram em
diligéncia 0s relatérios dos projetos de extensao de interesse do Depaitamento
de Ciéneias da Informaeao intitulados “Préticas Leitoras nas Escolas Pfiblicas
do Conjunto Ceara (coordenador: Professora Ana Maria 321 de Carvalho),
“Pratieas Leitoras da Biblioterapia na “Casa da Crianea” (coordenador:
Professora Virginia Bentes Pinto) e “Trabalho Comunitén’o na Biblioteca do
Taquara” (eoordenador: Professora Maria de Fatima Oliveira Costa), a fim de
serem encaminhados com os respectivos pareceres. Nona matéria. Projetos
do Extensao. 1) A Conselheira Auxiliadora Lemenhe relatou a matéria,
aprovada polo Departamento de Ciéncias Sociais, em reunifio do dia 21.01.03,
que data do projeto de extensao intitulado “ Pe. Cicero: Religifio, Politioa e
Sociedade”, ooordenado pelo Professor Joiio Batista Arruda Pontes. Ao ser
apreeiado, o referido projeto foi baixado em diligéncia, a fim de serem
observadas as condigfies contidas no pareoer da relatora, Professora
Auxiliadora Lemenhe, que sugere: rover a metodologia; rover a clientele
(diminuir o nfimero do estabelecimentos envolvidos); desenvolver a pratica da
mental; buscar cooperaefio dos Depaitamentos de Historia e Ciéncias da
Informaeao; never a natureza do projeto, que prove publicaefio. 2) O
Conselheiro José Linhaies Filho relatou a matéria, aprovada pelo
Depafiamento do Literatura, em reunifio do dia 06.12.02, que trata do projeto
do extensao, intitulado “ Sala de Leitura I — José de Alencar, Como e Porque
Sou Romanoista”, coordenado pela Professors, Odalice de Castro 6 Silva.
Mu esclarecimentos sobre o periodo do realizagao (02.05.03 a 11.07.03), 0
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ebjetivo (“abrif ciclos dm'adouros, para que se tomem part9, das progamaooes
letivas do Curso de Letras em sous vérios niveis de operaofio, como uma
expoctativa do instalagéo do uma Cétedra José do Alencar, entre as disciplinas
da gfade curricular do Cwso/Programa de Fog-Graduaofio em
Letras/Literatura”), e a justificativa, tendo feito a leitura do parecer do
Depaflamento. Pasta em votagfio, a mate'ria foi aprovada pox unanimidadc. 3)
A Conselheira Ana Maria Sé do Carvalho relatou a mate’ria, apfovada polo
Departamento de Ciéncias da Informagfio, em reunifio do dia 23.01.03, que
fiata dos projetos do extensfio intitulados “Nas Tramas da Leitofa”, realizado
respectivamente em Amontada e Itapipoca, sob a coordenagfio das Professoras
Ana Maria 551 de Carvalho e Rute Batista do Ponies. Na oporttmidade, fez a
leitura do parecer do Depaxtamento, esclarecendo que os projetos em questfio
foram roah'zados nas comunidades dos Caetanos (Amontada), nos dias 23 e
24.02.03 e no Assentamento do Imovel Maceio (Itapipoca), nos dias 21 e
22.02.03, com o objetivo do “pensar as questdes da leitura e da escrita,
juntamente com os professores, 11a dimensfio que esses instrumentos de
apfendizagem podein sigfiificar 11a formagfio do homem cofltempordneo".
Ressaltou ainda que os citados projetos “estimularam a elaboraofio do textos
com base na histéria de Vida cotidiana dos participantes”. Posta em votaofio, a
maiéfla foi aprovada por manimidade. 4) A Conselheira Ana Sé relatou a
matéria, aprovada polo Departamento de Ciéncias da Informagfio, em reunjfio
do dia 11.02.03, (1116 trata do projeto do extensfio intitulado ‘Tréticas Leitoras
da Biblioterapia na Crianga — Casa da Crianga”, coordenado pela Professora
Virginia Bentes Pinto. Conselheira Ana Sé fez a leitura dos pareceres (do
Departamento e do Conselho de Centro) e prestou esclarecimentos sobre o
periodo do realizaoz’io (inioio marge/2003 — projcto permanente), o objetivo
(“desenvolver préticas leitoras, dc contagfio de historia, de intelpretagfio
cénica, do afie—express‘a’o e ouo'as habilidades que venham estimular os
participantes para as leituras, como uma atividade lfidica e transformadora” , e
a clientela (efianoas que habitam 11a “Casa da Cfianga”). Posta em votaoéo, a
matéria foi aprovada por unanimjdade. 5) A Conselheira Laéria Bezerra
Fontenele relatou a matéfia, aprovada polo Departamcnto dc Psicologia, cm
reunifio do dia 11.02.03, que data do projcto do extensfio intiflflado “II
Congresso Nacional de Psicanélise da UPC” 6 “VII Encontro do Psicanélise
da UFC”, pot ela coordenado. Esclarcceu que os eventos realizar—se—fio no
periodo de 15 a 17.05.03, iratando—se do programagfio do Laboratério do
Psicanélisc do Departamento do Psicologia, objetivando a “difisfio do saber
psicanalitico e o intercfimbio cientifico entre profissionais da érea, e de éreas
afins”. Referido evento contaré, além dos professores 6 31111103 do
Departamento‘ de Psicologia da UFC, com professores de importantes
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universidades brasileifas. Na oportunidade, a Conselheifa Laéfia Fontenele fez
a leitura do parecer favorével, emitido pelos Professores Ricardo Barrocas,
Idilva Germano e Caubi Tupinambé. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada
pct“ unanimidade. 6) O Conselheifo Jose Célio Ffeife felatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunja‘io do dia 29.01.03, que
data do projeto de extensfio intitulado “Seminério Campos de Atuaefio
Teérico — Profissionais em Psicologia e suas Implicaeées Eticas”, coordenado
pela Professora Lfioia Maria Gongalves Siebra. Fez a leitura do parecer
favorével, emitido pelos Professores Veronica Ximenes, Idilva Germano Pires
e Cézar Gois, ressaltando que o projeto em questiio “objetiva proporcionar a
disoussfio da dimensfio étiea da prétiea psieologica com vérias éreas de~
aplicaofio das psicologias contemporfineas”. Foi realizado no periodo de
13.01.03 2105.02.03, (:0m com aparticipaofio de profissionais das éreas de
Psicologia: Ambiental, Comunitéfla, Organizacional, Escolar, Clinica,
Hoslaitalar e Psieanélise. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada‘ por
unanimidade. 7) A Conselheira Lfieia Siebra relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em feunifio do dia 29.01.03, que trata do projeto
de extensz'io intitulado “VI Ciclo de Palestras: Teorias e Préticas Psicologicas”,
coordenado pela Professora Maria de Fétima de Sena e Silva. Na
oportunidade, fez a leitura do parecer favorével, emitido pelos Professores
Orlando Cruxén, Laéria Fontenele e Caubi Tupinambé, ressaltando que o
referido projeto, realizado no periodo de 23.01.03 a 04.02.03, “objefivou
fornecer aos alunos do 1° semestre do curso de Psieologia conhecimentos‘
gerais acerca das pra’ttioas psicologicas, através de palestras com profissionais
renomados, que atuam nos diferentes campos da ,Psicologia”. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada per manimidade. 8) A Conselheira Lficia
Siebra relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
remaifio do dia 16.12.02, que trata do projeto de extensfio intitulado
“Psicologia e Trfinsito — Mesa Redonda e Laneamento de Livro”, coordenado
pelo Pfofessor' Antonio Caubi Ribeiro Tupmajnbd. A Conselheira Lficia Siebra
fez a leitura do parecer favorével, emjtido pelos Professores Fétima Sena,
Orlando Cruxén e Ricardo Barrocas, ressaltando que o projeto em questfio,
realizado no dia 18.12.02, concretizou—se,através do mesa-redonda intittflada
“Violéncia e Trfinsito”, contando com a presenea do Professor Reinier
Romsfiaien, eonsiderado a maior autoridade em Psicologia do Trfinsito no
Btasfl. Paralelamente, foi laneado o livro “Estudos sobre Psicologia do
Tré‘nsito”, organizado peio Professor Caubi. Tupinambé. Posta em votaofio, a
mtéfia foi aprovada por unanjmidade. 9) A Conselheira Idilva Maria Pires
Germano related a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
ramifioldo dia 11.02.03, que trata do projeto de extensfio intitulado “Estégio:



