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Ata da 416a Sessfio Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade

Federal do Ceara; A05 23 (Vinte e trés) dias do mes de marge do ano de 2005 (dois mil e

since), as 9:00 (nove) horas, realizou—se Ila sala de remiioes, mais uma sessfio ordinéria

do Conselho do Centre de Humanidades, sob a presidéncia da Sra. Diretora Prof“. Maria

de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenoa dos senhores conselheiros: Antonio

Wellington de Oliveira Junior —— Vice-Diretor do Centro; Elizabeth Dias Martins — chefe

do i Depaitamento de Literatura; Mérluce Coan e Yvanowik Dantas Valerie — -

representando a chefe e representante o representante do Departamento de Letras

Vernaculas; Ana Maria César Pompeu 6 Maria José Santa Rosa B. de Castro — chefe e

representante suplente do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aparecida de

Sousa 4 representante do Departamento de Comunicagfio Social; Lidia Eugenia

,_ Cavalcante e Ivone Bastos Bomfim Andrade — chefe e representante do Depaitamento

de Ciéncias da Informagfio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior — chefe do

Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino 6 Maria de Fatima

de Sena e Silva — chefe pro-tempore e representante do Departamento de PsicolOgia;

Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte — chefe do Departamento de Histéria; Maria

Aparecida de Paiva Montenegro — chefe do Departamento de Filosofia; Rosemeire

Selma Monteiro e Carlos Alberto de Souza — coordenadora e viee—coordenador do Curso

de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas — coordenadora do Curso de Commlicaqfio

Social; Maria de Fatima Silva Fontenele — viee~coordenadora do Curso de



if a.)
“O

I

’Biblioteeonomia ; Isabelle Braz Peixoto da Silva - coordenadora do Curso de Ciéncias

Sociais; Veronica Morais Ximenes - coordenadom do Curso de Psicologia; Kénia Sousa

RioS — coordenadora do Curso de Histéria; Dilmar Santos de Miranda — coordenador do

Curso de Filosofia; Odalice de Castro e Silva — coordenadora do Programa de Pos—

Graduagfio em Letras; Monica Magalhfies Cavalcante — vice-coordenadora do Programa

de Pds Graduaefio em Lingfiistica; Guido Imaguire — coerdenador do Programa de P63-

Graduao'ao em 'Fdosofia; Maria de Fatima Vieira Severiano — vice—coordenadora do

Mastrado em Psieologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante -— ooordenadora- geral das

Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — Ex-Diretora do Centre de

Humanidades; Jose Lima Teixeira — representante do Corpo Técnico—Administrativo;

Bruno Marinoni — representante do DA de Comunicaefio Social; Renata Castelo Branco

Arafijo —— representante do CA dc 'Psicologia; Walter Ferreira Rebouoas - representante

do CA de Historia; Tiago Moreno Leite de Gusmfio —- representante do CA de Ciéncias

Sociais; Emerson Luis Lemos Marinho — coordenador do CAEN; José Gumercindo dOS

Santos Pinho — Diretor da Divisfio de Vigilfincia e Seguranoa e Ricardo Henrique Vieira

dos Santos — Supervisor de. area do Centre de Humanidades. ORDEM DO DIA:

Havendo quorum regimental a Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa

iniciou os trabalhos coloeando em apreeiaeao a pauta do dia. PRIMEIRA MATERIA:

Aprovaefio da Ata da'415a Reunifio do Conselho de Centre. Posta em votagfio, a matéria

foi aprovada par unanimidade. SEGUNDA MATEBIA; Projetos de Extensfio.
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.Departamento de Letras Vemécul‘as. A Conselheira Mérluce Coan relatou as matérias

aprovadas, “ad-referendum” pela chefe do Departamento de Letras Vernéculas em

15.12.04, que trata dos Projetos dc Extensfio intitulados: a) “Pro Leitura”, coordenado

pcla Profa. Maria Edm'lza Oliveira Moreira A Conselheira Mérluce Coan fez a leitura

do parecer do referido projeto, que‘ nessa etapa teve como objetivo pn'ncipal

“desenvolver um trabalho produtivo, junto aos professores do IEC, através de. atividades

pedagogicas voltadas para a produofio e a recepofio dc texto”. Posta em votaofio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Seminérios nfiisticos — 2003-2”,

coordenado pelos Professores Bemardete Biasi Rodrigues e Yvanowik Dantas Valério.

