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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 511“ Reunifio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal
do Ceara, realizada no dia 13 (treze) de marco de 2014 (dois mil e treze), as 9 horas e 35 minutos,
na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora do Centre de
Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presence dos seguintes Conselheiros:
Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice—Diretor e Coordenador de Programas Académicos do
Centro de Humanidades; Antonio Duarte Femandes Tévora e Eulélia Vera Lucia fi'aga Leurquin -—‘
Chefe e Representante do Departamento de Letras Vernaculas; Cicero Anastacio Araujo de
Miranda e Maria Manolisa Nogueira Vasconcellos — Chefe e Representante do Depafimnento de
Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Maria Aurea Montenegro Albuquerque Guerra ~ Chefe
e Representante do Departamento de Ciéncias da Informacao; José 01inda Braga e Jofio Ilo
Coelho Barbosa — Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de
Barros da Ponte e Marilda Santana da Silva — Chefe e Representante do Departamento de Historia;
Vanda Magalhfies Leitao — Coordenacao pro tempore do Curso de Letras-Libras e Chefe do
Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos; Maria Silva Militfio dc Alencar- Coordenadora
do Curso de Letras Dim-no; Maria da Gloria Guard Tavares — Coordenadora do Curso de Letras
Noturno; Antonio George Lopes Paulino - Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais Noturno;
Jailson Pereira da Silva — Vice-Coordenador do Curso de Histéria; Cid Ottoni Bylaardt —
Coordenador do Programa de P6s-Graduaoao em Letras; César Barreira — Coordenador do
Programa de Pés-Graduaeao em Sociologia; Maria Margarete Fernandes de Sousa —
Coordenadora do Programa de Pos-Graduacfio em Linguistica; Antonio Luiz Macédo e Silva Filho
— Coordenador do Programa de Pés-Graduacfio em Historia; Maria Elias Scares — Coordenadora
do Mestrado Profissional em Letras; Raimundo Mendes da Silva - Coordenador Geral das Casas
de Cultura Estrangeira; Marcos Norelle Ferreira Victor — Representante do Magistério de Ensino
Bésieo Técnico e Tecnolégico; Sflvia Cavalleire — matricula 308502 - Presidente do Centre
Academico de Letras; Davi Martins de Oliveira - Representant'e do Centre Académico de
Biblioteconomia; Lusmar Roosevelt P. Ibiapina — Representante do Centro Académico de
Psicologia e Claudio José de Carvalho Neto -— Representante do Centro Académico de Historia.
Como representante do Diretorio Académico de Comunicaefio Social, que solicitou ponto de pauta
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Leonardo de Carvalho Martins. Reuniu—se, em sessfio ordinéria, o Conselho do Centro de
Humanidades. ORDEM DO DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centre de
Humanidades iniciou a reunifio colocando em apreciaefio a pauta do dia, para a qual foram
Solicitadas as seguintes inclusoes: 1) Departamento de Letras Veméculas — 01 projeto de pesquisa
e 01 relatério de Estégio Pés-Doutoral; 2) Depaltamento de Letras-Libras — criagfio de disciplinas;
3) Departamento de. Ciéncias da Informaofio — 01 Comissfio Julgadora de Concurso Pfiblico; 4)‘
Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira — 01 afastamento de docente, 01 projeto de
extensfio e 0 Plano Departamental; 5) Centros Académioos — M0950 de apoio; 6) Centro
Académico de Psicologia: vagas de estacionamento. Posta em apreciagfio, a pauta, com as
inclusoes, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA
510a REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretéria procedeu a leitura dos topicos da ata
da 510° Reunifio Ordinéria, realizada em 19 (dezenove) de fevereiro de 2014. Posta em votagfio, a
ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA — AFASTAMENTO DE
PROFESSOR. 2.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro
Cicero Anastécio relatou a matéria que trata das solicitaooes de afastamento dos seguintes
decentes: 2.1.1 Roseli Barros Cunha, a realizar-se no periodo de 01 a 23 de junho de 2014,
aprovada em reunifio departmental de 24 de fevereiro de 2014. O afastamento tem como
finalidade a realizaofio de pesquisa referente é Bolsa de Estudos, na Pontificia Universidade
Catélica do Peru, em Lima/Peru. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
2.1.2 Roseli Barros Cunha, a realizaI-se no periodo de 24 de julho a 01 de agosto de 2014,
aprovado em reunifio departamental de 24 de fevereiro de 2014. O afastamento tem como
finalidade continuar pesquisa referente é Bolsa de Estudos, na Pontiflcia Universidade Catélica do
Peru, em Lima/Peru. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.3 Ticiana
Telles Melo, a realizar-se no periodo de 18 a 27 de abril de 2014, aprovado em reunifio
departamental de 06 de margo de 2014. O afastamento tem como finalidade a participaefio em
Missfio de Trabalho na Universidade de Sorbonne/Paris — Paris IV, em Paris/Franga. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.4 Orlando Luiz de Arafijo, a realizar-se no
