
(L)

Ate da l8l§ Sessgo, em carater extraordinario, do Conssiho do Centro de

Humanidades da Universidade Federal do Gears. Aos 27(vinte 3 sets) dias

do mes de jansiro de |992 (mil novecentos e noventa e dois), as 9:3O(Bg

vs horas e trinta minutos), realizou-se no Gabioete dqiretorfi1)sessao

extraordinaria, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor Rene Tel

xsira Barreira, contando com a presenga dos Senhores Consslheiros:8eba§

tiao Teoberto Mourao Landim s Rafael Saio de Azevedo, ghefe e rspreseg

teats do Departamento ds Literature; Maria de Jesus ds Sa Corrsia,chefe

do Departamsnto de Letras Vernaculas; Francisco Souto Pauline, chefs do

Departamento ds Comunicagao Social e Biblioteconomia; Diimar Santos de

Miranda e 0dilio Alves Aguiar, chefs e representants do Departamento ds

Cisncias Sociais e Eilosofia; Jose Maria Alvss de Araujo s Antonio Cog

bi-Ribeiro Tupinamba, chefs e representante do Departamento de Psicolg

gia; Ana Maria 85 de Carvalho, coordenadora do Curso ds Biblioteconomia;

Francisco de Assis Santos de Oliveira, coerdeoador do Corso de Historia;

Célia Leite Juliao, coordenadora do Curso de Psicologia; Luiz Tavares Jé

nior, coordsnador do Curso do Mestrado em Letras; Mirtes Amerim, reprg

sentando o coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria Dulce ’

Sousa Castelo, coordenadora geral das Casas de Cultura; Delano Felintolfl'

tombeira, representante do Centre AcadEmico ds Psicologia. Hagendo quorum,
o a

0 Professor Rene Barrenra Iniciou a reuniao aFirmando que no ultima seg

$30 deste Conselho ds Centro, realizada no dia l7(dezessete) do corrsnte

mes, havia sido aprovada, por indicagao do Dspartamento de Psicologia, a

Banca Examinadora para selegao de Professor Assistente, Setor de Estudo:

Psicologia Escolar, 0| (uma) vaga, conforms Edital n9 92/9l, composta pg

103 seguintes docentes: Sandra Francesca Coats de Almeida (Adjunta-UnB —

— Presidents),Maria Stella Coutinho de Alcantara Gil (Adjunta-UFPb),Terg

zinha Maciel (Adjunta-BFC), Célia Leite Juliao (Adjunta-UFC-Sup|ente).Di

ante da impossibilidade ds participagao das Professoras Maria Stella Cog_

tinho de Alcagtara Gil e Tsrezinha Macisl, anteriormente esoolhidasj_, 0

Professor Rene Barreira passou a palavra as Professor Jose Maria Alves

de éraojoglqoalesejaréceu qoe 0 Departamento de Psicologia, rsunido em

carater extraordinario, no dia 24 (vinte e quatro) do mes em curso, indi

con o name do Professor Adjunto Orozimbo Lego de Carvalho Neto (UFC) pg

ra substituir a Professors Terezinha Maciel. Diante do exposto a nova

Banca Examinadora ficou assim constituida: Sandra Francesca Cents de Al

meida (Presidents), Célia Lsite JuliEo e Orozimbo Lego de Carvalho Neto.

Pasta em votagao, a matsria Foi aprovada por unanimidade. Nada mais PE

Vendo a tratar, o Seahor Diregor declarou encerrada a sessso, da qual so,
I

fiaria do Nazare de Oliveira Ledo, na qualidade de secretaria, lavrei 3

presents Ata que dspois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes..
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ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA D0 DEPARTAMENTO DE LETRAs ESTRANGEIRAS
PARA APROVAcAo PARA PROVIMENTO DE UMA VAGA DE PROFESSOR ASSISTENTE
DO DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS NO SETOR DE ESTUDOS — FRANCES:
LINGUA E LITERATURA.