A Conselheira Mérluce Coa_11 fez a Ieitura do parecer do referido projeto que teve como

objotivo principal “veicular e divulgar entre alunos de Letras e interessados em estudos

lingfiisticos os principais avanoos teéricos e metodologicos da posquisa lingiiistica

recente”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) “Seminérios

Lingfiistioos — 2004”, coordenado pelos Professores Bernardetc Biasi Rodrigues e

Yvanowik Dantas Valério. A Conselheira Mérluce Coan fez a leitura do pareoer do

citado projeto. Posta Em votaofio, a matéria foi aprovada por unalfimidade. d)

“Seminérios Lingiiisticos — 2005”, coordenado pelos Professores Bemardete Biasi

Rodrigues c Yvanowik Dautas Valério. A Conselhcira Mérluce Coan, passou a palavra

para o cordenador do projeto Prof. Yvanowik Dantas Valério que passou a fazer a lcitura

do referido projcto. Os Conselheiros presentes pediram ao Prof. Yvanowik que fizesse
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rapcnas a leitura do parecer, mas, este informou que o referido pareser estava faltando. A

Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa informou a todos que o referido

processo n50 passou pela Secretaria do Centro antes da reunifio, apenas nos foi

solicitado que o mesmo constasse em pauta, scndo trazido em mfios pelo representante

do Departamcnto de Letras Vemaculas. Em discussfio, foi sugerido que o projeto fosse

retirado de pauta para atender as cxigéncias. Posta em votagao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. Departamento de Comunicagfio Social — A Conselheira Silvia

Helena Belmino Freitas relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Comunicagfio

Social em reunifio do dia 16.12.04, que trata do projeto de extensfio intitulado “Tvez —

Educagfio para o Uso Critico da Midia”, coordenado pela Profa. Ides Silvia Vitorino

Sampaio. A Consélheira Silvia Helena Belmino Freitas fez a leitura do parecer do

referido projeto que tem como objetivo principal “promover a educagfio para uso critico

das midias, em especial a televise‘io, através de agoes integradas em escolas da redo

pfiblica dc Fonaleza”. Posta cm votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

TERCEIRA MATERIA: Relatério Projeto de Pesquisa. Departamento de Letras

Vernéculas. A Conselheira Mérluce Coan relatou a matéria aprovada em reunifio do

Departamento de Letras Vemaculas, que trata do relatorio do projeto dc pesquisa

intitulado “Posicionamento no discurso literomusical brasileiro —— descrigfio e analise”,

coordenado pelo Prof. Nelson Barros da Costa. A Conselheira Marluce Coan fez a

leitura do parecer do referido relatério. Posta cm votagao, a matéria foi aprovada p01:
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Lnanimidade. QUARTA MATERIA: Afastamento de Docente. Departamento de

Psicologia — O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada

polo Departamcnto de Psicologia cm ‘reunifio do dia 02.03.05, que trata do pcdido de

prorrogagfio do Prof. Jofio 110 Coelho Barbosa por mais 01 (um) 21110. O Conselheiro

Céssio Adriano Braz dc Aquino fez a leitura do relatorio do Prof. 1050 110 C. Barbosa

informando que esta é a filtima prorrogagfio do citado professor o que o mesmo jé esta se

preparando para defesa da sua tese de doutorado. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA: Reformulagao das Normas para

regulamcntar os Cursos de Pos—Graduagfio lato-sensu. A Sra. Diretora Profa. Maria de

Fatima Oliveira Costa prestou esclarecimentos aos ConselheirOS, informando que tern

prazo determinado para apresentagfio dc Cursos de Pos-Graduagfio lato sensu, antes do

seu inicio. Em seguida indagou se algum Conselheiro havia trazido alguma sugestfio

acerca do documento para ser discutido. Diante da negativa dos senhores Conselheiros,

foi ‘sugerido que a matéria fosse discutida em outta ocasifio. SEXTA MATERIA:

Indicagao dc Docente para Comissfio de Estégio Curricular da Pro-Reitoria dc

Graduagfio. A Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa solicitou aos

Conselheiros a indicagfio, até o préximo dia 31.03, do 03 (trés) docentes para compor a

referida comissfio. Alguns Conselheiros se pronunciaram informando quc jé haviarn

encaminhado a -Pro-Reitoria de Graduaoz‘io a indicagfio solicitada. Apos discussdes ‘o

Conselheiro Sebastifio Roge’rio de Barros da Ponte sugeriu que fosse feita a indicagfio ‘na
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préxima reunifio. A Sm Diretora informou que n50 daria tempo em virtude do prazo

estipulado pela Pré-Reitoria e que cada chefs encaminhasse sua indicagéo para a

Diretoria do Centro 6, cm seguida sen'a encaminhado a Pro-Reitoria do Graduaofio. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA:
Estacionamento/Seguranga — Area 11 do Centre de Humanidades. A Sra. Diretora Profa.

