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Ata do 156% Soosfio Ordinéria do Conoolho do Centro do Hymanidadoo

da Universidade Federal do Coaré, roalizada aos 3O (trinta) dias

do mos do maio do 1990 (nil noveoontos e noventa), do 9:50 ( novo

‘ horas e oinqfionta minutes), no Sala do Reuniaos, sob aggresidénoia

do Dirotor do Centre, Professor Francisco Roberto Sousa de 011»

voira, contando com a presenoa dos Sonhoros Conoolhoiros: maria

Bruhilda Tollos do Souza, Vieo-Dirotora do Centro; maria do Féti-

‘ma Oliveira Costa 9 Ana maria Sé do Carvalho, chofo o ropresontan

to do Departamonto do Gomunioagao Social 9 Biblioteoonomia; Ado.

laido Maria Gonoalvoo Poroira, chofe do Dopartamonto do Ciénoias

Sooiaio o Filosofia; José maria Mbroira Campos, chofo do Deporta—

monto do Literatura; Ivanova dos Santos Dias Scares o Carlos Al—

berto do Souza, ohofe o representante do Departamento do Lotrao

Estrangoirao; Jooé Alber Campos Ubhoa e José Rogério Fontenolo

Bossa, oubohofo reopondondo polo chofia e representanto do Depar—

tamento do Lotras Vornéoulas; José TolmO"Va1enoa, ohofo do Do—

partamonto do Poicologia; maria Amélia Almoida da Silva, ooordong

dora do Curse do Bibliotoconomia; Goraldo Markan Forroira Gonmmo

ooordonador do Curso do Ciéncias Sociaio; Pedro Airton Quoiroz Li

ma, coordenador do Curso de Historia; Antonio Caubi Biboiro Tupi—

nambé, coordenador do Curse do Poioologia; Charles Michel Joesph

Boylior, coordonador do Curoo do Mostrado em SOCiologia; Rngola

maria Roosao Mbta do Gutiérrez, coordonadora do Curoo do Mootrado

om Lotras; Moria Dulce do Sousa Castolo, coordonadora goral dao

Gaoao do cultura Estrangoira. Eotivoram também preoonteo é rouy
nido a Professora Maria José Santa Rosa Borges do Castro, repro—

sontante do Contm% lo Humanidados junto ao Consolho do Ensino,Po§
“In.quioa o Ext%£¢agmM dtudanto JooéiRogério martiniano do Souza re
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prooontantoigy Cogtggufioadomaooih. véioncias Sooiais e a oorvidora

waleska Maria Loit§o_doo Santos, representanto do oorpo técnioo

administrative. Havendowquorum regimental o Sonhor Dirotor do 083

tro doclarou aborta a soooéo, o oolocou om diocuooéo a ata rda

155% oeooéo ordinéria anterior, roalizada no dia 30.05.90, quw
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l) Prorrogagéo de afastamenfio de docentes (Professora Zaira Ary

do Deparfiamento de Ciéncias Sociais 9 Professor Ignécio Ribeiro

Pessoa Mbntenegro do Departamento de Letras Estrangeiras); Afastg

mento de docente no pais (Professora Maria de Fétima de Sena e

Silva do Dapartamento de Psicologia); 3) Remogfio de docenfie — PTE

'fessor Francisco de Assis Garcia do Departamento de Letras Estrag

,geiras; 4) Projeto de Extenséo — Professora Francisoa Nfibia,Nogu§i

ra do Departamento de Letras Vernéculas; 5) AvaliaQEO‘da Reper-

cfissfio da UFO das‘Medidas de Contengfio Propostas pelo Governo;

6) Laboratérios AssOciados: Uma Proposta do Centre de Humanidades;

7) Outros assuntos; 8) ComunicaQSes. Posta em discusséo a pauja

foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Primeira matéria

l) Prorrogagao de afastamentos de dooentes. 0 Departamento de Oi-

éncias Sociais e Filosofia aprovou, em reuniéo de 17.04.90, 6

'pedido de prorrogagao de afastamento de interesse da Professora

Adjunta III Zaira Ary, no periodic de 15.09.90 51 15.06.91 2. fim

de oonnluir seu Curso de Doutoramento na Uhiversidade de Lyon 2 —

Franga. 0 Departamento esclarece que é do méximo interesse a am—

pliagéo de seu quadro de docentes com nivel de doutorado, a fin

de desenvolver atividades de ensino e pesquisa no Curse de Gran

duagéo e principalmenfie no Curso de mestrado em Sociologia. Es—

clareoe ainda que n50 hé necessidade de confiratagfio desubstifluto.