Aos vinte e sete dias do mes de janeiro do ano de mil no
Vecentos e noventa e dois, as nove horas, reuniu-se 0 Departamento
de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da Universidade Fede
ral do Ceara, sob a presidencia da Chefe do Departamento Professora
Débora Candida Dias Soares, comigo, Antonia Edna Braga Maia Batista,
Secretaria, presentes os professores: Aurineide Costa da Penha, Celi
na Scares Chagas, Dulce Maria Sa da Silveira, Eleazar Magalhaes Tei
xeira, Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Ivanova dos Santos Dias Soares,
Juvencio Alves de Oliveira Filho, Marcus Vinicius Fontes Dodt, Maria
da Conceicao Moreira Leite, Maria de Lourdes Souto Dias Branco A;
thaud, Maria José Santa Rosa Borges de Castro, Martina Suzanne Kunz
e Teresa Maria Frota Bezerra, as professoras substitutas: Ana Maria
César Pompeu, Jacqueline Freitas Bezerra e Maria Manolisa Nogueira
Vasconcelos, as Coordenadora das Casas de Cultura Britanica e France
sa, professoras: Lucia Maria Castelo Sales e Djenane Regina Dias Soa
res, respectivamente e as representantes das Casas de Cultura Alema
e Britanica, professoras: Maria do Socorro de Sousa e Andréa Colares
de Carvalho, respectivamente. Havendo numero legal, a presidente deu
inicio a sessao cujo unico pr0pésito era a aprovacao da ata do cog
curso para provimento de uma vaga de Professor Assistente do Departa

_ mento de Letras Estrangeiras no Setor de Estudos - Frances: Lingua e
Literatura. Pediu, em seguinda, a atencao do Departamento para um
documento apresentado pela Professora Lena Maria 0mmundsen Pessoa
que, por sua natureza, deveria necessariamente ser apreciado antes
da discussao da ata do concurso em pauta. O documento vai transcrito
a seguir: "Ilma.*Sra. Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras
da Universidade Federal do Ceara - Lena Maria 0mmundsen Pessoa, bra
sileira, casada, Doutora em Literatura Francesa pela Universidade de
Lille (Franca-1981) e Professora Adjunto IV da Universidade Estadual
do Ceara, vem mui respeitosamente solicitar a V. Sa. 0 adiamento da
colocacao em pauta. para homologacao por este Departamento, do resul
tado do concurso publico para Professor Assistente realizado nos
dias 20 e 21 préximos passados, e do qual ela era candidata, tendo
em vista as seguintes raz6es: 1) A solicitante julga—se prejudicada
com os resultados Droclamaflngi 7) Wv4¢+em ~vv~~u1-—*=r=
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realizados. 3) A solicitante encontra~se tomando as providéncias c3
biveis para a anulacfio dos referidos resultados. Solicita ainda deg
te Departamento: 1) A apresentagéo da correcao do seu exame escrito.
2) Colocacao a sua disposicao para exame, em presenca de professor
ou professores deste Departamento, da producao cientifica e cultural
da candidata concorrente. Esperando que, nestes termos, sua solicitg
cao seja atendida, pede deferimento. Fortaleza, 27 de janeiro de M32.
Assinado - Lena Maria Ommundsen Pessoa". 0 Departamento considerou
nao haver razao para o atendimento da primeira solicitacao (o adig
mento da colocagao em pauta do resultado do concurso) até porque a
candidata nao podera tomar qualquer providencia (como ela mesma suge
re no item trés) antes de ser 0 resultado aprovado pelo Departamento.
Quanto as outras duas solicitacoes, a primeira (apresentacao da cor
reqao do exame escrito) nao tem amparo legal conforme apurado em con
sulta feita ao Procurador da Universidade Federal do Ceara - Profeg
sor Alexandre Albuquerque. Quanto a segunda (acesso aos documentos
comprobatérios da producao cientifica e cultural da candidata concor
rente) 0 Departamento concordou em atender posteriormente,media1rte solicita
gao por escrito. Isto posto,passou-se a pauta da reuniao, tendo o Pro
fessor Juvencio Alves de Oliveira. Filho secretario do concurso, lido
por solicitacao da presidente a ata que a seguir se transcreve: "Ata
do Concurso para preenchimento de uma vaga de Professor Assistente40 horas-DE-v Setor de Estudos - Frances: Lingua e Literature, para
0 Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara (transcrita as paginas cinquenta e no
ve, cinquenta e nove (verso), sessenta e sessenta (verso) no Livrode Atas de Concurso). Aos vinte dias do més de janeiro de mil novg
centos e noventa e dois, as oito horas, reuniu-se na sala 'Anexo do
Deparatmento de Letras Estrangeiras', a Comissao Examinadora, desig
nada pelo Diretor do Centro de Humanidades e homologada pelo Consglho de Centro no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e
um, conforme OflCiO n9 268/91 - CH, constitu1da pelos professores
Gabriel Alves de Oliveira, Professor Titular da Universidade Federalda Paraiba (Presidente), Maria da Conceicao Moreira Leite, Professg
ra Adjunto da Universidade Federal do Ceara, Ivanova dos Santos Dias
Soares, Professora Adjunto da Universidade Federal do Ceara e Juvén
cio Alves de Oliveira Filho, Professor Adjunto da Universidade Fede
ral do Ceara, designado Secretario pela Chefe do Departamento de Le
tras Estrangeiras, conforme Portaria n9 10/92, para proceder a sale
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Frances: Lingua e Literatura, do Departamento de Letras Estrangeiras.
Compareceram as duas candidatas inscritas: Lina Ommundsen Pessoa e
Maria Eunice Furtado Arruda. Para a prova escrita, foi sorteado o
ponto de n9 10 (dez), contendo dois itens: a) A filosofia do absurdo
na obra de Camus; b) A oraqao: Classificacao e elementos constituti
vos, constantes do programa aprovado em reuniéo do Departamento de
Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Cearé, no dia, digo
melhor, em Vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e um. A
esta prova, que teve a duracao de quatro horas, foram atribuidos os
seguintes resultados: candidata Lena Ommundsen Pessoa - Professor Ga
briel Alves de Oliveira (19 Examinador), nota quatro, Professora Ma
ria da Conceicao Moreira Leite (29.Examinador), nota quatro, Profeg
sora Ivanova dos Santos Dias Soares (3Q Examinador), nota quatro, pg
ra, digo melhor, candidata Maria Eunice Furtado Arruda -— Primeiro
Examinador, nota sete, Segundo Examinador,nota oito, Terceiro Exam;
nador, nota oito. Para a prova didatica, a candidata Maria Eunice
Furtado Arruda sorteou o ponto de n9 9 (nove), contendo dois itens :
a) A mistura do tragico e do camico em £3 39$ fig Meurt de Ionesco;
b) A expressao da oposicao, da restrigao e da concessao, e a candida
ta Lena Ommundsen Pessoa sorteou o mesmo ponto, 0 de n9 9 (nave), ja
referido. De acordo com o que eesta estabelecido no programa, cada
candidata pode escolher um dos itens do ponto sorteado para esta pro
va, tendo sido escolhido, por ambas as candidatas, o 1tem "a" citado
anteriormente. Para a prova didatica foram atribuidas as seguintes
notas: candidata Lena Ommundsen Pessoa - Primeiro Examinador, nota