periodo de 07 a 12 de maio de 2014, aprovado em reunifio departamental de 24 de fevereiro de
2014. O afastamento tern como fim apresentar trabalho no VII Congresso de La APLU:
Literaturas Infernales, que se realizaré na Biblioteca Nacional de Montevideo, em
Montevideo/Uruguai. Posta em votagzfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.5 Ana
Maria César Pompen, a realizar-se no periodo de 07 a 12 de maio de 2014, aprovada em
reunifio departamental de 24 de fevereiro de 2014. O afastamento tem como fim apresentar
trabalho no VII Congresso de La APLU: Literaturas Infernales, que se realizaré na Biblioteca
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Nacional de Montevideo, em Montevideo/Uruguai. Posta em votaefio, a matéria foi aprov abpglrrom /
unanimidade. 2.1.6 Francisco Edi de Oliveira Sousa, a realizar-se no periodo de 06 a 11 de male ‘
de 2014, aprovado em reunifio departamental de 24 de fevereiro de 2014. O afastamento tern
como fim apresentar trabalho no VII Congresso de La APLU: Literaturas Infernales, que se
realizaré na Biblioteca Nacional de Montevideo, em Montevideo/Uruguai. Posta em votaofio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.7 Henrique Sérgio Beltrfio de. Castro, no periodo de
18 a 26 de maio de 2014, aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Letras
Estrangeiras em 10/03/2014. 0 afastamento tem como finalidade: 1) participaefio no Comité
Cientifico do 42° Congresso da Unifio dos Professores de Linguas das Grandes Escolas —- UPLE
GESS, na Escola Central de Lyon/Franea; 2) apresentar os resultados de pesquisa de doutoIado,
publicada pelas Edigfies UFO no livro “No Ar, Um Poeta”, no Centro de Pesquisa em Educae‘fio da
Universidade de Nantes/Franga. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. 0 Conselheiro Tadeu Feitos‘a
relatou a matéria que trata da solicitaa de afastamento da professora Lidia Eugenia
Cavalcante, a realizar-se no periodo de 28 de abril a 09 de maio de 2014, aprovado em reunifio
departamental de 10 de mareo de 2014. O afastamento tem como finalidade participar de evento e
proferir palestra na Université du Quebec .1 Montreal, em Montreal/Canada. Posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS.
O Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata da solicitagfio de afastamento da
professora Tércia Montenegro Lemos, no periodo de 19 a 28 de marge de 2014, aprovado pelo
Departamento de Letras Veméculas em 20 de fevereiro de 2014 e através de “ad referendum” pela
Diregfio do Centro de Humanidades em 25 de fevereiro de 2014. O afastamento tern como
finalidade participar do salfio do Livro de Paris, 113. Université: Paris-Sorbonne, em Paris. 0 “ad
referendum” da Direefio foi homologado por unanimidade. 2.4 CASA DE CULTURA
BRITANICA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata da solicitaofio de
afastamento da professora Simia Alves Carvalho, a realizar-se no periodo de 10 a 18 de abril de
2014, aprovado através de “ad referendum” pela Coordenaefio Geral das Casas de Cultura
Estrangeira em 12 de marge de 2014. O afastamento tern como finalidade participar do 41"
Congresso Internacional de Linguistica Sistémico Funcional, na Universidad nacional de Cuyo,
em Mendoza/Argentina. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. REDUCAO
DE CARGA HORARIA. 0 Conselheiro Raimundo Mendes relatou a mate’ria que trata da
solicitagfio dos seguintes docentes: 2.5 CASA DE CULTURA BRITANICA. 2.4.1 Simone dos
Santos Machado, lotada na Casa de Cultura Briténica, referente ao periodo de 28 de julho a 02 de
dezembro de 2014. A solicitaofio foi aprovada em reuniao do Colegiado Geral das Casas de
Cultm'a Estrangeira ocorrida em 07 de marge de 2014 6 tom cemo finalidade dar continuidade a
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FRANCESA. 2.6.1 Elisandra Maria Magalhaes, referente ao periodo de 10 de fevereiro a 30 de
julho de 2014. A solicitaefio foi aprovada em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura
Estrangeira ocorrida em 07 de mareo de 2014 e tern como finalidade concluir Curso de Mestrado
em Linguistica Aplicada na Universidade Estadual do Ceara. 2.6.2 Ana Claudia Barbosa
Giraud, referente a0 periodo de 10 de fevereiro a 13 de junho de 2014. A solicitaoao foi aprovada
em reuniao do Colegiado Geral das Casas’ de Cultura Estrangeira ocorrida em 07 de maroo de
2014 e tem como finalidade concluir Curso de Doutorado em Letras 11a Universidade Federal do
Ceara. O assunto foi amplamente discutido entre os Conselheiros, pelo fato da redugao de earga
horaria n50 possibilitar a contrataeao de professores substitutes, o que poderia gerar uma reduoao
drastica de oferta de turmas. O professor Mendes explicou que as resoluooes que disciplinam a
categoria do Ensino Basico Técnico e Tecnologico estao bastante desatualizadas, o que acaba
prejudicando os professores, que n50 possuem as mesmas possibilidades do Magisterio Superior.
Came o assunto gerou muitas dfividas, a Diretoria propos dois encaminhamentos: 1) votar naquele
