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Ata da 405;. Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A03 09 (nova) dias do més do marge do ano
de 2004 (dois mil e quatro), as 09:00 (move) horas, realizou—se, na Sala de
Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Consclho do Centro de Humanidades,
sob a pre'sidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria de Fatima Oliveira
Costa, contando com a presenoa dos Senhores Conselheiros: Antonio
Wellington de Oliveira Jdnior — Vice-Diretor do Centro, Celina F. Garcia 6
Elvira Gléria Drumond- Miranda, sub—chefe e representante ad hoc do
Departamento de Literatura; Marlene Gonoalves Mattes, chefe do
Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto Farias e Tito Livio
Cruz Romao — chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras;
Silas .1056 do Paula — chefe do Departamento de Comunicaoao Social; Lidia
Engénja Cavalcante e Ivone Bastos Bomfim Andrade — chefe e representante
do Departamento de Ciéncias da Infonnaoao; Carlos Silveira Versiani dos
,Anjos Jr'mior, chefe do Departamento de Ciéncias Sooiais; Isabel Cristina
Ferreira Borsoi 6 Angela do Moura Marques - chefe c representante do
Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Balros da Ponte, Chefe do
Departamento de Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro - chefe pro-
tempore do Departamento de Filosofia; Rosemeire Selma Monteiro —
coordcnadora do Curso de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas,
‘coordenadora do Curso de Comunicaoao Social; Maria do Rosa’uio de Fatima
Portela Cysne - coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Cassio Adriano
Braz de Aquino, Vice-coordenador do Curso de Psioologia; Bemardete Biasi
Rodrigucs — ooordenadora do Programa de Pds»Graduagao em Lingiiistica;
Jose Ce'h'o Freire — coordenador do Mestrado em Psicologia; Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante — Coordenadora Geral das Casas de Cultura
E‘strangeira; Maria Elias Soares — Ex-Diretora do Centro de Humanidades;
Dina Maria Fragoso Cestari — Representante do Quadro de Magistério do 1° e
2° Graus e Raimundo Augusto Durval — Representante do Corpo Te’cnico-
Administrative. ORDEM DO DIA: Primeira Matéria: Licengza Sabética. O
Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias Sociais, cm reuniao do dia 16.12.2003, que trata do pedido do licenga
sabatica da Profa. Linda Maria Pontes Gondim, por um periodo de 03 (trés)
moses a partir do 01.03.2004 a 30.06.2004. Em discussao, em votaoao,
aprovado por unanimidade. Segunda Matéria: Relatérios de Projetos de
Extensfio. 1) Departamento do Ciéncias da Informaoao. A Conselheira Lidia
Eugenia Cavalcante .relatou as matérias aprovadas em reuniao do
Departamento de Ciéncias da Informaefio, no dia 01.03.2004, que tratam dos
Relatorios de Projetos do Extensao intitulados: a) “Seminario de Informaofio”,
Coordenado pela Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa. Na oportunidade, a



Conselheira Lidia Eugéuia solicitou que o referido projeto fosse retirado do
pauta, face a auséncia do parecer da connssfio. Projeto retirado do pauta por
unanimidade. b) “PROLER”, coordenado pela Profa. Rute Batista do Pontes.
Apés a leitura, o parcccr foi posto cm votaofio, sendo aprovado por
unanimidade. c) “Biblioteca Comunitéria da 'I‘aquara”, coordenado pela Profa.
Ivono Bastos Bomfim Andrade. Apés a loitura, o parecer foi posto em
votaoéio, sendo aprovado por unanimidade. 'l‘erceira Matéria: Homologagfio
Projeto de Extensfio: l) A Conselheira Lidia Eugénia Cavalcante rclatou a
matéria, aprovada polo Depai'tainento de Ciéncias da lnformaofio, em reunjfio
do dia 01.03.04, quo trata do Projeto dc Extensfio intitulado: “Grupo
Contadores de Histéria”, por cla coordenado. Apés a Ieitura, o parecer foi
posto cm votaofio, scndo aprovado por unanimidadc. 2) A Conselhoira Izabel
Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria, aprovada polo Departamento de
Psicologia, no dia 03.03.04, que trata do Projeto dc Extensfio: IX Enoontro do
Psicanélise da UPC, coordenado pela Profa. Laéria Beserra Fontenele. Apés a
Icitura, o parcccr foi posto cm votaofio, sondo aprovado por unanimidado.
