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Ros 12(doze) dias do més de marge de
1993 (mil novecentos e noventa e trés), 5s 9:15 (move horas e quin—
ze minutes), realizou—se,na Fala de ReuniSes, wais uma sessao ordiné
ria sob a Presidéncfia do Senhor Diretor, Professor Pené Teixeira Bag
reira, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:Maria Elias
Scares, Vice—Diretora do Centro; Sebastiéo Teoberto Nourao Landim e
Ana Maria Pereira do Pégo Monteiro, Chefe e representante do Departa
mento de Literatura; Maria de Jesus de Si Correia e José Ferreira de
Moura, Chefe e representante do Departamento de Letras Vernéculas;D§
bora Candida Dias Soares e Maria da Conceigao Noreira Leite, Chefs e
representante do Departamento de Letras Estranqeiras; Francisco Fon-
to Pauline, Chefe do Departawento de Comunicacao Social e Bibliotecg

'“nomia; Dilmar Santos de Miranda s 0di11o Plves de Pguiar, Chefe e rs
presentante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Ci
lio Freire, Chefe do Departamento de Psicologia; Francisca Nfibia Né
gueira, Coordenadora do Curso de Letras; Ana Maria 95 de Carvalho, -
Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Gléria Maria dos Santos [d5

u-c

genes, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Francisco José Pg
nheiro, resPondendo pela Coordenagéo do Curso de Histdria; José Li-
nhares Filho, Poordenador do Curso de Mestrado em Letras; Maria Dul-
ce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estranae£
ra; Maria do Rosério de Fatima Portela Cysne, representante do Cog
tro de Humanidades junto ao Conselho de Fnsino, Pesquisa e Fxtenséo
e Lidia Valesca Bonfim Pimentel, Presidente do DiretErio Central dos
Estudantes. Havendo quorum, 0 Professor René Parreira iniciou a red;
nifiocolocando a Dta da 201a Sessfio Ordinéria em votacfio,sendc apré

vada por unanimidade. ‘ ‘

PRiNEIRA‘MAfissxn: Reformulacao do Cu;
riculo do Curso de Letras. A Conselheira Francisca Nfibia Nooueira e5

p65 a matéria afirmando que a mesma fora aprovadapela Coordenagfio (100.1533
de Letras em reunifio de 26.01.93 3 pelos Departamentos de Le-
tras Estrangsiras (28.01.93), Letras Vernéculas (11.03.939.45. "aq referen-fn '-
dum" E1810 de Literatura(ll.03.93)-Pfirmou ainda que essa proposta de re—
formulagfio havia side resultado da anélise de dados de pesquisa a re] statics
referentes a alunos e ex—alunos desse curso e do exame dos curricu-
los de Cursos de Letras de outras Universidades; que houVe signifiog
tiva colaboraoao de todos professores das areas afins,eq343dmnmenud
£4nq1 guys. .34.. Lad...“ .4..- 4-1=|.;.....-=:-- 7.......J.--— _....-_::..>_ ..
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proposta busca formas de preoarar o profissional 6e Ietrasmuma peré
pectiva social, para atender as expectativas 6a clientela e as necei

sidades da comunidade, e tenta abrir espagos para as diversas areas

de conhecimento e a diversidade de vocaqfies qua convjvem em Letras,
criando areas de concentracao em Lingfiistica, Literatura,Funfiawentos
Linqfiisticoslflnfl ablfabetizagfio, Linguas Cléssicas: Greqo e Latiw,
além das linauas estrangeiras: Plemao, Espanho], Francés, Inalés e
Italiano. Fssas areas 69 concentracao irfio substituir as matérias on
cionais. Continuando, a Conselheira Nfibia Nogueira acrescentou que a
proposta em guestao visa também ahrir espa¢os para alunos de cutras

Universidades cursarem disciplinas ou alguma area 6e -concentracfio;
que essa reformulagfio é um anseio antigo dos docentes e ' discentes
que integraram e integram esta Universidade e, atualmente, uma exi—
géncia da sociedade. Ressaltou que embora tenha havido coanuas cog

.'vocag5es a classe estudantil, a mesra n50 demonstrou interesse em
participar das discussSes; qua essa proposta fie reformulacao vem amg
durecendo ao longo d9, aproximafiamente, 10(6ez) anos e, desde o seu

iniciq,sempre tem contado com o seu assessoramento.Prosseguinéo, fies

tacou seus objetivcs gerais e especificos, assim como outros princi-

pais itens do processo. Em sequida, a Conselheira Wfibia Nogueflraafii

mou que,apesar de exaustivo, foi muito qratificante para ela traba~<

lhar na elaboragao da matéria em pauta. Pgradeceu a colaboraqao de
todos. A Professora Maria Flias apresentou seu voto 8e louver pelo
empenho da'Prnfessora Nfibia Noqueira na concretizac$o desse traba—
lho, por ter demonstrado determiracao e tenacidade, qualidades que,
5 e m dfivida, enaltecem a classe docente. A Corselheira Pna