momento as solicitaooes de reduoao de carga horéria do modo como estao propostas; 2) baixar os
processos em diligéncia para estudo dos impactos das redueoes na oferta de turmas das Casas de
Cultura. Posto em votaeao foi aprovado o primeiro encaminhamento com 16 (dezesseis) votos a
favor o 05 (cinco) absteneoes. Posta em votagao, a redueao de carga horéria das professoras
Simone dos Santos Machado, EliSandra Maria Magalhaes e Ana Claudia Barbosa Giraud foi
aprovada com 19 (dezenove) votos a favor e 08 (oito) abstenooes. TERCEIRA MATERIA —-
COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PUBLICO. 3.1 DEPARTAMENTO DE
LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A professora Vanda Magalhfies relatou a matéria
que trata da indicaoao do Departamento para composiefio de duas Comissoes Julgadoras de
Concurso Pfiblico: 3.1.1 Concurso Pfiblico para Professor Assistente — Setor de Estudo
Fundamentos da Educaeao de Surdos, sendo indicados os seguintes professores: Sandra
Patricia de Faria do Nascimento - Universidade de Brasilia (Presidente), Ana Regina e Souza
Campello - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Membro) e Emiliana Faria Rosa -
Universidade Federal do Pampa (Membro). Como suplentes, foram indicados os professores:
Wilson de Oliveira Miranda - Universidade Federal de Santa Maria, Patricia Luiza Ferreira
Rezende - Instituto Nacional de Educaefio de Surdos e Deonisio Schmitt - Universidade
Federal de Santa Catarina. Para secretariar o concurso foi indicado o professor Francisco
Sérvulo Gomes Lima - Universidade Federal do Ceara. Posta em votaeao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 3.1.2 Concurso Pfiblico para Professor Auxiliar — Setor de Estudo
Fundamentos Teéricos e Praticos do Ensino de Libras e suas Literaturas, para o qual foram
indicados os seguintes professores: Sandra Patricia de Fari‘a do Nascimento .. Universidade de
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Brasilia (Presidente), Ana Regina e Souza Campello - Universidade Federal do
Janeiro (Membro) e Emiliana Faria Rosa - Universidade Federal do Pampa (Membro). Na
condieao de suplentes, foram indicados os professores: Wilson de Oliveira Miranda -
Universidade Federal de Santa Maria (Presidente), Patricia Luiza Ferreira Rezende -
Instituto Nacional de Educaefio de Surdos(Membro) e Deonisio Schmitt - Universidade
Federal de Santa Catarina(Membro). Para secretariar o referido concurso 0 Professor Marcelo
Llicio Correia Amorim - Universidade Federal do Cearé. Posta em votaefio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O
Conselheiro Luiz Tadeu relatou a matéria que trata da composieao da Comissao Julgadora de
Concurso Pliblico Processamento da Informaefio. Retirado de pauta. QUARTA MATERIA.
PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. 4.1 COMISSAO DE PROGRESSAO
FUNCIONAL. A Conselheira Maria Elias relatou a materia que trata da solicitaeao de progressao
funcional dos seguintes docentes: 4.1 Veriana de Fatima Rodrigues Colaeo, do Departamento
de Psicologia, da classe de professor Associado I para a classe dc professor Associado II,
referente ao intersticio de 23 de agosto de 2009 a 23 de agosto de 2011. Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2 Nelson Barros da Costa, do Departamento de Letras
Veméculas, da classe de professor Associado II para a classe de professor Associado III,
referents ao intersticio 01 de julho de 2011 a 30 de junho de 2013. Posta em votaeao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 4.3 O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata das
seguintes solicitaooes de progressfio fimcional: 4.3 CASA DE CULTURA BRITANICA,
professor Eder Gomes Pessoa, da classe Classe D Referéncia 101 para a Classe D Referéncia
102, referents ao intersticio 01 de mareo de 2012 a 01 de setembro de 2013. Posta em votaefio,‘ a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4 CASA DE CULTURA HISPANICA, professor
Raimundo Batista Almeida, da Classe D Referéncia 502 para a Classe D Referéncia 503,
referente ao intersticio 01 de janeiro de 2012 a 01 de janeiro de 2014. Posta em votaeao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE
PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSAO. 5.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata do cadastramento
dos seguintes projetos de extensao: 5.1.1 Literature e Cinema: um passeio intersemiotico pela
cultura ibero-americana, ooordenado pela professora Roseli Barros Cunha, a realizar—se no
periodo de 11 de fevereiro a 23 de maio de 2014. O projeto foi aprovado pelo Departarnento de
Letras Estrangeiras em 06 de mareo de 2014 e tern como objetivo proporcionar um espaoo para
possiveis dialogos sobre os meios artisticos, literérios e einematogréficos em um ambiente de
fruiofio e debate, discutindo particularmente o fenémeno da tradueao intersemiética em obras
filmicas ibero-americanas. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.2
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Baptista, a realizar-se no periodo de 10 de marge de 2014 a 22 de maio dc 2014. O projeto foi