A Conselheira Adelaide Pereira, na qualidade de ohefe do Departg

mento, apresentou o processo fazendo a leitura do requerimentoda

docente interessada encaminhado é ohefia do Départamento onde a

mesma esclareoe o seu pedido de prorrogagéo de afastamento. Frog

seguindo, a Conselheira Adelaide Pereira citou a relagéo de toda

a documentagao, devidamente traduzida, necesséria para a tramitg

gfio legal no émbito administrative desta Instituigao. Salientou

ainda qua nomeou, através da Portaria n9 12/90, de 10.04.90, uma

Comisséo formada por professores do Departamento para analisar e

emitir pareoer sobre mencionado pedido da docenfie em questfio. Em

seguida, fez a leitura do Pareoer emitido, em 16.04.90, pela

aludida Oomissfio, qua diz: "A Comissfio composta pelosIRrofessores
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académica fie suas atividades, a seriedade e dedicagfio manifestadas

na sua pesquisa e 0 prOgresso na redagfio de Qua tese achou por hem

considerar positivamenre a sUa solicitagao de prorrogagao de sea

afastamento por mais 09 (move) meses. A Legislagfio em vigor, 0

Decreto 10.9- 94.664 de 23 de junho de 1987, no seu capitulo IV, art.

47, item IV, parégréfo l, reza que "o prazo para 0 afastamento org

visto no item 1 deste artigo seré regulamentado pelo IFE e depeny.

deré da natureza da proposta de aperfeigoamento, nfio podendo exceu

der, em nenhuma hipétese, 0 prazo de cinoo anos". Desta forma, a

oolieitagfio da requerente se enquadra na Lei vigente, pois seu afag

tamenjo n50 ultrapassaré O4 (quatro) anos e 09 (move) meses. Satig

feitas as exigénoias legais e constatada a qualidade do trabalho

da requerenie, a Comissfio sugere que 0 Departamento defira a sol;

citagfio no firme infiengéo de que a professora Zairé Ary possa re~

fiornar as suas atividades tendo completada a sua tese de doutora-

mento". Finda a leitura, a Conselheira Adelaide Pereira acresceny

tou que o parecer foi favorével apenas com a resaalva de que, em—

b0ra a docenfie interessada tenha Solicitado 01 (um) ano, a Camis—

550 lhe concedeu somente 09 (nova) meses. Iada a exposigfio, a ma-

téria foi posta em discusséo recebendo aprovagao unénime 00 Consg

lho de Centre. 2) 0 Departamento de Letras Estrangeiras aprovou ,

em reuniao de 23.04.90, 0 pedido de prorrogagéo de afastamento do

interesse do Professor Adjunto IV Ignécio Ribeiro Pessoa M0ntene~

gro, n0 periodo de 01.04.90 a 30.09.91, 8. fim de realizar 0 pro—

cesso de coleta de dados para a Tese de Doutorado em Fortaleza. 0

Departamento esclarece que a presente solicitagéo é importante pg

ra sua fase final de doutoramento e que n50 hé necessidade do cog

tratagéo de substituto. A Conselheira Ivanova Scares, na quali~

dado de chefe do Departamento, relatou 0 processo enfatizando que

a chefia do Departamento n50 nomeou Comissfio para examinar a pre-

sente solicitagao em virtude de estar havendo um acompanhamento ,

por professores de inglés do préprio Departamento, nos trabalhos

que o professor requerente vem aesenVOlvendo. Em seguida, fez a

leitura do documento; datado de 24.08.89, enviaao pelo Erofessor

Ignécio montenegro é COordenadora do Curso de Poe—Graduagfio em
A -.-...- s-mnn -n_r_r.a--~V.7-...,, h-....r.-.A.-.+n unnA-lfl nvxrqfl n mnavmn
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ac mesmo tempo "em qua justificava o seu pedido de prorrogagao ‘de