'sete, Segundo Examinador, nota sete, Terceiro Examinador, nota sete;
Candidata Maria Eunice Furtado Arruda - Primeiro Examinador, nota n9
ve, Segundo Examinador, nota nove, Terceiro Examinador, nota nove.Em
seguida, procedeu—se a analise e julgamento dos titulos das candida
tas, que foram eXaminados nos trés aspectos constantes dos 1tens "a",
“b" e "e" do Art. 69 da Resolucao n0 08/CEPE, de oito de maio de mil
novecentos e oitenta e cinco, que baixa instrucdes complementares so
bre concurso para provimento de emprego de Professor Assistente. As
notas foram as seguintes, na ordem respectiva dos 1tens do artigo su
pracitado: candidata Lena Ommundsen Pessoa — Primeiro Examinador, no
tas nove, nove, nove; Segundo Examinador, notas nove, nove, nove; Ter
ceiro Examinador, notas nove, nove, nove; candidata Maria Eunice Fur
tado Arruda — Primeiro Examinador, notas oito, oito, sete - Segundo
Examinador, notas oito, oito, sete — Terceiro Examinador, notas oito,
oito, sete. Em consequéncia. como finina anrnvafl: Fm; 4na4nng-

- --_
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sor Assistente 40 horas — DE - Setro de Estudos - Frances: Lingua e