aprovade pele Dcpartamento de Letras Estrangeiras em 24 de fevereiro dc 2014 e tern come

ebjetive geral possibilitar, aos estagiérios da disciplina Estégio III: Ensino das habilidades

comunicativas da lingua espanhela, a iniciaefie é. docéncia desse idioma, de modo que esses

possam desempenhar-se, futuramente, 11a sua profisséie e inserir-se no mercade de trabalhe. Pesta

em votagfio, a matéria foi aprevada per unanimidade. 5.1.3 Espanhol para iniciantes (Médule

A1), coordenado pela prefessora Maria Valdénia Falcio do Nascimente, a realizar-se no

periode de 10 do marge de 2014 a 22 de maio de 2014. O prejete foi aprevade pele Departamente

dc Letras Estrangeiras em 24 de fevereire de 2014 e tem come objetive geral ofertar é cemunidade

em geral um curse intreduterio da lingua e cultura espanhela, bem come pessibilitar, aos

estagiérios da disciplina Estégio III: Ensino das habilidades comunicativas da Lingua Espanhela, a

iniciagfie 2‘1 docéncia desse idioma, de mode que esses possam desempenhaI-se, firturamente, na

sua prefissfie e inserir—se no mercade de trabalhe. Posts. em vetagfio, a matéria 'fei aprovada per

unanimidade. 5.1.4 Curso de Introdugfio ao Grego da Septuaginta, coordenado pela professora

Ana Maria César Pompeu, a realizaI-se no periedo de 10 de marge a 15 de dezembro de 2014. O

ptojete foi aprevado pelo Departamente de Letras Estrangciras em 24 de fevereire de 2014 e tcm

come ebjetive geral eferecer ae alune uma introdugfie ae estude da merfologia, da sintaxe e da.
estilistica do Grego Keiné, visande é leitura dos textes originais e sua insereée na cultura

helenista. Pesta em votaefie, a mate'ria foi aprevada per unanimidade. 5.1.5 Compreensfio em

Lingua Italiana A1 — A2, coordenado pele professor Carlos Alberto de Souza, a realizar-se no

periodo de 25 de fevereire a 10 de junho de 2014. O prejeto foi aprovado pelo Depafiaxnento de

Letras Estrangeiras em 24 de fevereire de 2014 e tern come ebjetive geral trabalhar a

cempreensfie auditiva com es alunes principiantes da cemunidade interna e extema da UFC. Pesta

em vetagfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 5.1.6 Espanhol, Lingua e Cultura: uma

inoursfio pelo cinema, arte, literatura e mfisica (Turmas A e B), coordenado pela professera

Livia Mércia Tiba Ridis Baptista, a realizar-se no periedo de 10 de mareo de 2014 a 22 de maio

de 2014. O prejeto foi aprevado pele Departamente de Lenas Estrangeiras em 24 de fevereire de

2014 e tem come objctive geral pessibilitar, aos estagiéries da disciplina Estégie III: Ensino das

habilidades comunicativas da lingua espanhela, a iniciagz'ie 2’1 decéncia desse idioma, de mode que

esses possam desempenhaI—se, filturamente, na sua profissfie e inserir-se no mercade de trabalhe.