afastamento. Confiinuando, a Conselheira Ivanova Scares salientou

que referido pedido foivanalisado e aprovado pela Uhidade Curri—

cular e, posteriormente, submetido é apreciagao do Colegiado Depa;

tamental, obtendo‘aprovagfio unfinime. Salieniou ainda que o Profes—

sor Ignécio Montenegro vem demonstrando todo empenho em seu traba—

lho que objetiva a conclusfio de sua tese em doutorado. Afirmou aig

da gue Beferido prooesso estava devidamenfie instruido, conforme

exigénoias Administrativas desta Instituigfio. Ibsta a matéria am

discusséo foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do Cenfiro; §g

gunda matéria: Afastamento de JJ‘ooente. O Departamen$o de P310010;—

gia aprovou, em reuniao de 26.03.90, 0 pedido de afastamento de ig

teresse do Irofessor Auxiliar II Maria de Fétima de Sena e Silva,

no periodo do 01.06.90 a 30.05.91, (um éno), a fim de oursar M95—

trado em Psioologia na Uhiversidade de Brasilia. 0 Departamento

esclareoe que foi de pareoer favorével a0 afastamento e que ngo

hé necessidade de confiratagfio de substitpto. O Conselheiro José
Telmo Valenga fez o relate do processo, aorescentando que a Pro~

fessora Fétima Sena prestou.exame de selegéo na DRE 6 foi aprovada

para cursar o pretendido Nbstrado. Salieniou que referido processo

estava devidamente instruido. Pasta a matéria em discussgo, foi
aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Centro. Teroeira Eéiér

gig} Remogao de Docente. A Chefia do Departamento de Letras Estrag

geiras apés ouvir o Colegiado do aludido Departamento aprovoq

npSs votagao realizada em reuniéo de 23.04.90, a remogéo do Profgg

sor Titular Francisco de Assis Garcia, do Departamento de Letras

Estrangeiras/UFC para 0 Departamento de Literatura/UFC. A referida

votagéo apresentou o seguinie resultado: 16 (dezesseis) votos a

favor, O6 (seis) votes contra e 04 (quatro) abstengoes. 0 Professor

Roberto Oliveira iniciou a apresentagao da presenté solicitagao fig

zendo a leitura do requerimento enviado pelo Professor Garcia é

chefia do Impartamento de Letras Estranfieiras solicitando sua rang

'gfio. Acrescentou qua, em posse do referido requerimento, a ohefedo

Departamento de Letras Estrangeiras fez ouvir o seu Colegiado, cog

forme consta do officio n9 26/90—LE de 25.04.90; resultmmc. no se—
u-.\ A-rvra-u -u ~~ . - n- wn,-?_-"- .V...._..--...‘ _._" _-- -.n
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lamentando‘mais uma remogao do profeSSor, pois a referida unidade

jé n50 contava também com a Professora Maria Neusa Guedes Barres,

qua "ex—offioio"; per iniciativa do Reitor, e sem que o Departa~

mento tomasse conheoimento, extra on oficialmente, foi também re"

movida para 0 Departamento do Literatura; 2) A Unidade Curricular

lamented ainda qua, em.virtude da reformulagéo do Curso de Letrae

com vistas a0 bacharelado em "Tradator e Intérprete”, so perdesso

um professor que jé vinha‘eolaborando hé bastante tempo no disci~

plina do "Tradugao d? Frances”; 3) Apesar da vaga de titular come

qualquer outra vaga do professor eeftencer é toda a Uhivereidade

9 one ocupaeéo ser da yrerrogativa da Reiteria, alguns yrofesso—

roe lamentaram a perda do um titular do Departamento, dificultanr

do maie ainda a existéneia de uma vago para o cargo; 4) Apesar do

tudo, a maioria dos professores ooneideram que, a vontade extras—

sa do Professor Francisco de Aegis Garcia através do sua exposi-

gao, so sobreporia a toda o qualquer situagao. Finalmante, solio;

