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UNIVERSIDADE FEDERAL no CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES
idade
Ata da 2‘ Reuniao Extraordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Univers
as 9 horas e
Federal do Ceara, realizada no dia 11 (onze) de margo de 2015 (dois mil e quatorze),
cia da
25 (vinte e cinco) minutos, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidén

a dos
Diretora do Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presene
w
Conselheiros: Cassio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Program
de Jesus —
Academicos do Centro de Humanidades; Marcelo Magalhaes Leitﬁo e Suene Honorato
e Maria
Chefe e Representante do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Femandes Tavora
Vemaculas;
das Dores Nogueira Mendes — Chefe e Representante do Departamento de Letras

do
Cicero Anasté'cio Araﬁjo de Miranda e Dolores Aronovich Aguero -— Chefe e Representante
Sub-Chefe
Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aurea Montenegro Albuquerque Guerra —
do Departamento de Ciéncias da Informacﬁo; Valmir Lopes de Lima e Irapuan Peixoto Lima Filho
a de
—- Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Susana Kramer Mesquit

de
Oliveira e Karla Patricia Holanda Martins — Chefe e Representante do Departamento
e
Psicologia; Ana Carla Sabino Fernandes e Mario Martins Viana Junior — Chefe pro tempore
Representante do Departamento de Historia; Vanda Magalhaes Leitao e Marcus Weydson
Francisco
Pinheiro — Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos;
Valdénia
Sérvulo Gomes Lima — Coordenado‘r pro tempore do Curso de Letras-Libras; Maria

Oliveira,
Falcao do Nascimento — Coordenadora do Curso de Letras Notumo; Maria Neyara de
—
Araujo — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Noturno; Ana Rita Fonteles Duarte
a de
Coordenadora do Curso de Histéria; Ana Marcia Alves Siqueira — Coordenadora do Program

a de
Pés-Graduagao em Letras; Maria Margarete Fernandes de Sousa — Coordenadora do Program
a
Pés-Graduaeao em Linguistica; Francisco Régis Lopes RamOs — Vice-coordenador do Program
duagao
de Pés-Graduaeao em Histéria; J056 Célio Freire — Coordenador do PrOgrama de Pés-Gra
Ensino
em Psicologia; Adelson Andrade Alves Sobrinho — Representante do Magistério de
Nunes e
Basico, Técnico e Tecnolégico; Maria Cleomar Carvalho dos Santos, Lindojane Gomes
Victor de 0.
Tais Bleieher — Representantes do Corpo Técnico-Administrativo; Carlos