Posta em vetagao, a matéria foi aprovada per unanimidade. 5.1.7 Discutindo Género através de‘

Cinema e Literatura, coordenado pela professera Dolores Aronovich Aguero, a realizar—se no

periede de 10 de marge de 2014 a 22 de maio do 2014. O prejcte foi aprovado pelo Departamento
de Letras Estrangeiras em 24 de fevereiro de 2014 6 term come objetivo geral analisar géneros,



204 airavés de filmes c textos literérios, para poder questiona-los, desconstrui—los e, idealmfiwt’sfjgfi/
205‘ superé-los. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 DEPARTAMENTO
206 DE LITERATURA. 5.2.1 Para escrever melhor, coordenado pelo professor Eduardo Chaves
207 Ribeiro da Luz. O projeto foi retirado de pauta, tendo em vista 0 mesmo n50 ter sido enviado d
208 Direofio em tempo hébil, por auséncia da assinatura da chefia do Departmnento. 5.3 CASA DE
209 CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata do
210 cadastramento dos scguintes projetos de extensfio: 5.3.1 Curso Advanced, coordenado pelo
211 professor Marcos Norelle Ferreira Victor, a realizar-se no pen’odo de fevereiro a dezembro de
212 2014. O projeto foi aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 07 de
213 marco de 2014 6 tom como objetivo aprimorar e dcsenvolver as habilidades linguisticas jé
214 adquiridas nos cursos bésico e intermediério, a fim de desenvolver no aluno estratégias orais,
215 auditivas, dc leitura e de escrita que lhe permita‘m comunicar—se de forma mais eficiente na grande
216 maioria dos contextos linguisticos. Posta cm votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.4
217 CASA DE CULTURA ALEMA. 5.4.1 Bauhaus — A Vigéncia do moderno, coordenado pelos
218 professores Clovis Ramiro Jucfi Neto (Dept. de Arquitetura) 6 Alexander Magnus A. Ribeiro
219 (Casa de Cultura Alemfi), a realizar—se no periodo do 27 de marge a 24 de abril de 2014. 0
220 projeto foi aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 12 de marge de
221 2014 e tem como objetivo apresentar os principios bésicos da Modemidade e da Bauhaus. Posta
222 em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 5.5 DIRETORIA DO CENTRO DE
223 HUMANIDADES. A Professora Vlédia Borges relatou o cadastramento de trés acoes dc extensfio
224 vinculadas ao Programa de Extensfio Inglés sem Fronteiras: 5.5.1 Clube de Conversacfio
225 Presencial e Online, coordenado pela professora Maria Manolisa Nogucira Vasconcellos, a
225 realizar-se noperiodo do 10 de marco de 2014 a 31 de outubro de 2014. O projeto tern com‘o
227 objetivo geral propiciar a prética oral da lingua inglesa por meio de atividades interativas 00m
228 falantes natives americanos. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.5.2
229 USA at UFC: Ciclo de palestras sobre a Cultura Norte Americana, coordenado pela
230 professora Maria Manolisa Nogueira Vasconcellos, a realizar—se no periodo de 15 de marge a 10
231 de novembro de 2014. O projeto tem como objetivo geral incluir contefidos culturais, sociais e
232 histéricos da sociedade norte—americana na formacfio dos estudantes da UFC, em especial,
233‘ daqueles do Curso de Letras Inglés, futures professores dessa lingua, bem como dos extensionistas
234 da Casa de Cultura Britz’inica e dos alunos interessados em participar do Programa Ciéncia sem
235 Fronteiras. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.5.3 Projeto de Tutoria
235 em Lingua Inglesa — NucLI, coordenado pela professora Glaucya Gislayne Brito Cavalcante, a‘
237 realizar-se no periodo do 01 de abril a 10 de novembro de 2014. 0 projeto tem. como objetivo
238 geral contribuir para a capacitagfio na lingua inglesa dos discentes do NucLI da UFC, de forma
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universidades angléfonas bem come dar suporte aes professores em formaeae im'cial fi‘fié”
ministram aulas nesse setor. Pesta em votacfio, a matéria foi aprovada per unanimidadc. SEXTA
MATERIA. CADASTRAMENTO/RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 6.1
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O professor Cicero Anastacio relatou a
matéria que trata do cadastramente e/ou relaterio de projeto de pesquisa: 6.1.1 Manuel Botelho
de Oliveira e :1 “Nova Grécia”, a apropriacfio “brasileira” da Italia da Modernidade,
coerdenado professor Yuri Brunello. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Departamento de
Letras Estrangeiras em reuniae ocorrida em 24 de fevereiro de 2014 e tem come objetive geral