Abordagem Humanista, visando principahnente a0 suprimtento do quadro deprofessores supervisores nesta abordagem e o intercfimbio entre oDepafiamento dc Psicologia e as instimieées conveniadas”. A ConselheiraIdflva Germano ressaltou que o projeto realizar—se-é no periodo de 31.03.03 a31.12.03, salientando que a fimgfio da Professora Mém'ca Tévora seré de

projeto dc extensfio intitulado “Seminério de Comemoraefio do Centenério deCarl Rogers”, ceardenado pelo Professor Ricardo Liflcolfi LarafljeifaBmocas. A Conselheira Idflva Germano fez a leitura do parecer favorével,

Treinamento—PET, objetivando “comemorar o centenério de Carl Rogers 6recolocar em debate suas contribuiefies”. Posta em votagfio, a matéria foiaprovada per unanimidade. 12) O projeto dc extensfio intififlado ‘Trogi'ama
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A0 set apreciado o projeto de extensfio infiuflado “Projeto Novo Vestflmiaf”,
coordenado pela Professora Adelaide Gongalves, este Conselho deliberou que
o projeto em questfio fosse encaminhado a0 Departamento de Histéria, a fim
de ser apfovado pot sen Colegiado e devolvido a Secretaria do Centre na
versfio original, com os pareceres do Departamento e do Conselho. Tendo em
Vista 3 longa pauta e o adiantado da hora, os Relatérios dc Projetos dc
Pesqifisa c as Projetos dc Pesquisa ficaram para ser apreciados na préxima
reum'fio deste Conselho. A Senhora Diretora declarou encerrada a sessfi’o, da
qual, e11, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade dc secrctéria, lavrei
a presente ata, que depois de lida e aprovada, era mada por mim e pelos
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