Quarta Matéria: .Relatério de Projeto de Pesquisa. a) A Conselheira Maria
Aparecida do Paiva Montenegro relatou a matéria, aprovada peIo
Departamenlo de Filosofia, 110 dia 02.12.03, que trata do Relatério do Projoto
do Pcsquisa intitulado: “Questocs Fundamentais do Filosofia do Dircito”,
coordenado peIo Prof. J osé Maria Anuda de Souza. Apos a leitura do parecer
favorz'wel da comissfio, a matén'a foi posta em vo‘tacfio, sendo aprovada por
unanimidade. b) O Conselheiro Sebastifio Rogério de Barros da Ponte relatou
a matéria, aprovada polo Dcpartamento do Histéria, em reunifio do dia
04.12.03, que trata do Relaton'o do Projeto de Pesquisa “Historia, Meio
Ambiente c Reaj'ustamento SOCial”, coordenado polo Prof. Pedro Airton
Queiroz Lima. Apos a leitura do parecer favorével da comissfio, a matéria foi
posta cm votaofio, scndo aprovada por unanimidadc. Quinta Matéri :
Proj eto de Pesquisa. a) A Conselheira Maria Aparecida dc Paiva Montenegro
relatou a matéria, lendo o parecer favorz'wel da comissfio e aprovaofio do
Departamento de Filosofia em reunifio do dia 02.12.03, que trata do Projeto dc
Pcsquisa “A Existéncia dc Dons e a Naturcza do Mal e suas lmplicaooes
Metafisicas para 03 Fundamentos- e Repercussfio sobre a Temporalidade
Laboral”, coordenado pelo Prof. José Maria Anuda do Souza. Apos a leitura,
o parecer foi posto em votaofio, sendo aprovado por unanimidade. b) O
Consclheiro Céssio Adriano Braz do Aquino rclatou a matéria, lendo o parecer
favorével da comissfio e aprovagfio do Departamento de Psicologia, em
reunifio do dia 03.03.04, que trata do Projeto do Pesquisa “Anélise do
Pensamento dc Roger Sue e Gilles Pronovost”, por elc coordenado. Na
oportunidade, 0 Prof. Céssio Adriano Braz dc Aquino, informou aos
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Conselheii’os presenlos que este p'rojelo tratava-se de Luna continuaofio da sua
t‘csc dc doutOrado. Apos a lcitura. o parccer foi posto cm votaofio, scndo
aprovado por unanimidade. Sexta Matéria: Progressfio Funcional
Horizontal. Casa de Cultura Britfinica. A Consclhcira Glaucya Gislaync
.Brito Cavalcaole relalou a- maléria, aprovada em reunifio do dia 09.03.04, quc
trata da progressfio funcional horizontal do Prof. J édcr Martins Rodrigues
Junior da Classe E, referéncia 1 (um), para a classe E referéncia 2 (dois), do
quadro dc magistério dc 1° c 2° graus. Posta cm votaofio, a matéria foi
ap‘rovada por unanimidade. Sétima Matéria: Criagfio do Disciplinas. ‘1)
Departameuto de Ciéncias da Informacfio. A Consclheira Maria do Rosario
do Fatima Portela Cysne relatou a maléria, aprovada em reunifio do
Departamcnto, 110 dia 01.03.04, quc trata da criagfio das disciplinas rcfcrcntcs
as uni dades curriculares V, VI‘e V.Ll. Posto em votaofio, a matéria foi aprovada
por unanimidade. Oitava Matéria: Curso dc Especializacfio. 1)
Departamento dc Comunicagfio Social. a) “Curso de Especializagfio em
Tcorias d3 Comunicacfio e da lmagcm”, coordenado pela Prom. Maria
Aparecida de Sousa. O Conselheiro Silas J osé do .Pauta solicitou a exclusfio do
rcferido ponto do pauta, infonnando que a comisse‘lo ainda cstz'l realizando
algumas modificaooes. Posla em votaofio, a matéria foi excluida por