analisar e formular uma interpretacao sebre a produgao poética de Manuel Botelho de Oliveira,
especificande as relacees intertextuais e interdiscursivas existentes com a tradicae poética do
barreeo italiane. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.2 Relatérie do
projeto de pesquisa intitulado: Técnicas de software livre para linguistica de corpus (5ll etapa),
coerdenado pelo professor Leonel Figueiredo de Alencar Araripe. O projeto teve come objetivo
principal oferecer uma contribuioao para a linguistica de corpus do portugués, a partir da
linguistica computacional. A pesquisa possibilitou a ampliaefio e reformulagao da gramética
computacional do portugués do Brasil, e resultou na producao de: 01 artigo em periodo Qualis A1;
02 apresentagees em cenferéncias internac-ionais na Europa; 01 capitulo de livro publicado no
Brasil; 01 resume expandido publicado em anais de encontro intemacional e 01 trabalho complete
publicado em anais em workshop nacienal. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheire Cid Otteni relatou a
matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado Fradique Mendes e as
Lendas dc. Santos: experimentacao e critica no ultimo Eca de Queirés, coordenade pelo José
Carlos Siqueira de Souza. O projeto de pesquisa foi aprovade pelo Departamento de Literatura
em 27 de fevereiro de 2014 e tem come ebjetivo geral discutir em que medida as transformagfies
da sociedade capitalista condicionaram e desenvolvimento artistico de Bea, bem come 0 talente e
a inteligéncia deste mobilizaram as petencialidades liter-arias de seu tempo para fazer a
representacao deste contexto. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 6.3
DEPARTAMENTO DE CIE‘NCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Luiz Tadeu relateu a
matéria que trata do cadaslramento dos seguintes prejetos de pesquisa: 6.3.1 Informaeao Social,
mediacfio cultural e comunidade, coordenado pela professora Lidia Eugenia Cavalcante,
aprovada em reuniao departamental ocorrida em 10 de marge de 2014. O projeto tern come
objetivo geral analisar a mediagao cultural da infermaeao social, sob duas dimensees: de um lado,
as praticas seciais de acesso a informacao no contexte comunitério e, de outro, as relaefies que se
formam entre essas praticas e es modes de producao e apr0priacae dessa infermaeae, que se
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275 territories e as articulam mediante dispositivos info-comunicacionais pelas redes c midias sociai‘sfw
276 Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.2 0 uso de siglas e abreviaturas
277 para a representagfio e campartilhamento de conhecimentos registrados em prontuérios do
278 paciente, coordenado pela professora Virginia Bentes Pinto, aprovado em reuniao ocorrida em
279 10 de marco de 2014. O projeto tem como objetivo invcsfigar o uso de siglas e abreviaturas,
280 padronizadas on n50, na redacao de prontuérios de pacientes, visando a representacao e o
281 compartilhamento de informacoes entre a equipe mulfiprofissional de safide e o cidadao enfermo.
282 Posta em votacfio, a matén'a foi aprovada por unanimjdade. 6.4 DEPARTAMENTO DE
283 LETRAS VERNACULAS. O Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata do
284 cadastramento do projeto de pesquisa intitulado: 6.4.1 A producfio do discurso literomusical
285 brasileiro para criancas — investigacoes preliminares, coordenado pelo professor Nelson
286 Barros da Costa, aprovado em rcunifio departamental de 20 de fevereiro de 2014. O projeto tem
287 como objetivo geral investigar o lugar da cancao popular brasileira para criancas no ’a‘mbito da
288 cultura lfidica infantil. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 6.4.2 A
289 professora Eulélia Lcurquin relatou a mate'ria que trata da apresentacao de seu Relatério de
290‘ Estégio Pés-Doutoral, aprovado em reuniao do Departamento de Letras Vernaculas em 13 de
291 dezembro de 2013. O estégio ocorreu no periodo de junho de 2012 a agosto de 2013, na
292 Universidade Sorbonne Nouvelle II, sob a orientacfio da professora Francine Cicurel, e na
293 Universidade de Genebra, sob a orientacao da professora Ecaterina Bulea Bronckart. Resultou no
294 desenvolvimento e participacao em diversas atividades, as quais destacam-se: Coordenacao de
295 mesa redonda; participagfio em grupo dc pesquisa; apresentacao de comunicacfio oral; traducao de