tado a voter, na reforida reunifio, o Uolegiadomanifestod—se com

16 (dexesseis) votes a favor da remegéo, O6 (eeis) votes oovtra

e 04 (quatro) abstengees. Per motivoe regimentaie, a Chefe do 309.

partamento n50 declarou veto. Solicitamos due 0 Departamento de

Literatura so pronuneie a respeito desee resultado, devolvendo ,

em seguida, a este Departamento, para quo possamos encaminhar a0

Conselho do Centre. Finda a leitura do parecer, o Diretor do Gena

tro, Professor Roberto Oliveira, continuou, acroseentando que,tog

do em.vista o pareoer supra, 0 Departamento de Literature so pro—

nueciou, aprovando per unanimidade e com aplaueo, em.reuni§o de

03.05.90, a remegfie do docente em queetée para meneionada unida:

do. Terminado o relate do proceSSO, o Profoedor Roberto Oliveira

solicitou que a ohofe do Departamento do Letras Estrangeiras e/ou

do Departamonte do Literatura colocasson mais alguns esolarecimeg‘

too. O Consolheiro Moreira Campos, na qualidade do ohefe do Depdg

tamento do Literatura, so manifestou ratifieando e relate do Pro—

fessor Roberto Oliveira e, an mesmo tempo, resealtando que o De~

partamento do Literature reoebeu com louver o aplaueo a romogao

do professor Francisco de A5313 Garcia. A Coneelheira fingela
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exceéente; so 0 professor om.questao jé tom tempo para 59 aoosonta:

e, no ainda has 0 fez £01 per sua livro escolha; e se 0 aludido a0"

eonte jé vinha prestando servigo, deSde o inicio do somestro $93.;

an Degartamento do Literatura com a aquiosoéncia dog dois Departam

montos — requisitante e requisitado. A Chefs do Departauonto do LC-

tras Estrangeiras lho respondeu quo, quanwo a primoira porgunta, +3

almonte sofreria carga horéria exoedonto em flags matérias, 86 gas

as magmas cram optativas. Quanta as duos outras indagagoos afirmou

scram verflafloiras. Ha oportuniflade, a Consolhoira Iwanova. ‘Soaros

acrescentou ainda que, embora a Unidafle Curricula“ fie firancjs tenha

lamontado por mais uma renogéo de profeSSOr, o Dopartamento do Lo“

tras Estrangoiras eonsidorou que a vontade oxpregga polo professor

‘Garcia so Sobreporia é toaa a qualquor situa'ao o que en noiflfln

Emmonto a oapacidado do PrOfGSpOT Garcia foi posta on questionamau—

ato, polo contrério, o Deparfiamento louva sua capacidade 9, na real;

dado, Be sentiu gratificadO‘em.poder atender a0 Sou pediflo. Prosec—

guindo, o Conselheiro Rogério Bossa indagou a caraeterizagéo do

tipo do servigo que o professor Garoia iré prostar a0 Deparfiauento

do Literatura. A Conoelhoira Ivanova Scares so manifostou, esclare~

condo que o mesmo mihistraré a disciplina "Bistéria da Literatura“.