do o
Nascimento — Representante do Centre Académico de Histéria. ORDEM DO DIA. Constata
corno pauta‘
quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reuniao que tem
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22 do CEPE, de 03 de outubro de
{mica a Tabela de Avaliaeﬁo Docente, constante da resolueao n°
na 1" reuniﬁo extraordinaria deste
2014. Relembrou aos Conselheiros que o assunto foi introduzido
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o, os membr‘os da Comissﬁo
ano, ocorrida em 11 do fevereiro. Explicou que, na primeira reuniﬁ
polémico. Naquela data, estiveram
n50 foram convidados, pois julgou que o assunto nao seria tﬁo
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Anastécio, Mario Martins e Ana Marcia,
presentes os professores, membros da Comissao, Cicero
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oao dos pontos. Decidinque explanaram como foi realizado o trabalho da Comissao para atribui
discutidas no ambito dos
se, entao, que hoje os chefes apresentariam as sugestoes que foram
ra passou a palavra ao
departamentos durante esse intervalo de um més. Em seguida, a Direto
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que foi o presidente da
professm' Wagner Chacon, do Departamento de Ciéncias da Informaoao,
Comissao, aﬁrmando
Comissao. O professor inieiou sua fala relatando a conjuntura do trabalho da
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se traIava de ﬁnal de semestre,
que havia ocorrido em urn periodo um pouco conturbado, pois
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m que foram necessarias
quando todos os professores estavam bastante atarefados. Aﬁrmou també
Isso porque a realidade
seis reunioes, salvo engano, para se chcgar a pontuaoao ora apresentada.
es: departamentos sem
do Centro de Humanidades é bem diversa, pelo que se percebeu nas reunio
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a carga horéria elevadissima de
pés-graduaoﬁo, outros com poucos professores tendo de lidar com
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ou que os membros da
ensino (20 horas de ensino sem tempo para outras atividades) e explic
departamentos para guiar os
Cornissao trouxeram as experiéncias cotidianas dos respectivos
para ele, o professor precisa
trabalhos. Demonstrou n50 entender o porque dessa tabela, jé que,
r na Universidade. Explanou,
cumprir uma carga horéria, independente da atividade que for exerce
ndo aprender e apreender a
ainda, que o trabalho da comissao foi norteado pela diversidade, busca
da na experiéncia cotidiana, a
realidade dos colegas docentes e que, como a tabela fora basea
departamento, buscando nﬁo
Comissﬁo tentou formata-la de maneira a reﬂetir a realidade de cada
de Humanidades, visto que
cdar um instrumento que viesse a prejudicar os professores do Centre
departamentos tém um cenéﬁo
cada um deles tom 0 direito de progredir. Mencionou que alguns
de Ciéncias da Informagﬁo que,
mais critico e citou, como exemplo, a realidade do Departamento
graﬁa durante trés semestres,
apesar de n50 possujr pos-graduaoao, ocorria orientaqﬁo de mono
a tabela estipulava a pontuaoﬁo
mas que so poderiam computar um semestre para orientaoao, pois
ntou que a comissao demorou a
por aluno apenas apés a defesa. O professor Wagner Chacon come
conta de calculos matematicos
entender a métrica utilizada para pontuar alguns itens, por
os departamentos discutirem
complexes. Considerou muito importante o tempo que foi dado para
reiterou que a tabela possui
e acredita que foram trazidas sugestoes muito boas. Mais uma vez,
ladas pela Reitoria. Com 3;
muitos limitadores e que a métrica e as atividades jé tinham sido estipu
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das n50 Vieram da Reitoria,
palavra, a Professora Vladia Borges explioou que as atividades elenca
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no ano passado, houve muitas
mas, Sim, da resolueao aprovada pelo CEPE. Comentou ainda que,
C e. que mudanoas poderﬁo
reuniées para discutir tal resoluoﬁo, inclusive promovidas pela ADUF
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momento, o que esté posto para
set propostas e levadas novamente para discussao no CEPE. Neste
ntou uma dﬁvida com
discussao é o peso de cada atividade. 0 Professor Antonio Duarte aprese
o professor saber quantos
relacao a categoria “Ensino”. A Comissﬁo entendeu que nﬁo é possivel
ir o mesmo peso para tamanhos de
alunos irﬁo se matricular 11a sua tunna, por isso resolveu atribu
sao e sugeriu que a discussﬁo
turma A Professora Vladia Borges agradeceu o trabalho da Comis
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seu posicionamento acerca do que
fosse feita por topicos, em que cada departamento expressasse

65
66

67

73

a proposta de modiﬁcacao.
esté posto na tabela, ou seja, se concorda ou discorda, e apresentasse
Martins aﬁrrnou que a
1) ENSINO SUPERIOR. Departamento de Historia: o professor Mario
rdou com a pontuacao que
discussao, em reuniﬁo departamental, foi breve e que o Colegiado conco
o de 10 créditos por
a comissao atribuiu de 0,8 (zero virgula oito), o que conﬁguraria o minim
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ntos pontos méximos n8.
semestre, para que, ao ﬁm do intersticio, o professor obtenha os quinhe
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quantidade de alunos que
categoria, pois acredita que o professor n50 possui interferéncia sobre a
o Conselheiro Antonio
se matriculam em suas disciplinas; Departamento de Letras Vernaculas:
pontuacﬁo para
Duarte solicitou ao professor Cicero Anastacio que calculasse quanto ﬁcaria a
carga horéria fala em
professores que tém carga horéria de 08 horas, pois, se a resolucao da
dois cases, para que os
minimo e fala em teto, deve—se buscar uma pontuacao que contemple os
08 horas possam pontuar. O
professores que estejam com a carga horéria minima “regular” de
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(zero virgula noventa e sete);
conselheiro Cicero calculou e aﬁrmou que o peso passaria a ser 0,97
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aﬁrmou que n50 tern
Departamento de Ciéncias Sociais: o professor Valmir Lopes
que o departamento nﬁo
posicionamento. Solicitando a palavra, a professora Neyara Oliveira disse
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pesto pelo professor Antonio
discutiu essa categoria, mas achou bem interessante o que foi
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cio informou que a
Duarte; Departamento de Letras Estrangeiras: o conselheiro Cicero Anasta
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professores sﬁo lotados com
carga horéria do departamento é bastante elevada e citou que muitos

