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Ata da 426‘1 S65550 Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do 'Ceara. Aos 15 (quinze) dias do mes de fevereiro do

ano de 2006 (dois mil 6 seis), as 09h 30min (nove horas e trinta minutes),

realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do

Centre de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora

Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presence. dos Senhores

Conselheiros: Elizabeth Dias Martins 6 Maria Neuma Barreto Cavalcante -

chefe e representante do Departamento de Literatura; José Alber Campos

Uchoa e Yvanowik Dantas Valério — chefe pro - tempore e representante do

Departamento de Letras Vemaculas; Ana Maria César Pompeu e Roberto

Arruda de Oliveira — chefe e representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Silvia Helena Belmino Freitas 6 Maria Aparecida de Sousa —

chefe e representante do Departamento de Comunicacfio Social; José Estevao

Machado Arcanjo e Francisco Uriban Xavier de Holanda — chefe e

representante do Departamento de Ciéncias Socials; José Garcia Pascual ~

sub-chefe do Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Barros da

Form: 6 Gerson Galo Ledezma Meneses — chefe e representante do

Departamento de Histéria; Eduardo Ferreira Chagas e Atila Amaral Brilhante

~ sub-chefe e representante do Departamento de Filosofia; Marluce Coan —

coordenadora do Curso de Letras; Inés Silvia Vitorino S‘ampaio —

coordenadora do Curso de Cornunicacfio Social; Isabelle Braz Peixoto da

Silva — coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Francisco de Assis Santos

de Oliveira — vice-coordenador do Curso de Histéria; Odalice de Castro e

Silva — coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Letras; C‘ésar

Barreira — coordenador do Programa de Pos-Graduacao em Sociologia;

Marcia Teixeira Nogueira —— coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em

Lingiiistica; Franck Pierre Gilbert Ribard - vice—coordenador do Programa de
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Pés-Graduacao em Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro —

coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Filosofia; Zulmira Aurea

Cruz Bomfim - coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Maria Elias Soares — eX-diretora do Centro de Humanidades;

Dina Maria Fragoso Cestari — representante do Quadro de Magistério de 1° 6

2° Graus; José Lima Teixeira — representante do Corpo técnico administrativo;
Marcos de Arafijo Nascimento — representante do C.A. do Curso de Letras;

Evilasio Oliveira — representante do C. A. de Histéria e Marcie K. M. Pessoa ~-

representante do C.A. do Curso de Ciéncias Scoiais: ORDEM DO DIA:
Verificando haver quorum regimental, a Senhora Diretora, colOcou em

apreciagao a pauta do dia. PREVIEIRA MATERIA: Aprovacao da Ata da

425° Sessao Ordinéria. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade SEGUNDA MATERIA. Homologacfio do Resultado do

Concurso para Professor Efetivo — a) Departamento de Literatura. A

Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matéria, aprovada em reuniao do