Maria de Fatima Oliveira Costa informou que a érea II do Centro de Humam‘dades, era

umn area quase esquecida e que a partir do memento em que assumiram a Direofio e

Vice-Diregfio dc C._H., resolveram olhar um pouco mais para dquela érea. Informou que

' desde 20.01.04 iniciaram as discussoes em relagfio ao acesso e estacionamento, o que

‘apos vérias discussoes foi decidido em reunifio do Conselho no dia 28.02.05, que serin

feita uma experiéncia do 30 (tn’nta) dias com o estacionamento aberto apenas para

professores e servidores, com uso de adesivos haja vista 0 espago restrito e que n50

comporta toda a comunidade da area II, conforme pesquisa feita desde 0 dia 21.02 no

periodo do 30 (trinta) dias a fim de acompanhar o fluxo dc CflI‘l‘OS no estacionamentO'. 0

Sr. Ricardo Henrique informou aos senhores Conselheiros que, durante o periodo do

experiéncia (30 dias) o maior fluxo de carros no estacionamento foi no dia 28/02 com 65

calms, no horério de 10:30 (conforme tabela em anexo). Em seguida o rcpresentante do

Diretério Académico do Curso de Comunicaqfio Social Bruno Marinoni informou sobre

a reunifio com a Administragz‘fio Superior, 0 Vice—Diretor do Centre de Humanidades e

estudantes. O representante do DA. de Comunicagfio Social disse que foi entregue d
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cornunidade académica um documento referente a seguranea e que isso tcra que ser

discutido através de seminérios e audiéncias pfiblicas. A Sra. Diretora pediu ao

representante do D.A. dc Comunicacao Social que, pn'meiro fosse discutido o problema
do estacionamento e em seguida, discutiriamos sobre a seguranea. Em scguida, o

representante do DA. de Comunicacfio Social, disse que a distribuicao de vagas no

estacionamento teria .que ser feita através de uma proporcionalidade. O conselheiro

Cassio Adriano informou que a forma encontrada pelo Departamento de Psicologia para

garantir a vaga do professor no estacionamento foi marcando os cspacos destinados aos

mesmos, e acha que deveria tcr uma limitacfio de 50 vagas para os alunos. 0 Professor

Emerson, Diretor do CAEN, informou que alguns professores do CAEN muitas vezcs

pagavam estacionamento da area 11 e nao encontravam vagas e que concorda com a

sugestao do conselhciro Céssio Adriano. 0 Professor Antonio Wellington sugeriu que
fosse feita a paridade para os 03 (trés) segmentos, conforme proposta apresentada pelos

estudantes na assembléia. 0 Sr. Ricardo Henrique sugeriu a criacao de um selo

diferenciado para os alunos, que fosse colorido e trocado de cor a cada semestre. 0 Sr.
Ricardo Henrique também apresentou a sugcstfio dos fimcionafios da Divisao dc

Vigilancia e Seguranca da area II, que todos os professorcs e servidores da area I
passassem a estacionar na area H do C.,H. ficando assim, o cstacionamento da area I

apenas para os estudantes. O representante do DA. (16 Comunicacfio Social disse que o

controle na guarita era ma] feito e que, a partir do memento que fosse fcchado o
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estacionamento da area II para os estudantes, ira superlotar o estacionarnento da areal.

A Sra. Diretora disse que nao aceitava que 0 “controls era mal feito”, pois foi solicitagao

dos dirigentes da area II, c acompanhado por Engenheiros especializados. Sabe—se

taxabém quc toda fase de mudanga exists problema, e que estamos aguardando a

instalagfio das cancelas e chegada dc novos porteiros para que se resolvam essesr

problemas. A conselheira Maria de Fatima dc Sena e Silva sugeriu que fossem

distribuidas 50 vagas para os estudantes e 60 vagas para os professores e servidores. A

conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante disse que os problemas do

estacionamento da area II, ja estao causando problemas 11a area I com o excesso dc

carros. A Conselhcira Veronica Morais Ximenes sugeriu que fosse feito o controle 11a

guarita, para o estacionamcnto dos estudantes, através dc fichas que o prépr‘io porteiro

controlaria. O representante do D.A. dc Comunicagao Social sugeriu que fosse feito um

cadastro com toda a comunidade académica (area I 6 II) e se faoa um teste dc tn‘nta dias.