Posta a matéria em aiscusséo, recebeu ayrovagfio unanime do Conoclho

‘de Contra. Quarta matéria. Projeto de Extensao. O Departameato de

Letras Vernéculas aprovou, em.reuni§o do 21.05.90, 0 Projeto do

Extensfio intitulado ”Cargo sobro Alfabetizagéo" que‘soré coordenado

pela professora Francisco Efibia Eogueira. O Conselhoiro José filbor

Uchoa apresontou o procesoo acrescentando que o Curso tOVQ inioio

em 28 do maio/9O e término @revisto para 0 dia 28 do junho/90, com

carga horéria de 40 h/a e destina—so a alunoa da graduagao do Curse

do Letras e ex—altmos do Curso de Letras dosta Instituigao. Objou

tiva: Determinar a natureza da aprendizagem da linguagem escritar e

discutir estratégias de ensino do alfabetizagfio. Tem.como finaliraa

(Jde oayacitar alunos da Graduagao do Curso de Letras para so envol'4fl

rem.de forma efetiva nun processo do alfabetizagfio de crimngaa, co~

laborando para a redugéo da elevada taxa.de analfabotismo do Egfiafio

do Cearé. Aorescentou ainda qua, além.do alcance social fiasco
m¢h4n+fi qua-In: 'P-inn_flfs n nanoamiflafla fin. (Tn-nan nrmn um Florin fie mnl'how-
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,a‘atonggo dos mosmos para oo'prooossos do aquisigéo da linguagoa cg

crita. Continuando, o Erofossor Albor Uohoa, salientoo o Prograaa~

gao do Curso: — Conoeito do Alfabotizagfio; Aquioigfio o Aprondizago;

da Linguagem Oral o Esorifia; Estratégiao do Alfabetizagfio o Loito~

rag Evoluoao da Escrita na Historia e do Concopgfio do Esorito ma

Crianga; Linguagem Oral o Escrita; Variagéo Lingdistioa o dlfabom
tizagao; -0 Sistoma Alfabético da Esorito. E02 3 leituro da Emenda

do Curoo quo traia do Fundamentos Psioo—Lingdisticoa o Atividadeo

Erétioas para o onsino do loitura o oscrito no alfabotizo,éo. Circa

05 nomos dos professores oolaboradoros, roooaltando qua R50 550 so—

mente profosoores do Departanonto do Letrao Vornéculao 9 sin do our

firas instituigoes, coma: Inotituto do Educagfio, Seoretaria do Educg

950 do Municipio e Seorotaria do Eduoagao do Eotado. Roooaltou din?

do qua foi um.0urso oriado por sugootéo do olunado do Lotras poio,

os mesmos querem so envolver com o trabalho junto é conunidado. Dar

do a ozposigao, o UonSelhoiro Moroira Campos endoosou as polavraa do

Professor Alber UChoa aerosco tando quo realmonto trafiawoo do on

Curso de grando inportfineia, visto qua objetiva o analfabetiSLo -o,

por ioso, moreoedOr do aplauso do Consolho do Centre. PCsta a Bato—

ria em.diseussao,robteve aprOVagao unanimo 0 com aplauso do Conso—

lho do Contro. Quinta matér;§.'flvaliagfio da.Reperouso§o da UFO duo

Modidas do Contongao Propostas polo Govorho. O Dirotor do Contro do

Hhmanidados, Professor Roberto Olivoira; fez uma ampla oXplanagaodo
todas as ocorréncias haVidas nesta Instituigao no que so roforo as

vérias reunioes reolizadas polao AssociagSos dos trés categorios~~

profossores, estudantes e funcionérios, eomo também dos reunioeo em

todos os departamentos deste Contro. Enfatizou goo nostas reuniooo

foram amplamonte disoutidas as quostoeo.doterminadas polas fiedidao

do Governo Federal, conclusivas do conunidado universitéria o que,
posteriormente, foram enoauinhadas ao Magnifico Reitor. Fez taabém

uma explana950'de toda a programagéo do reunioos ooorridas no 53bi—

to do Administragao Superior, da.participagéo do Magnifico Eoitorzxa

reunifio do GRUB realizada no dia 23/65/90 0 do viagen quo o D0333

ford hoje, dia 3Q/05/90, para participar do outrao rounides junto do
Ministério do Educagéo quo teriam eono finalidade a consolidaggo f;