A296 livro; 06 (seis) capitulos de livros; presidéncia de sessfies coordenadas; participacfio em aulas,
297 entres outras. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA.
298 REGULAMENTACAO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 7.1 CURSO DE
299 LETRAS INGLES/ESPANHOL NOTURNO. A Conselheira Gloria Guaré relatou a matéria
300 que trata da regulamentacao das atividades complementares do Curso Notumo de Le1ras Inglés e
301 Espanhol. A proposta de regulamentagfio foi aprovada em reuniao do Departamento de Letras
302 Estrangeiras em 06 de marco de 2014. A regulamentacao prevé o cumprimento de 200 horas em
303 atividades extracurriculares e tem como finalidade enriquecer o processo de ensino e
304 aprendizagem, privilegiando a complementacao da formacao social e profissional. Apés a
305 apresentacfio da proposta, discutiu—se a metodologia a ser adotada para a comprovagao das
306 atividades culturais e esportivas, pois, segundo o professor George Paulino, Coordenador do
307 Curso de Ciéncias Socials Noturno, alguns alunos estao apresentando ingressos de cinemas e de
308 jogos para compute do tais atividades. Em seguida, discutiu-se a duplicidade de contagem de
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horas no estégio. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. ..
MATERIA. NORMATIZACAO D0 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 52:75:,»
A Conselheira Gléria Guaré relatou a matéria que trata da normatizaofio dos Trabalhos d‘e
Conclusao de Curso (TCC) do Curso de Lctras Noturno Inglés e Espanhol, aprovada em reuniao
departamental de 06 de marge de 2014. De acordo com a professora Gloria Guard, a proposta de
normatizaofio prevé apenas a emissao de parecer sobre o trabalho do discente. Essa questfio
suscitou discussz'io acerca da necessidade on n50 de composigao de banca para apresentagfio do
trabalho de conclusao. O professor Antonio Luiz sugeriu que a formagao das bancas fosse com a
contribuiofio dos alunos doutorandos. 0 assunto gerou divergéncias e alguns Conselheiros
sugeriram que fosse incluida uma segunda opoao, com a formagao da banca tradicional. 0
professor Olinda se diz muito incomodado em votar contra o que o Colcgiado do Curso propés, ja
que nfio conhece as especificidades do curso. Em seguida, foram postos em votagsfio dois
encaminhamentos: 1) Diligéncia; 2) Aprovar a proposta com sugestao de que 0 asSunto fosse
novamente analisado, com a possibilidade de 0 aluno optar pela formagao da banca tradicional
e/ou apenas da emissfio do parecer. O primciro encaminhamento tcve apenas um vote a favor e o
segundo foi aprovado com 18 (dezoito) votos a favor e 05 (cinco) abstengzoes. NONA
MATERIA. NORMATIZACAO DE ESTAGIO. 9.1 CURSO DE LETRAS
INGLES/ESPANHOL NOTURNO. A professora Gloria Guaré relatou a matéria que trata da
rcgulamentaofio das atividades de estégio para os alunos do Curso de Letras Notumo Inglés e
Espanhol, aprovado em reunifio departamental de 06 de mar-go de 2014. O Estagio Curricular
Supervisionado, de carater obrigatério, previsto no Projeto Politico Pedagégico do Curso de Letras
Noturno, tern como finalidade assegurar a integrasfio cntre teoria e prética em situagao real de Vida
e trabalho, com vistas a formaofio profissional e pessoal do discsnte. O Estégio nao podera ter uma
duragfio inferior a 400 horas. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
DECIMA PRIMEIRA MATERIA. REVISAO DE PUNICAO — CALOURADA DE
HISTORIA. Com a palavra, o representante do Centre Académico de Histéria, Claudio Carvalho,
iniciou seu relato justificando que, embora todos estivessem cansados da recoHéncia da discussfi‘o
e que os alunos estivessem cientes de que deveriam rcceber uma pum'gfio, 0 CA entendia restar
ainda uma dfivida acerca da ambiguidade dos termos da punigao a ser aplicada. Em seguida,
reproduziu 0 audio da reunifio dc outubro de 2013 e entregou uma transcrigfio desse audio aos
Conselheiros. Apés esclarecimentos, foi revisto novamente a punigao a ser aplicada» a0 Centre
Académico de Histéria, por ter realizado um Calourada em 19 de julho de 2013, sem autorizaqao
deste COnselho. A punigéo sera a de Adverténcia, ficando ainda claro que nfio houve comprovagao
se 0 dauo a0 veiculo da UFCTV ocorreu durante a Calourada. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA. DISCUSSAO ACERCA D0
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344 use DO ESPACO DO DIRETO’RIO ACADEMICO DE COMUNICAcAo so DRUG”
345 Ropresentante do Diretério Academico Tristfio de Athaide, aluno Leonardo de Carvalho,1eu
346 ata de reuniao que expos o posicienamento dos CAS 6 DA dos curses que fimcionam no CH2,
3,47 acerca do fechamento do espaee cenhecido come “Torrinha”. Os alunos fiisaram alguns
348 posicionamentes comuns definidos na referida reunifie: 1) Repfidio a0 fechamento impositivo e
349‘ sem aviso prévio do espaeo em questfio; 2) Contra o ferimento da autonomia estudantil sobre o.
350 espaoe em questfio; 3) Contra e autoritarisme da Diretoria do Centre de Humanidades 11a gestfio
351 dos espaeos da Universidade em geral; 4) Pele respeito a carga histérica que o espaoo em questfio
352 carrega e a importfincia que ele representa n50 apenas para o corpo discente, mas para a meméria
353 da Universidade come um todo. A Diretera explicou que o fechamente do espaeo ocorreu devido
354 a censtataeao da presenea de alunos secundaristas consumindo drogas no local. No dia seguinte a0
355 fechamento, foi emitido urn oficio convidando es representantes do Diretorie Academico, es
356 coordenaderes dos curses de Jemalismo e de Publicidade e Propaganda, e também o Direter do
357 Instituto de Cultura e Arte para uma reunifio com a finalidade de diseutir o assume. Per ocasiao da
358 reuniao, compareceu apenas o Diretor do ICA, portanto o assrmto nae chegou nem a ser abordado
359 com os alunos que representam o D.A., pois os mesmos se negaram a cemparecer, entregando
360 apenas urn documento que solicitava a inclusao de pauta na reuniao do Conselho. O assunto foi
361 amplamente discutido, encerrande—se com a sugestae do vice-direter do Centre de Humanidades,
362. professor Céssie Aquino, proper a reabertura do espaeo. Apes a constatagae da auséncia de
7363 quorum regulamentar a reuniao foi declarada encerrada, ficando as seguintes matérias para a
364 reuniao do préximo més: Plano Departamental das Casas de Cultura Estrangeiras; M0950 de apoio
365 proposta pelos Centres Académicos; e proposta de uso de vagas de estacionamente pelo Centre