Departamento de Literatura, que trata da homologacfio do Resultado do

Concurso para Professor Efetivo — Setor de Estudo: Literatura Portuguesa. A

Conselheira informou aos presentes que foi aprovado com rne’dia 7,63 (sete

Virgula sessenta e trés) o candidato José Leite de Oliveira Junior. Posta em

discussfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Departamento de‘

Comunicacao Social. A Conselheira In‘és Silvia Vitorino Sampaio relatou a

matéria aprovada em reuniao do Departamento de Cornunicacao Social,

comunicou que mais uma vez n50 houve aprovaeao no concurso para

Professor Efetivo — Assistente — Setor dc Estudo Criaofio/Direcao e Arte. A

Conselheira Ines Sampaio disse que esté sendo muito dificil para 0

Departamento conseguir candidatos aptos para o cargo e que, o concurso,
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inicialmente, foi aberto com vaga para Professor Adjunto e hoje esté sendo
pleiteada a vaga para Professor Auxiliar. A Conselheira disse estar preocupada
com a situaefio do profissional, em especial da Publicidade e Propaganda. Em
discussfio, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Antes
que fosse apreciada a terceira matéria o Conselheira José Estevfio Machado
Arcanjo solicitou a inversao de pauta, a firm 'de fosse homologada a solicitaeao
de afastamento do Professor Manoel Domingos Neto, presente a reunifiio. O
Conselheiro José Estevao justificou o pedido em virtude da presenea do citado
professor. Em votaefio, foi aprovado. TERCEIRA MATERIA. —
Afastamento de Docente — Departamento de Ciéncias Sociais. 0
Conselheiro José Estevfio Machado Arcanjo relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio do dia 14.02.06, que trata da
solicitaga'io de afastamento do Professor Manoel Domingos Neto por umperiodo de 01 (um) ano, a partir de 01.08.06, a fim de participar do Projeto
Rede Brasil na Universidade Federal Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro.
Apés discussao, posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanirnidade.
QUARTA MATERIA: Projetos de Pesquisa ~ a) Departamento de
Literature. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Literatura em reuniao do dia 03.02.06, que trata do
projeto de pesquisa intitulado: “Formas de Sedugfio Social na Literatura”,
coordenado pela Professora Irenisia Torres de Oliveira. A Conselheira
Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer favorével ao projeto. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. a) Departamento de
Ciéncias Sociais. O Conselheiro José Estevfio Machado Arcanjo relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio do dia
24.01.06, que trata do projeto de pesquisa intitulado: “Impactos das
Atividades Criminosas na Economia do Semi—Alida Nordestino”,
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coordenado pelo Professor César Barreira. 0 Professor César Barreira,
presente a reunia'o fez a leitura do parecer favorével ao citado proj’eto e
prestou os devidos esclarecimentos aos presentes. Posta em votacfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. c) Departamento de Historian. O Conselheiro
Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Histéria em reuniao do dia 12.01.06, que trata dos projetos
de pesquisa intitulados: “A América Portuguesa em fins do Século XVIII: a
atuacfio politica e administrativa das Capitanias do Cearé e Minas Gerais
11a crise do Antigo Regime — 1799/1822”, coordenado pela Professora
Marilda Santana da Silva; “Procurando pela identidade e as lugares da
meméria da nacionalidade. Uruguai 1920 - I930”, coordenado pelo
Professor Gerson Gallo Ledezma Meneses. O Conselheiro Sebastiéo Rogerio
de Barros da Ponte informou a presenca dos dois coordenadores dos projetos e
em seguida fez a leitura, favoravel, dos dois pareceres dos citados projetos.
Postas em votagsao, as mate’rias foram aprovadas por unanimidade. (1)
Departamento de Psicologia. O Conselheiro Jesus Garcia Pascual relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunifio do dia
08.09.05, que trata do proj eto de pesquisa intitulado: “O Sintoma do Corpo”,
coordenado pelo Professor Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas. O
Conselheiro Jesus Garcia Pascual fez a leitura do parecer favoravel ao citado
projeto. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por uuanimidade. QUINTA
MATERIA: Relatério Projeto de Pesquisa — a) Departamento de
Comunicacfio Social. A Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas relatou a