_ . _,I - _ ..-. . N u an" -1 bra-rm NV<_J__-
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tiraxlo da remao do GRUB- do dia‘. 23/05/90. HS referido documents

constava uma relagfio dc principios Que, quando da negociagao com o

governo, deveré ser respoitafla. Em soguida, fez a distribuigfio deg“

te documento entre os Conselheiros. Terminada a planagao, ficou

decidido polo Conselho do Centre que, ha memento, $6 res ava esp:t;

rar é volta do Magnifico Reitor d9 Brasilia fie onde deveria traficr

posigaes finais do GRUB junto ao‘Ministério da Educagfio sobre a

matéria. Sexta matéria. Laboratérios Associados: "Uha préposta‘ do

Centre de tanidades". O fiiretor a0 Centre, Professor Roberto 01;

voira informou aos Conselheiros da intengéo deste Cenfiro 33.123133
. .JV , I . . .

tar nesta Institulgao 03 Laboratorlos £53001afios. Prossegulndo, fez

‘a distribuigfio dos seguintes‘aocumentos: l) Programa fie laborat52;

as o grapes associados do CNFq e um outro qua tratava do Informe

Especial, onde constava uua Exposigéo d9 Ebtivos fundamentaado a

posigéo do CNPq eu.viabilizar o funcionamonfio de uma instimuigaodo

pesquisa, na forua de um "Centre on Laborafiério flssociado" a0 CNPq.

2) Uh Jornal do HES do maio, do i5:?.n.c3.:i.ewho da ANDES onfle constava,

en 3&3 pégina 16, matéria on tnnno da questfio; 3) Un doeuncnto, fig

tado de 22.05.90, a respeito de-Laboratérios Associaflos, oserito

pela secrotériaradjunta da SBPC—Regional a0 Coaré, Professoraiwaria

Sulauita do filmeida Vieira, onfle, diante do qua jé existe eobro o

assunto, manifesta o sou posicionamento, afirmando qua bé necessi—

dade &e se fazer um planojanento capaz de garantir seguranga an

processo de produgao da ciéncia e da teonologia. & Professora Sua

lamifia Vieira fez questfio de enfatizando Que neste documento, ela—

borado por ela, aénda néo tinha side discutido junto a SBPC. Ccflr

tinuando, 0 Professor Roberto Oliveira sugeriu a0 Conselho fie Gen"

tro que tedos os Departauento se reunissem.juntamente com 05 Coor—

denadores de Nficlcos para discutiren as implicagSes e operaciona;g

zagéo desse projeto nos Departauentos. A Conselheira Bruhilda Telw

193 falou da reuniao qua havia participada na Pré—ReitOIia do Pes—

quisa e P6s-Graduagéo onfle foi abordado neucionado assunto, ocasi~

30 en que foi demonstrado a preocupagéo de que, a partir do momen-

to en que se concretizar a imylanfiagéo desses Laboratdrios Asso«

ciadps, o que implicaré an exist$ncia de verbafi para a pcsquisa ,

vazfi fix an ”finnnd a; Fawnn aflmflnfi annn tanbém os‘arunos eucrgentes
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aalientando a importancia‘desses laboratdrios a0 mesflo tango engque

lamented a maneira do come ease projeto esté sends eneaninhado, tea

do an vista 0 sistena politioo atual. Finda as disoussSes, todos os

Conselheiros concordarafl com a sagestao do Diretor do Centre, on

realizar una reuniéo dia 07.06.90, és 15 horas na Sala de ReuniSGS

do Departauonto de Ciénciaa Sociais e FilOsof;a onde 8e farao pr9~

sentes o Pré-Reitor do Pesquisa c Pés—Graduagéo, Professor Flévio

Torres, todos 08 chefes d0 Departanentos, Coordenadores de Curses

do Eds—Graduagao a Coordonadores de Nficleos, Consolhoiros e gesguin

sadoros interessados para discutiren sobro a matéria en questfio. fig

da mais havendo de que tratar, o Senhor Diretor deelarou encerrada

3 668850, da qual, para constar, cu, Dulce Maria Custédio do AmaraL

Secretéria, lavroi a presente ata, a qual, deyois d0 lida e aprova—

da, vai assinada pales prosontes.