82

88

m o principio geral da
20 horas. Em reuniao departmental, chegaram a conclusao que rejeita
n50 progridam. Embora
tabela, pois aparentemente a Resolucao parece sugerir que os professores
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lei, n50 co‘ncordavam com tantas
cientes de que a Resolucao fora criada em consonancia com a
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uma mudanca geral da
exigencias dc comprovacao das atividades desenvolvidas. Sugeriram
como exemplo negativo o
tabela, inclusive com a eliminacﬁo dos tetos de cada Categoria Citaram
comis-soes em dois anos, ja
caso das comissées, pois, se 0 professor participasse de 04 (quatro)
r comissoes, pois n50
atingiria 05 100 (cem) pontos méximos, e passaria a n50 querer mais compo

94

ser sugeridas e aprovadas
pontuaria mais. A Diretora explicou novamente que as alteraeoes podem
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. O professor Cicero
neste Conselho, para serem encaminhadas para apreciacﬁo do CEPE
passasse a ser de 700
apresentou a sugestao de que a pontuacao maxima da categoria “ensino”
lo Magalhaes informou nﬁo
(setecentos) pontos; Departamento de Literatura: o professor Marce
Surdos: a profeSsora Vanda
possuir sugestoes; Departamento de Letras—Libras e Estudos
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nto de Psicologia: a professora
Magalhaes informou tambérn n50 possuir sugestoes; Departame
oes; Departamento de
Susana Kramer inforrnou que 0 Departamento nao apresentou sugest
departamento também n50
Ciéncias da Informaeﬁo: o professor Wagner Chacon informou que o
ao de Cicero acerca da limitaeﬁo
apresentou sugestﬁes, mas que ele achara pertinente a argumentae
expos sua preocupaeao corn o que pode,
de pontuaoao. Com a palavra, o professor Caissio Adriano
do departamento acerca da
vir a acontecer, pois pode haver uma sobrecarga na ﬁgura da cheﬁa
Diretora explicou como fora-m
demanda de disciplinas e isso pode ser bastante complexo. A
6 na tabela: a Universidade é
norteadas as discussées iniciais que resultaram na resoluoﬁo
mas o carro-chefe é o Ensino.
composta de trés segmentos principais Ensino, Pesquisa e Extensﬁo,

que, costumeiramente,
Fez ainda uma ponderaeao acerca das comissoes, pois alguns professores
ologia de progressao, a ter
1150 participam de comissoes, passem, a partir dessa nova metod
o pelas comissoes gera
interesse em compo-121$, visto que agora o trabalho que é desenvolvid
ento do DLE de que seja
pontos. A Diretora pergunlou, em caso de aprovaeao do encaminham
aria. A professora
retirada a limitaeao de pontuaeao, se 0 Conselho aprovaria a tabela ou se aguard
terao que progredir nesse interim
Ana Marcia expos que, caso se escolha aguardar, os professores