Literatura, da Universidade Federal do Cearé. Nada mais havendo a

tratar, eu, Juvéncio Alves de Oliveira Filho, Secretirio, lavrei a

presente ata, que depois de lida e aprovada seré assinada por mim e
pelos demais membros da Comissao Examinadora. Em tempo: em linhas
vinte e um de folhas 59 (cinquenta e nove)verso, depois de "quatro
horas" e antes de "foram atribuidos" leia-se: "das oito horas e Cifl
co minutes as doze horas e cinco minutos, do dia vinte de janeiro de
mil novecentos e noventa e dois, na sala 'Anexo do Departamento de
Letras Estrangeiras'", e, em linhas O6 (seis) de folhas 60(sessenta)
depois de"prova didética" e antes de "foram atribuidas" 1eia-se:"re§
lizada na sala citada anteriormente, no dia seguinte ao da prova es
crita, obedecido o prazo regimental". Assinado - Secretério e Comig
550". Colocada em diScusséo e, logo a seguir, em regime de votacao,
obteve aprovacao unanime do colegiado. E nada mais havendo a tratar
a Presidente deu por encerrada a sessao da qual lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada sera assinada pelos presentes.

ESTA DE ACORDO COM 0 ORIGINAL:
Fortaleza, 27 de janeiro de 1992 ' 4

4
Professora ébora Candida Dias Soares
Chefe do Departamento de Letras Es
trangeiras do Centro de Humanidades

V4
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Sr Diretor do Centro de Humanidades
da Universidade Federal do Cearé

Fortaleza, 31 de janeiro de 1992

Prezado Senhor

Em anexo estou enviando requerimentode racurso administrative, e pediria que V.Sa.r\

,Sem mais no momenta, subscrevo—me.

‘ c:Atencios en '

“xi-Wm WkLena Ma 'a Ommundsen Pessoa

W
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gIlmo. sr. DIRETOR D0
CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERS-IDADE FEDERAL DO‘ GEARA

LENA MARIA OMMUNDSEN PESSOA, brasilei—
ra, casada, Doutora em Literature Francesa pela Universi-
dade de Lille III (Franga), Professora Adjunto IV da Uni-
versidade Estadual do Ceara, residents e domiciliada nes—
ta Capital, vem perante ao Conselho deste Centro intentar
o presente recurso administrativo no sentido de que n50
seja homologado o concurso realizado para provimento de
uma vaga de Professor Assistente do Departamento de Letras
Estrangeiras no setor de estudos: Lingua e Literatura;’be-
1as razaes que abaixo passa a expor:

I— A RESOLUQKO n9 OB/CEPE, de 08.05.1985,
reguladora do Concurso Pfiblico para o cargo de Professor
Assistente da Universidade Federal do Ceara, foi frontal—
mente violada especialmente em seu Art.12 que assim reza:

-
- "ps membros das comissoes julgadoras

' atribuirao, individualmente, uma no—
:g ao exame de titulos e outra a cada
£3913 referfda no Art.29, pelo sistema
numerico de 0(zero) a 10(dez), em numev
ros inteiros, considerando—se classifia

caveis as candidates que n50 obtiverem
qualquer nota inferior a 6(seis)."
(Grifng nnngnel
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A0 se ler a Ata da sessao extraordina—
ria do Departamento de Letras Estrangeiras pertinente ao
Concurso, vé~se ali, claramente, és Fls.03, que cada mem—
bro da Comissao atribuiu, no exame de titulos, O3(tr§s)noo
tas, num total de 09(nove) notas a cada candidata, ao in—
vés de 03(trés).

II-Continuando o elenco de irregulari.—
dades ocorridas por ocasifio do processo de selegao, é que
quando do sorteio do ponto para a prova escrita o tema
sorteado COINCIDIU com o assunto da "Maitrise" da candi -
data concorrente, e as papeletas que jé vieram :dobradas
para a mesa, n50 foram abertas em seguida. E de praxe em
concursos a exibigao, apos sorteio, das demais papeletas
para mostrar que todos os temas estao devidamente repre -
sentados, e sobretudo, para que n50 reste dfivida sobre a
lisura do processo.