mate'ria aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social que trata do
Relatério do Projeto de Pesquisa intitulado: “Midia e Politica: o exercicio da
cidadania no horério eleitoral gratuito no radio nas eleicoes municipais d‘e
Fartaleza em 2004”, coordenado pela Professora Marcia Vidal Nunes. A
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Conselheira Silvia Belmino informou que o parecer n50 tinha sido aprovadopelo Departamento em tempo habil. Os Conselheiros sugeriram que o projetofosse retirado de pauta a firm de que fosse anexado o parecer, conformedecisfio anteriormente tomada pelo Conselho de Centro. Apés as discussoes, aConselheira Silvia Belmino, solicitou a retirada de pauta do referido relatério.Posta em votagfio, aprovada por unanimidade. b) Departamento de Filosofia— A Conselheira Maria Aparecida de Paiva Montenegro relatou a matériaaprovada pelo Departamento de Filosofia em reunifio do dia 09.02.06, quetrata do relatério do projeto de pesquisa intituIado: “Critica da Razfio Pura:uma interpretagfio”, coordenado pelo Professor Kleber Carneiro Amora. AConselheira Maria Aparecida de P. Montenegro fez a Ieitura do parecerfavoravel ao citado relatério. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada porunanimidade. c) Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro JoseEstevao Machado Arcanjo solicitou a retirada de pauta do relatorio do projetode pesquisa intitulado: “Alternativas de Geraez'io de Renda via Micro-crédito, cooperativismo e associativismo”, coordenado pela Professora LeaCarvalho Rodrigues. Aprovado por unanimidade. SEXTA MATERIA:Prorrogaefio de Projeto de Pesquisa. Departamento de Filosofia — AConselheira Maria Aparecida de Paiva Montenegro relatou a matéria aprovadapelo Departamento de Filosofia em reum'ao do dia 09.02.06, que trata dopedido de prorrogagzao do projeto de pesquisa intitulado: “As possibilidadeséticas do pensamento arendtiano”, coordenado pelo Professor Odflio AlvesAguiar. A Conselheira Maria Aparecida de P. Montenegro justificou o pedidoda prorrogagéo do prazo do citado projeto, devido a extrema relevancia domesmo e também pelos excelentes resultados obtidos. Posta em discussao, amate'ria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA: Projetos deExtensfio. 1) Departamento de Psicologia. O Conselheiro Jesus Garcia
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Pascual reIatou as matérias aprovadas rpelo Departamento de Psicologia, emreuniao do dia 25.01.06, que trata dos seguintes Projetos de Extensao: a)“Protagonismo juvenil e desenvolvimento local sustentével: uma propostade cooperaefio entre a universidade e a comunidade”, coordenado pelaProfessora Veronica Morais Ximenes. b) Curso Introdutério para utilizaefiodo SPSS (Pacote Estatl’stico para as Ciéncias Sociais) como ferramenta de,Anélise de Pesquisa”, coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena eSilva. c) “Curso de Fundamentos Basicos sobre a Crianga e oAdolescente”, coordenado pela Professora Andrea Carla Filgueiras Cordeiro.0 Prof. Jesus Garcia Pascual fez a leitura dos pareceres dos projetos e, 11aoportunidade, prestou os devidos esclarecimentos. Postos em votaeao, osprojetos foram aprovados por unanimidade. 2) Departamento de Filosofia. AConselheira Maria Aparecida ‘de Paiva Montenegro relatou a matéria,aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia 07.12.05,. quetrata do projeto de extensao intitulado “I Seminério Mathesis: Filosofia eEducaefio”, coordenado pela Professora Karen Franklin da Silva. AConselheira Maria Aparecida de Paiva Montenegro fez a leitura do parecer doreferido projeto. Posta em votaoz’io, a matéria foi aprovada por unanimidade.OITAVA MATERIA: Relatério Projeto de Extensfio — Departamento deCiéncias Sociais - Retirado de pauta. NONA MATERIA: Afastamento deDocentes —- 1) Departamento de Letras Estrangeiras. O ConselheiroRoberto Arruda de Oliveira relatou as matérias aprovadas pelo Departamentode Letras Estrangeira no dia 13.01.06, que trata do pedido de afastamento dosseguintes professores: Maria Inés Pinheiro Cardoso Salles; Emilia MariaPeixoto Farias e Tito Livia Cruz Romfio, a fun de que os mesmos pessamparticipar, no perfodo de 12.03.06 a 18.03.06 do Congresso'da AssociaefioLatino Americana de Estudos Germanisticos na ALEG — Havana/Cuba. Postas
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em votagfio, as mate’rias foram aprovadas por unanimidade. 2) Departamentode Ciéncias Sociais. O Conselheiro José Estevfio Machado Arcanjo relatou a