Humanidades, que é a do Centro
por uma tabela mais inadequada ainda a realidade do Centro de
seria oﬁcializada junto ao CEPE,
de Ciéncias. Foi colocado em votaeﬁo se a tabela caso aprovada,
em votaoao, a matéria foi aprovada
independente da aprovagﬁo on 1150 da sugestﬁo do DLE. Posta

nencia do peso 0,8 (zero virgula
por unanimidade. Em seguida, a Diretora p65 em votaeﬁo a perma
votaeao 6 Sim, novamente, sugestoes de
oito) por hora-aula na categoria “Ensino”, mas n50 houve

a palavra, a professora Susana
que o assunto deveria ser novamente discutido e amadurecido. Com
de toda forma. A Professora
expressou que ‘sente uma pressﬁo em se aprovar uma pontuaoﬁo
media, 10 horas-aula por semestre
Vladia Borges ratiﬁcou que um professor que tenha, em
sugerida, de 0,97 (zero virgula
atingiria 03 500 pontos a0 tc’rmino do intersticio. A pontuagao
o de 08 horas tambe’m obtenha es
noventa' 0 sets), garantiria que um docente que tenha o minim

categories. 0 Professor Wagner
500 pontos, e estimularia que ele buscasse pontuaoao em outras
Centro de Ciéncias n50 serve para 0
Chacon disse que 0 CH deveria aprovar uma tabela, pois a do
aoao mais préxima possivel da
Centre de Humanidades e que a Comissﬁo buscou uma pontu
votaeﬁo: primeiro votou-se pela
realidade dos doccntes do CH. Foi novarnente posto em
virgula oito): 13 votes a favor e
manuteneao da sugestﬁo da Comis’sa'o, ou seja, manter 0,8 (zero
da hora-aula para 0,97 (zero
06 absteneoes. Em seguida, votou-se a sugestao de alterar o peso
ORIENTACOES. Departamento de
virgula nOventa 0 sets): 10 votes a favor e 06 absteneoes. 2)

ntar 30% em cada atividade da
IIistéria: o professor Mario Briartins apresentou a proposta de aume
Letras Vernaculas: o professor
categoria, com arredondm’r’wnto para cima; Departamento de
de Ciéncias Sociais: o professor
Antonio Duane 1150 apresentou sugestoes; Departamento
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Valmir Lopes nﬁo trouxe ‘sugestﬁo de alteraeﬁo na pontuaeao atribuida 6 sim de uma inclusao;
Departamento de Letras Estrangeiras: o professor Cicero Anastacio apresentou a sugestﬁo do
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DLB de que fossem retirados os sub-tetos diferentes, uniformizando todos no limite de 100
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pontos. Departamento de Literatura: o professor Marcelo Magalhﬁes informou que nao possuia
sugestoes; Departamento de Letras—Libras e Estudos Surdos: a professora Vanda Magalhaes
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informou nﬁo possuir sugestoes; Departamento de Psicologia: a professora Susana Kramer
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informou que nao possuia suge‘stﬁes; Departamento de Ciéncias da Informaeﬁo: o professor
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Wagner Chacon sugeriu manter 05 pesos, mas realizar apenas uma alteraoﬁo estrumral. Em
seguida, discutiu-se acerca do caso dos mestrados proﬁssionais que pagam por orientaeao. 0
Professor Valmir disse que o assunto foi abordado no departamento de Ciéncias Sociais, que
entendeu que poderia contar para a progressao, mas n50 na contagem de carga horaria do dooente.
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Debateu—se também se poderia haver uma eqlnparaeao da preceptoria de residéncia com as
supervisoes realizadas na Clinica de Psicologia, e decidiu-se que primeiro deveria ser consultado o
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departamento de Psicologia. Foi notado que 0 item 2.13, Orientador de Bolsistas de Programas
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Institucionais, foi suprimido da tabela, e n50 foi atribuida pontuagao para o mesmo pela comissﬁo.
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A Diretora sugeriu que fosse concedido peso de 20 pontos. Finalizada a discussao dessa categoria,
a Diretora colocou em votagﬁo. A primeira foi pela manutenpﬁo da proposta da Comissﬁo e
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obteve-se o seguinte resultado: 01 voto a favor, 27 votos contrérios e 01 absteneﬁo. A segunda
votaeao foi para amnentar em 30% o peso de cada atividade e obteve-se o seguinte resultado: 24
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votos favoraveis, 02 votos contrérios e 02 absteneﬁes. A terceira votaeﬁo foi para aurnentar os
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tetos de cada atividade para 200 pontos e obteve—se o seguinte resultado: 25 votos a favor, 01 voto
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contrério e 02 abstengoes. A servidora técnico—administrativo Tais Bleicher propés que se
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igualasse 05 pesos da orientaqﬁo em outras IES com 05 da prépria UFC. A Diretora p65 a proposta
em votagﬁo e obteve-se o seguinte resultado: 07 votos a favor, 14 votos contrérios e 07 abstengoes.