unanimidadc. Nona B'latél'ia: Prorrogacfio dc Afastamento do Docentes. 1)
Departamento dc Filosofia. A Conseljheira Maria Aparecida dc Paiva
Montenegro solicitou a exclusfio da solicitaofio do prorrogagfio do afastmnemo
da Profa. Joana D’Arc. Mosquito Borges, da pauta, por n50 ter sido entregue a
documentaofio pcla intercssada. Posto cm votaofio, a matéria foi rctirada do
pauta. 2) Departaménto de Psicologia. A Conselheira Izabel Cristina
Feneira Borsoi, relatou a 111atéria, que trata da solicitaqfio dc prorrogaofio de
afastamenlo da Profa. Roseane Freitas Nicolau a fim de dar cominuidade ao
doutorado. Posta cm discussfio, a matéria foi rctirada dc pauta haja vista 0 fato«— . - . ,

'. faclo prazo do seu afaslamento amda nao tor termmado, e ela esta amparada por
6&7? (legafi d’Uei. Posta em votaofio, a exclusfio foi ap‘rovada por unanimidade. Décima

422004. ' Matéria: Recurso de Inscrigfio do Concurso para Professor Adjunto. a)
Dcpartamento dc Lctras‘ Vcrmiculas —- Sctor dc Estudo: Lingiiistica. A
Conselheira Marlene Gongalves Matters, fez a leitura da solicitaofio de recurso,
impctrada pcla candidata Sandra Maia Farias Vasconcelos, ondo alcga que, no
ato ‘da sua inscrigfio n50 haviam lhe comunicado a falla de neuhum
documcnto, no cutamo, quando saiu o rcsultado da inscriofio para o rcfcrido
consurso, sua inscriofio havia sido indeferida pela comissfio sob o argumcnlo
do one estaria I‘altzmdo o mmprownte do votaqfio do {Iltimo pleito. Em
seguida a Conselheira Marlene Manes [cu o parecer do oomissfio e informou
one .as inscricoes so 5510 homo‘mgadas apos o tézmino (la mesma. Posto em
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votagfio o indefetimento da candidata foi aprovado por unanimidade. b)
Departamento de Letras Estrangeiras —- Setor de Estudo: Lingua Alemfi e
Prética do Ensino de Alemfio. A Conselheira Emflia Maria Peixoto Farias
fez a leitura do recurso impetrado pela candidata Ana Lficia Souza de Oliveira
Vfllaga. A Conselheira Emilia Farias informou que a referida candidata
menciona em 3611 recurso que, em consulta feita pela interact ao edital do
refefido concurso, o mesmo nfio mencionava a exigéncia de apresentagfio do
histérico escolar da graduagfio. Em discussfio, algims conselheiros 3e
pronunciaram informando que muitas vezes o Edital 11510 é muito elaro e,
somente com a leitura da Resolueao 11° SS/CEPE e que fica explicitado o
nfimero de cépias do memorial e do historico de graduagfio. Os conselheiros
sugeriram ainda que fossem feitas essas inclusfies no edita} para que n50
houvesse mais problemas desse tipo. Posta em votaefio, a matéria ficou assim
definida: 13 (treze) votos de indefeiimento; 05 (cinco) votos de deferimento e
02 (dois) votos de abstenefio. Décima Primeira Matéria —- Projeto de
Extensfio - Casa de Cultura Francesa. A Conselheira Glaucya Gislayne
Brito Cavalcante solicitou a retirada da matéria de pauta, por falta do parecer
da comissfio. Pasta em votaeéio, a mate’ria foi retirada de pauta. Décima
Sggunda Matéria - Homologacfio do resultado do Concurso Pfiblico para
o Quadro de Magistério de 1° 9. 2° Graus. Casa de Cultura Francesa —