panir de 20.04.06 21 19.04.06, a fim de fazer seu curso de pés-doutorado noInstituto de Ciéncias Sociais na Universidade de Lisboa, em Lisboa—Portugal.Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) Departamentode Letras Vernéculas. O Conselheiro José AIber Campos Uchoa relatou amatéria que trata da solicitags‘fio de afastamento de Professora Ana CristinaPelosi Silva de Macedo no periodo de 03 a 16.04.06, a fim de realizar Visitaacadémica e apresentar trabalho na Universidade de Leeds ~ West Yorkshire —Inglaterra. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira ~ Casa de CulturaAlemfi. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matériasaprovadas em reunifio da Coordenagzfio Geral das Casas de Cultura Estrangeiraque tratam da solicitagfio de afastamento, no periodo de 11 a 19.03.06, dosprofessores Alexander M. “ Ribeiro e Rogéria Costa Pereira, a fim de queos mesmos possam participar, com apresentaoe'io de trabalho, no XIICongresso Latino Americano de Estudos Gennam’sticos, a ser realizado emHavana — Cuba. A Conselheira Glaucya Gyslaine mformou que devido ostrfimites liegais a documentagfio teve que seguir apenas com a aprovagfio “ad-referendum” da Direofio do Centro e que agora seria apenas para referendar.Postas em votaofio, as matérias foram aprovadas por unanimidade. DECIMAMATERIA: Prorrogagfio de afastamento de Docente. 1)Departamento deLetras Estrangeiras ~ A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou asmatérias aprovadas peIo Depafiamento de Letras Estrangeira em reunifio do
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dia 13.01.06, que trata das solicitagfies de prorrogagfio de afastamento p01-mais (01) um ano a partir de 21.02.06 a 20.02.07, dos Professores: MariaFabiola Vasconcelos Lopes; Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos eTiciana Telles Melo, a firm de que os mesmos possam dar continuidade aoCurso de Doutorado em Educage’io, que ora realizam nesta 'UFC. Postas emvotagzfio, as matérias foram aprovadas por unanimidade. A ConseIheira AnaMaria Ce’sar Pompeu relatou, também, as matérias aprovadas peloDepartamento de Letras Estrangeiras em reunifio do dia 13.01.06, que trata dassolicitagfies dc prorrogagfio de afastamento por mais (01) um ano a partir de01.03.06 a 28.02.07, dos Professores: Orlando Luiz de Aralijo; LourdesBernardes GongalVes e Francisco Edi de Oliveira Sousa, a fim de que osmesmos possam dar Continuidade a0 Curso de Doutorado, que ora realizam naUniversidade de 850 Paulo. Postas em votaofio, as matérias foram aprovadaspor unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais — O Conselheiro JoséEstevfio Machado Arcanjo relatou a matéria aprovada pelo Departamento deCiéncias Sociais em reunifio do dia 24.01.06, que trata da solicitagfio deprorrogagfio de afastamento, por 05 (cinco) meses, a partir de. 28.02.06 at31.07.06, do Prof. Ismael Pordeus Junior, a fim de que o mesmo possadesenvolver pesquisa sobre religioes Afro-Americanas no Instituto deCiéncias Sociais da Universidade de Lisboa, em Lisboa —- Portugal. Posta emvotagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECHVIA PRIMEIRAMATERIA: Departamento de Ciéncias Sociais — Projeto de Curso deEspecializagfio. O Conselheiro José Estevfio Machado Arcanjo relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais em reunifio do dia24.01.06, que trata do Projeto de Curso de Especializagfio em Cidadania,Direitos Humanos e Seguranga Pfiblica, coordenador pelo Professor CésarBarreira. O Conselheiro José Estevfio M. Arcanjo fez a leitura do parecer
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favoravel e que louva a iniciativa do Prof. César Barreira. Posta em votagfio, amate’ria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA:Departamento de Literatura ~ Indicaofio de Titulo de Professor Emérito.A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matéria aprovada peloDepartamento de Literatura em reunifio do dia 03.02.06, que trata da indicagfiode Titulo de Professor Emérito a ser concedido ao Prof. Carlos Neves D’Alge.A Conselheira Elizabeth D. Martins solicitou ao Prof. Francisco RobertoSilveira de Pontes Medeiros, presente a reuniao, que fizesse as consideragoesnecessarias e pertinentes a solicitagzao, no que foi prontamente atendida. 0Prof. Roberto Pontes fez a leitura do parecer emitido pelo Departamento coma concordancia total dos professores. A Senhora Diretora Profa. Maria deFatima Oliveira Costa iré sugerir ao Magnifico Reitor que, ao ser aprovadopelo Conselho Superior, a solenidade fosse no periodo de 25 a 28 de abril porocasifio da III Semana de Humanidades. Posta em votagfio, a matéria foiaprovada por unanimidade. DECIMA TERCEIRA MATERIA:Departamento de Literatura — Indicagao de contratagao de ProfessorVisitante Estrangeiro. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou amatéria aprovada pelo Departamento de Literatura, que trata da solicitaoao decontratagao do professor visitante estrangeiro Dr. Helmut Siepmann paraprestar colaboraoao técnico-cientifica junto ao referido Departamento. AConselheira Elizabeth Dias informou ainda que a contratagzao seré por umperiodo de ‘04 (quatro) meses, a partir de max-go de 2006. Posta em votagao, a