3) BANCAS EXAMINADORAS E COMJSSOES DE AVALIACAO. Departamento de
Histéria: o professor Mario Martins apresentou a proposta de aumentar 30% em cada atividade da

cat'egoria, cOm arredondamemo para cima; Departamento de Letras Estrangeiras: o professor
Cicero Anas‘técio informou que o departamento teria sugestoes apenas de mudangas na estrutura
da tabela. Os Departamcntos dc Ciéncias Sociais, Literatura, Letras~Libras e Estudos
Surdos, Psicologia, Ciéncias da Informagﬁo e Letras Vernaculas n50 apresentaram sugestﬁo de
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mudanea na pontuaeéito atribuida pela Comissﬁo nessa categoria. A Diretora, entao, p63 em
votaeﬁo o primeiro topico: a manuteneao da proposta da Cornissao e obteve-se o seguinte
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resultado: 01 voto a favor, 23 votos contrarios e 04 abstengﬁes. Em seguida, foi votado o aumento
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em 30% cada peso das atividades dessa categoria e ohegou-se a0 seguinte resultado: 24 votos a
favor, 02 votos contrérios e 02 abstengées. A ﬁltima votaqao dessa categoria propos igualar 0's
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itens 3.5 (Tese de doutorado — Banca excluinde o orientad0r) e 3.6 (Dissertaoﬁe de mestrado —
Banca excluinde o orientador), em que ambos passariam a valer 30 pontos; igualar 0s itens 3.7

(Qualiﬁcaeﬁe de Doutorade-Banca excluinde o orientader) e 3.8 (Qualiﬁcaeao de MestradoBanca excluindo o orientador), em que ambos passariarn a valer 15 pontos; Aurnentar a pentuagﬁo
do item 3.2 (Cemissao dc Seleeao de Professor Substitute, Temporérie e Visitante) para 20
pontos; posta em vetaoao, a proposta de alteraeao obteve o resultado de 25 votes favoraveis e 03
absteneées. 4) CURSOS E ESTAGIOS. Departamento de Histéria: O professor Mén'o Martins

177

sugeriu aumentar es itens 4.5 (Crédites Obtides em Pés-Graduaeﬁo Stricto-Sensu), 4.7 (Curso de
atualizaoﬁo/capacitaeﬁe), 4.8 (Participaeﬁe em Eventes Nacionais Cientiﬁcos, Esportivos,

178

Artisticos ou Culturais), 4.10 (Estagio eu intercﬁmbio com eutra instituieao) e 4.11 (Curses de

179

Fermaoﬁo Decente na UFC) em 30%. Os Departamentos dc Ciéncias Sociais, Literatura,
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Letras—Libras e Estudos Surdos, Psicelegia, Ciéncias da Informagﬁo e Letras Vernaculas
nae apresentaram sugestﬁo de mudanea na pontuaeao atribul’da pela Comissﬁe nessa categoria.
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Pesta em votaeﬁe a manuteneéo da proposta, ebteve-se o seguinte resultado: 01 veto a favor, 21
votes centréries e 03 absteneoes. Em seguida, fei pesto em votagae aumentar-se, em 30%, es