Setor de Estudos: Lingua e Cultura Francesa. A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante informou aos senhores conselheiros que o concurso
contou com 13 (treze) candidatos inscritos, todos deferidos e aprovados na
prova de titulos. Prosseguindo esclareceu que ()8 (oito) candidates tiveram
aprovagfio na prova escrrta e didz’ttica, e que a comissfio julgadora indjca o
‘nome da candidata Elisandra Maria Magalhz’ies para preencher 01 (111113) vaga
de professor de Ensino de 1° e 2° graus, Classe C em regime de Dedicagfio
Exclusiva, por haver obtido 80 (oitenta) pong no total C media final de
8,8(oito virgula oito). Pasta em votagfio, a mate’sn'a foi aprovada por
Imanimidade. Décima Terceira Matéria — Homologaefio do Resultado do
Concurso para Professor Adjunto. a) Departamento de Histéria — Setor
dc Estudo ~ Historia Geral: Moderna e Contemporfinea. O Conselheiro
Sebasfifio Rogerio de Barros da Ponte fez a leitura da ata da reunifio do
Departamento, realizada em 05.03.04, indicando a aprovaefio do candidato
Franck Pierre Gilbert Ribard e 3113 conseqfiente contratagfio. Posta em votaofio
a matéria foi aprovada por unanimidade. 1)) Departamento de Ciéncias
.Sociais - Setor dc Estudo: Ciéncia Politica. O Conselheiro Carlos Silveira
Versiani dos Anjos Jfinior relatou a material, aprovada pelo Departamento em
reunifio no dia 09.03.04, que trata do concurso para Professor Adjunto. Na
oportunidade 0 Prof. Carlos Versiani eomunicon a aprovaefio do candidate



Francisco Uriban Xavier de Holanda no referido concurso. Pasta em votaefio,
a matéria foi aprovada por unanimjdade. Em seguida a Senhora Diretora
Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa colocou em apreciaefio a Ata da 404°
reunifio. Em discussao, a conselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi solicitou
que fosse feita a correeao na folha 2, linha 28 da ata onde se 16: ...”Profa. Dra.
Raquel Guzzo (Titular, UFC.), leia-se: “...Profa Dra. Raquel Guzzo (Titular,
PUC Campinas...)”. Em seguida o Conselheiro Tito Livio Cruz Romao,
solicitou também a corregfio da ata, na folha 2, linha 21, onde se 16: Dra
Ingedore Griinfeld Villaea”, leia-se “...Profa. Dra. Ingedore Grfinfeld
Villaga...”. Assuntos de Interesge do Centro de Humanidades e/ou da
_I_J_l_'*_‘_(_3. Concluida a pauta a Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa fez as
seguintes comunicaqoes: 1) Conforme filtima reuniao do CEPE, nenhum
Curso. de Especializaefio devera ser iniciado sem aprovaqao do Conselho de
Centre; 2) O Projeto Politico Pedagégico para os Cursos de Licenciamra
deverao estar promos até abril de 2004. Em seguida deu boas vindas a Profa.
ROsemeire Selma Monteiro, nova Coordenadora eleita do Curso de Letras e
parabenizou os aniversariantes do més de marge. A Conselheira Bernardete
Biase Rodrigues fez uso da palavra para comuni-car as aousagfies feitas pelo
Prof. Dr. Paulo Mosanio a 3.1n professores do Departamento de Letras
caculas. Nada Mais havendo a tratar, a Sra; Diretora declarou' encerrada- a-
sessao, da qual, eu Fernanda Aparecida de Miranda, Secretarial do Centre de
Humanidades, lavrei a presente ata, que apés lida e aprovada, sera assinada
por mim e pelos demais presentes