A Consellieira Isabelle Braz Peixoto da Silva disse que todo o colegiado reconhece a

necessidade de cstacionamento para os estudantes o que concorda com a proposta do

selo difercnciado para os estudantes. Em seguida a Sta. Diretora Profa. Maria de Fatima

Oliveira Costa solicitou ao Conselho que fossem feitos os encaminhamentos

necessérios. O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquino disse quc continua com sua

proposta de quc sejam destinadas 50 (cinqfienta) vagas para os estudantes, com a

identificagfio através dos solos coloridos, conforme proposta do Sr. Ricardo Henr’iquc.
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Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com o seguinte resultado: Universal - 04

(quatro) votos; Paritaria — 08 (oito) votes 6 Proporcional — 16 (dezcsseis) votos. Sendo,

portanto aprovada a distribuiqfio Proporcional do 50 (cinqfienta) vagas para alunos no

estacionamento. Em saguida foi posta em votagfio a sugestfio da Cooselheira Ver‘dnica

Morais Xi‘menes quanto a0 controle de enirada e saida dc veiculos 11a area 11, este devera

ser feito intemamente pelos porteiros através dc fichas. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada com 01 (uma) abstenofio dc voto do representante do D.A. dc Commiicaofio

Social; Em seguida o estudantc Edson fez sua colocagao quanto a0 desrespeito a

‘representagfio cstudantil em virtude (16 11210 tor sido aprovada a sugestfio do representanto

do D.A. dc Comunicagao Social. Em seguida foi colocado em votagfio o periodo dc

duragao da sugestfio aprovada para 0 controls do estacionamento. A reprosentagao

estudantil propds 02 (dois) moses, mas em seguida retirou a proposta. Apés discussfies,

os senhores Conselheiros sugeriram que a experiéncia fosse até 0 final do semestre —

julho de 2005. Em votaqao, aprovado por unauimidade. Em seguida a Sra. Diretora,

abriu espago para as discussoes sobrc a Seguranga nas areas I 6 II do Comm do

Humanidades. O representante do DA de Comunicagfio Social solicitou que os

vigilantes/supervisores nfio fiquem andando armados dontro do campus, registrou

também seu repfidio quanto a postura do vigilante quando este abordou o estudante do

PNV — Projeto Novo Vestibular. Disse ainda que jé ouviu comentérios que a policia

ostaria andando a paisana dentro da UFC. A Consclheira Lidia Eugenia Cavalcante disse



10

estar até que assustada quando v6 03 alunos fazendo uso de bebida alcoolica no horario

das‘aulas nas portas ~dos CA’s e/ou DA’s, fazendo com que estes fiquem parecendo

bares. A Conselheira Veronica Morais Ximenes dissc também tel" ficado assustada

quando viu um colchao dc casal na +orta do DA de Comunicacfio Social 6 nele um casal

deitado. O representante do DA de Comunicacao Social disse que era apenas um

protesto contra as atitudes tomadas em relacfio ao estacionamento. Com a palavra, a Sta.

Diretora dirigiu—se a0 representante do DA 6 disse que em momento algum o Magnifico

Reitor'colocou ou disse que iria colocar a policia dentro do campus, e que dependia da

decisfio de cada Conselho de Centro, pois sempre foi assim desde que assumimos, de

maneira coletiva 0 Sr. José Gumercindo -— Diretor da Divisfio dc Vigilfincia e

Seguranca, informou aos senhores Conselheiros, que os vigilantes muitas vezes sac

ridicularizados pelos alunos quando estes vécm alguma situacao que n50 condiz com os

bons costumes da Instituicao c fazem as devidas adverténcias, os estudantes riem e 03

desacatani. Disse ainda que desconhece o fato dc existir policiais a paisana no campus,

que existem apenas os supervisores dos Vigilantes, que sfio funcionarios da UPC 6 que

possuem armas, estas por sua vez pertencem a UFC. As Conselheiras Elizabeth Dias

Martins e Isabelle Braz Peixoto da Silva demonstraram sua preocupacfio quanto a

inseguranca dentro do campus e disseram que providéncias urgentes teriam que ser

tomadas. Foi sugerido um Seminario sobre Seguranca para tratar dessas questoes. A Sra.