,366 Académico de Psicologia. E para constar, eu, Emivém’a Viana Bezerra Duarte, Secretariat
367 Executiva, lavrei a presente Ata que, apes lida e aprovada, sera assinada per mim e pelos demais
36.8 presentes.

’1. Vlédia Maria Cabral Borges — Diretora do Centre de Humanida
2. Bmivania Viana B. Duane — Secretariat Executiva
3. Cassie Adriano Braz de Aquino — Vice-Direter do Centre de Humanidade .
4. Antonio Duarte F. Tévora - Chefe do Departamente de Letras Veméculas

_ no
7. Maria ManolisaN. Vasconcellos— Rep. Dept. Letras Estrangeiras mam-{WMOQ3L fl- I];®Q‘Lfl¢

I8 Luiz Tadeu Feitesa- Chefe Departamento de Ciéncias da Informaeaofil 3&4, & ”Wu-1Q!’Ifi/vo
09. Maria Aurea Montenegro A. Guerra — Rep. Dept. Ciéncias da agae“MW

.. 10, Jesé Olinda Braga - Chefe do Departamento de PsicolOgia
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x 11.1050 Ilo Coelho Barbosa —Rep. Dcpartamento de Psicologia A 1 MW
12. Sebastiao Rogerio de B.da Ponte— Chefe Departamento de His26/' 3/ L: or». L:
13. Marilda Santana da Silva— Rep. Departamento de Histéria4mm
14. Vanda Magalhfies Leitéo — Coordenaeao pro tempore do Curso de Letras-Libras e Chefe do
Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos (Mr/q. 911/50}: I114, 54), /7 fl _,
15. Maria Silva Militao de A1encar-Coord.Curso de Letras Diumo 3/ ”/4. Mt /
16. Maria da Gloria Guara Tavares— Coord. Curso de Letras Noturno ‘ L
17. Antonio George L. Paulino — Coord. Curso de Ciéncias Sociais Notum '5‘» ..
18. Jailson Pereira da Silva — Vice-Coordenador do Curso de Historiaj

r I a“
21. Maria Maxgarete F. de Sousa — Coord. Prog. Pés-Graduaefio em Lingui 1ca m

19. Cid Ottoni Bylaardt ~ Coord. Prog. Pos-Graduaeao em Letras

22. Antonio Luiz M. e Silva Filho -Coord. Prog. Pés-Graduagao em Historia/I 1 11:" AIM) sake/5*

25. Marcos Norelle F. Victor— Rep. Mag. Ens. Bésico Técnico e Tecnolégico_v
26. Sflvia Cavalleire— matricula 308502— Pres.Centro Académico de Letrasé _
27. Davi Martins de Oliveira — Rep. Centro Académico de Biblioteconomia [\\N "T;
28. Lusmar Roosevelt P. Ibiapina — Rep. Centro Académico dc Psicologia
29. Clafidio José de Carvalho Neto — Rep. Centro Académico deHistériam