III-Sem de nenhum modo tirar os méritos
da professora concorrente, por ocasiao do exame de titu ~
108; enquanto a requerente tom 0 titulo de Doutorado em
Lille(Franga),devidamente revalidado pela Universidade Fe.
deral do Rio de Janeiro,'a1ém da "Maitrise"e o Diploma de
Estudos Aprofundados (DEA), na motéria do ooncurso, sua
concorrente so 0 tom de mestrado, mesmo assim, em lipgua
espanhola, n50 podendo ser aceito como titulo, nos termos
do parégrafo fioico do Art.49 da Resolugao n908.Sua "Mai —
trise" en francés n50 é reconhecida como mestrado nem es—
té revalidada como tal. }

IV-Enquanto a requerente é Professora
Universitéria hé dez anos na Universidade Estadual do Cea.
ré(UECE), com 11 anos de residéneia na Franga ( Paris e
Lille), sua ooncorrente é professora do 29 gram. n2 flacp
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superior.

V—A reQUerente além de tudo é Traduto-ra Pfiblica e Intérprete Comercial de Lingua Francesa des-
de 1975, concursada pela Junta Comercial do Estado do Ce-
ara.

VI-Sem tecer comentérios sobre atitudes
hostis é pessoa da suplicante, dificeis de serem provadas,nos limitamos a relatar alguns fates n50 contestéyeis :

a)0 concurso foi realizado numa saleta,
possivelmente gabinete de profeésores(pois lé se encontrayvam dois biras), n50 permitindo a presenga de todos aque-
les que desejavam assistir as exposigoes das candidatas,
como foi 0 case das Profas. Valéria Sampaio, Chefe do De-
partamento de Linguas Estrangeiras da UECE, e Regina Lfi -
cia Moura de Almeida, Coordenadora do Mestrado em Linguéé
Estrangeiras da UECE, que foram impedidas de entrar, porocasiéo da exposigfio da candidata Maria TEufiiee“ 'Eurtado
Arruda, devido a falta de lugares, e uma dezena de pesso-
as que dentro se encontravam expremiaise-uma contra as OUn
tras, ferindo, destarte, o principio de que o CONCURSO EPfiBLIco.

b)Durante a realizagao da prova es -
crita, a Professora Examinadora Conceigao Moreira Leite
por diversas vezes éerviu, pessoalmente, cafézinhos a
cOncorrente, atitude totalmente desaconselhavél num pro~

acesso seletivo desta natureza.

c)Quanto as notas ‘ atribuidas,n50 podendo nada arguir a réspeito das provas escrita edidética, a primeira por uma questao legal e a segunda pe~o1 a “name: *
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sivamente da boa fé dos examinadores, chamamos apenas a—
tengio sobre a disparidade entre as notas atribuidas as
provas escrita e didética da requerente, as quais lhe fo—

ram atribuidas notas tao infimas, jé que avaliadas por'
critérios dos préprios examinadores e das provas de ti-
tulos, inequivocas, inquestionéveis, onde lhe foram atri—

buidas notas 9,9 e 9. Seré que pessoa com tao larga ex -
periéncia e vivéncia n50 56 da Vida académica como de
morar tantos anos na Franga teria algado o titulo ‘de
DOUTORA sem a devida correspondéncia aos seus titulos ?

d)Hé-que ressaltado, ainda, que 86 um
dos titulos da candidata recorrente, jé a deixaria em
grande vantagem de pontos da candidata concorrente, en-
quanto a diferenga, foi, tao somente de 1(UM) ponto,cor-
roborando totalmente com a certeza de que houve parcis -
lidade por parte dos examinadores.

A exposig§0.acima, tem o objetivo de
a l Imostrar que ate 0 exame de titulos, por si so, seria suz

ficiente para demonstrar com clareza que n50 houve cor —
regao nos critérios da avaliagao.

Espera, portanto, a suplicante, que
este Centre, com base em tudo que acima foi exposto n50
HOMOLOGUE a selegao para o Cargo de Professor Assistan-
te éo Departsmentq de Letras Estrangeiras, finica medida
de inequivoca utilidade no sentido de assegurar ISENCKO,
coaaEcKo e MORALIDADE a atividane seletiva tao séria.

Nestes Termos,

Pede ferimento

19031154“, 3, janeirq®