184

pesos das atividades constantes dos itens: 4.5, 4.7,. 4.8, 4.10 e 4.11, e obteve-se o resultado de 18
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votes a favor, 03 votes contrérios e 03 abstenoﬁes. Ainda na categoria de Curses e Estagios,
prepés-se elevar e teto dos items 4.8 (Participaeﬁo em Eventes Nacionais Cientiﬁces, Esportives,
Artistiees ou Ctﬂturais) e 4.9 (Participaeao em Eventes Intemacienais Cientiﬁcos, Esportivos,
Artisticos ou Culturais) para 100 pontos, e obteve—se o resultade de 16 votes a favor, 04 votes
contrarios e 04 abstenoﬁes. 5) PRODUCAO CIENTiFICA. Inicieu-se a discussae acerca da
quinta categoria. Departamento de Histéria: O censelheire Mario Martins apresentou a preposta
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de aumento de 30% (trinta) em cada atividade; Departamento de Letras-Libras e Estudos
Surdos: A professora Vanda Magalhﬁes sugeriu que se- aumentasse a pontuaeﬁe de capitulo de

193

livro; Departamento de Letras Estrangeiras: O censelheire Cicero Anastécio sugeriu amnentar

194

a pontuaeﬁo méxirna do item 5.43 (Apresentaeao ‘de Palestra ou Conferéncia) para 300 pentes. 0s

,4-\ 191
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demais departamentos nae apresentararn sugestﬁes. Antes do término da reuniﬁo, houve uma breve
discussae acerca da valoragﬁo entre palestra e publicaeae. Com a palavra, e professor Régis Lopes
se mostreu radicalmente contra o aumento do teto maxime das palestras. Em seguida, e professor
Cicero Anastacio expresseu todo o seu des'contentamente desde o inicie das discussdes acerca da
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implantaeﬁo das novas resolueoes, peis, a seu ver, parece haver urna espécie de vigﬂia para criar
mecanismes de controle da produeao dos docentes. Perguntou se estamos criande limites para nos
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mesmos? Qual a outra categoria que esta criando empecilhos para progredir? Os professores
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Valmir Lopes e Irapuan Peixoto, do Departamento de Ciéncias Sociais, defenderam a criaeao de

203

parametros para mensurar a avaliaeao, os mesmos sac necessaries, peis, segundo Itapuan, o

1,99
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Centro deve ter cuidado para n50 premiar' a mediocridade. A professors. Margarete Femandes
disse que a categoria cinco é uma das mais complexas para se avaliar, visto que é diﬁcil controlar
a questﬁo da quah'dade em producoes e publicacoes. Finalizando, o professor Céssio propos que,
01 (um)
independente da tabela que for aprovada, o Conselho estipulasse um prazo de vigéncia de

209

a110, pois, apés a utilizacao 11a pratica, poderiam ocorrer sugestoes futuras. Nesse momento, ainda
estavam presentes 23 (vinte e trés) conselheiros, mas, devido ao adiantado da hora, a votacao ﬁcou
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para a préxima reuniao extraordinéria, agendada para 0 dia 18 (dezoito) de mareo de 2015. A

2 11

eu,
Diretora deu por encerrada a sessao, agradecendo a presenca de todos. E para constar,
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Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida e
aprovada, seré. assinada por mim e pelos demais presentes.
1. Vladia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidades
2. Emivania Viana Bezerra Duarte —— Secretaria Executiva
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3. Céssio Adriano Braz de Aquino — Coord. de Frog. Académicos CH

4. Marcelo Magalhaes Leitﬁo — Chefe do Departamento de Literatura
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5. Suene Honorato de Jesus Representante do Departamcnto de Litera ra

r

6. Antonio Duarte Fernandes Tavora— Chefe do Dcpartamento de Letras Vernaculas
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las ‘1‘?! 1;, WM "W"
7. Maria das Dores N. Mendes— Representante do Departamento de Letras Vernacu

8. Cicero Anastacio Araﬁjo de Miranda - Chefe do Departamenm de Letras Estrangeiras
9. Dolores Aronovich Aguero —Rep. do Departarnento de Letras Estrangeiras 'W
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10. Maria Aurea M. A. Guerra - Sub-Chefe Depto. Ciéncias da Informacﬁo c’ OQEWAW
.4 M01" , IF") ..
11.Valrnir Lopes de Lima- Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais
“
12.1rapuan Peixoto Lima Filho— Representante do Departamento de Ciencias Sociais
13. Susana Kramer Mesquita de Oliveira — Chefe do Depaﬂamento de Psicologia
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