Diretora deu prosseguimento aos encaminhamentos. Apés discussoes entre os



m
l)

11

I

a roalizagfio da II Semana de Humanidades seja prOmovido um seminario Sobre

seguranga, onde participem todos os segmentos do Centro de Humanidades e 05

responséveis pela seguranga dentro do campus. Posta em votagfio, aprovado por

unanimidade. OITAVA MATERIA: Assuntos de interesse do . Centro de

Humanidades e/ou da UFC. A Sra. Diretora informou que havia encaminhado para

todos os Depaltamentos, documento sobre o Anteprojeto da Reforma Universitéria a fim

de que fosse discutido neste Conselho de Centro, mas até o presente memento nfio havia

recebido nenhuma sugestfio 6, cm virtude do adiantado da hora sugeria que ficasse para

.a préxima reunifio. Em seguida infonnou sobrc a aula dc inauguraofio do Curso de Pos-

Graduaofio em Computagao, proferida pelo Secretério dc Ensino Superior Sr. Marcos

Maculan. Finalizando as comunicagoes a Sra. Diretora Profa. Mafia de Fatima Oliveira

,_ Costa, convidou a todos para a entrega do titulo dc Professor Emérito a Profa Cleide

Ancilon de Alencar Pereira. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora agradeceu a

presenoa de todos e deu por enocrrada a sessiio. E, para constar, eu, Femaoda Aparecida

do Miranda, 11a qualidade dc secretéria, lavrei a presente ata que apos lida e aprovada,

, sera sinada por mim e pelos demais presentes.
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Segunda—lbim 21/02mrl3 carms (10:30)
50111100114130}! 21/02=33 calms (16:30)
'1'czgn --1‘eim 22/02: 38 czurus (10:30)
'1'crgn—1'cim 22/02: 211 CHITUS (16:30)
Quanta-1‘00}! 23/02: I12 carms (10:30)
Ounrla-1'eil‘a 23/0 2= '37 carrus (16:30)
Quinta—(him 24/02: 51 curms (10:30)
()uinln-l‘cim 24/02= 39 cm‘ms (16:30)
Scxla—lbira 25/ 2': 49 warms (10:30)
Scxtml‘cim 25/02: 36 carrot: (16:30)

_.r">‘cgumln--1'cim 23/02? 65 cm'rus (10:30)
«{Vs-’cq1a-1'ciln 23/02: 3‘) calms (16:30)

’ 'I‘erg‘n-I'cim' 01/03: 60 cm’rus (10:30)
'l'erca-l'cira 01/03: 40 cmrus (16:30)
(Armin-1121121 0.2/03: 5‘) mums: (10:30)
()mwla-Jbirn 02/03: 35 carms (16:30)
()uinlbirn 03/03= 56 131116300130)
(111161346111 03/03:"- 32 earn»; (-16:30)
Sexta—v 0/1/03— :13 cum-)3 (10:30)
Suxm—l'cirn 1, 04/03: 2‘) calms (16:30)
Sc‘glmdndbil’a 07/03: 58 curios (10:30)
cnmln—lbim 07/03= :12 carms (16:30)
'I'm'g‘a-l‘cira 08/03: 61 cnrrns (10:30)
'J'crgubfeil'a 08/03— '19 0211163 (16:30)
Qumln-l'ciln 09/033 511 calms (10:30)
Quzn'ln-I‘CEIH (DU/03?? n12 cull'nra (16:30)
Quinta-[him 10/03" 60 CHII'US (10:30)

’3 Quinta—1cm 10/03: ’17 0:11:65; (16:30)
m.» Scxla—l‘cim 11/03“ 52 minus (10:30)

Suxln—1birn 11/03: 28 carrus (16:30)
.‘1cgnmluu1‘cim 1.4/03— 63 calms (10:30)
cumla—l'cim 1/1/03": 111 cm'ms (16:30)
'l'cum—I‘cim 15/037 59 memos (10:30)
’1'e19n—1'cira 15/037- 113 CEIITOS (16:30)
Olmllzhlbil‘n mm}: 63 CHI'I'USUOI30)
Qum‘ln—lbim 16/03.7 51 calms (10:30)
Quinta-(€621 17/03- 58 cmms (10:30)
QuinIn—kil‘a 17/03- 3‘) cm‘ms (16:30)
Sexln—I'cim 111/03“: 515 mums (10:30)
fa‘vxln-I‘ciia 111/03“: 27 6211165 (16:30)