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Graduacao, e que recebeu apenas a indicacfio do nome da Profa. Maria
Margarete Fernandes de Souza para Titular e da Profa. Irenisia Torres de
Oliveira para Suplente. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. DECIMA QUINTA MATERIA: Indicacfio de representante
dos Docentes na abertura da III Semana de Humanidades. A Senhora
Diretora Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa, informou que havia recebido
vérias indicacfies para representante dos Docentes na abertura da III Semana
de Humanidades e que estava colocando em votacéio os seguintes nomes de
Professores: Profa. Peregrina Fatima Capelo Cavalcante — Departamento de
Ciéncias Sociais; Profa. Ilza Mendes Re’gis — Departamento de Histéria; Prof.
Dilmar Santos de Miranda — Departamento de Filosofia; Prof. Francisco
Roberto Silveira de Pontes Medeiros — Departamento de Literatura 6 Prof.
Céssio Adriano Braz de Aquino — Departamento de Psicologia. Posta em
votacfio, tivemos o seguinte resultado: Prof. Céssio Adriano Braz dc Aquino e
Prof. Francisco Roberto S. de Pontes Medeiros - O6 (seis) votos; Profa.
Peregrina Fatima C. Cavalcante — 03 (trés) votos. Foram aprovados por
unanimidade os nomes dos Professores Céssio Adriano B. de Aquino eFrancisco Roberto s. de P. Medeiros. DECIMA SEXTA MATERIA:
Faculdade de Educacfio ~ Realizacfio do IV Encontro N/Ne dos
Estudantes de Pedagogia ~ ENNOEPe. A coordenadora do Encontro
Ariadna Costa fez urn breve relato do que sera o encontro e solicitou aos,
conselheiros presentes os espagos da area 11. O Conselheiro Prof. Francisco de
Assis ~ Departamento de Histéria, disse que as salas onde funciona o PNV
(Projeto Novo Vestibular) so poderiam ser utilizadas para as oficinas c 11510
para alojamentos. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante disse que
havia sido procurada pela coordenacao do referido evento com antecedéncia,
mas n50 Sara possivel a cessao do espago devido as atividades intemas das
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Casas de Cultura e que no dia 26.03 haveré prova de nivel das referidas casas‘,
e que so podera ser cedido o espaoo se for desocupada toda a area com
antecedéncia. A Conselheira Profa. Maria Elias Scares quis saber se existe
algum fundo financeiro para reparos em caso dc danos materiais nos espagos
cedidos. A Coordenadora do evento Ariadna Costa esclareceu todos os
questionamentos dos ‘Senhores Conselheiros e recebeu o apoio do
representante do CA. de Histéria Evilasio Oliveira que sugeriu que fosse feita
vistoria juntamente com 0 Sr. Ricardo Henrique e um representante do CA de
Letras, aprovado por todos. Em seguida foi feito o seguinte encaminhamento
que na area I do CH. 0 Bloco de Letras sera cedido para alojamento, com
exceoao da sala 11 (01126) no 1° piso serao liberadas apenas as salas 23 (Vinte e
trés) e 24 (vinte e quatro) e o mini-auditério; na area 11 as salas serao liberadas
apenas para as oficinas. Posta em votaga'o, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da
UFC. A Senhora Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa
informou que ja encaminhou aos Chefes de Departamentos para as
providéncias necessérias em relaoao as sugestoes para vagas de professor
efetivo para a UPC 6 que até o presente memento n50 havia recebido nenhum
retorno. Parabenizou também a Profa. Angela Pinheiro do Departamento de
Psicologia, pelo lanoamento do seu livro e finalmente informou que sera
realizada no periodo de 25 a 28 de abril a III Semana de Humanidades e que
continua aguardando as sugestoes para oficinas, mini cursos, atividades
culturais 6 etc. Nada mais havendo, a tratar a Sra. Diretora Profa. Maria de
Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenga de todos e deu por encerrada a
sessao, da qual eu Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a presente ata que,
apés lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes.