do Pégo ratificou as palavras da Professora Maria Flias,acrescenta§
do que a Professora Nfibia Nogueira teve um papa] fundawental de mua
ta coraqem para levar avante a realizacgo desse trafalho, tendo em
vista strataI—se da concretizagfio de unprocesso existente ha mais de 30
(trinta) anos. P Conselheira Dulce Castelo ragistrou o seu total deg
conhecimentocm referida proposta de reformulacéo, visto que a Coordg

nagao Geral das Casas de Cultura, em nenhum memento, havia sido pré
curada e/ou consultada com a finalidade de dar sua parcela 6e contri

buigao 5 elaboracao desse trabalho. Lamentoujafirmando que o ideal
seria trabalhar conjuntamente com as Coordenacfies das Casas‘de Cultg
ra e sua Coordenagfio Geral, jé que um dos objetivos dessas Casas é

receber os alunos da pratica de evsino das diferentes linguas estraé

geirasem suas salas de aula. A Conselheira Nfihia acrescentou que aig

da n50 era tarde para uma maior integragio por parte das Coordena—

95ers das Casas de Cultura e que, com certeza, apés aprovac'ao dessa prepos—
‘-
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§§gg§gg_g§ggggg: Afastamento de Docen—
tes.;1 0 Professor René Barreira apresentou os seguintes processos
aprovadbs"ad referendum" pela Diretoria do Centro de Humanidades: —
5g Eliseuda Rosali Izaias de Jesus, afastada no periodo de 02.03.93
a 15.12.93, a fim de cursar o 29 ano de Especializacao - 0 Conto Mg
derno em Lingua Inglesa, na Universidade Fstadual do Cear5.Referida
matéria foi aprovada pelo Departamento de Ietras Estranaeiras em
reuniao de 18.01.93 e "ad referendum" pela Diretoria do Centro em
15.02.93. Posta em discussio, a mesma foi referendada por este Cog
selho. 59 Iujz Tadeu Feitosa, afastado no periodo de 01.03.93 a 01
03.94, a fim de cursar Nestrado na Universidade Catélica de 950 Pag
lo. Feferida materia foi aprovada pelo Departamento de Comunicacfio
Social e Biblioteconoria em reunifio de 29.01.93 e “ad referenduw"p§
1a Diretoria do Centro em 10.02.93. Posta em discussfio, a mesma foi
referendada por este Conselho..g) Jfilia Maria Pereira de ,Hifanda

sHenriques, prorroqaré o seu afastamento pelo periodo de 01.04.93 3
01.09.93, a fim de complementar a pesquisa para tese de Doutorado,
na Universidade de Fontreal — Canada. Referida matéria foi aprovada
“ad referendum“ pela Chefia do Departamento de Comunica¢50 Social e
Biblioteconomia em 26.02.93 e "ad referendum" pela Diretoria deste
Centro na mesma data. Posta em discussao, a mesma foi referendada
por este Conselho. _§l César Parreira, se afastaré no periodo de
18.03.93 a 28.04.93, a fin de participar de Nissan -d e . Trabalho,
CAPES/COFECUB, na Université Inmiére-Pat.K, em Lion — Paris — Fran-

ga. Referida matéria foi aprovada "ad referendum“ pela Chefia do DE
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em 05.03.93 e "ad refe~
rendum" pela Diretoria do Centre na mesma data. Posta ew discussfio,
a matéria foi referendada por este Conse]ho._§) 0 Ccnselheiro Dil—
mar de Miranda apresentou a matéria aprovada "ad referendum“ pela
Chefia do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em 16.02.93,
referente ao afastamento do Professor Francisco Josénio Pamela Pa—

rente, no periodo de 15.03.93 a 15.03.94, um are, a fim de cursar
Doutorado em Ciéncia Politica, na Universidade de 850 Paulo-USP.I§
formou que 0 Departamento na'onecessitaria ' de contrataoa'o de substi-
tuto. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada por unaniridade. '51
O Conselheiro Francisco Souto Paulino apresentou a matéria afirman—
do que o Derartamento de Comunicagao Social e Piblioteconomia apro-

vou, ew reuniao de 09.03.93, 0 pedido de afastamento da Professora

Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, no periodo de 22.03.93
a 22:03.97, a fim de cursar Doutorado em Ciépcia da Informaoao na
Universidade de Brasilia, tendo em vista ter sido selecionada para

o que pleiteia.l‘firmou ainda que 0 Departamento n50 necessitaria 'de
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i9 Estando presents a reunifio, o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior re-
latou a matéria, aprovada pelo Deoartamento de Literatura em 04.03.
93, referente ao seu afastamento, no periodo de 25.04.93 a 15.07.93.
Afirmou que iré ministrar um curse e desenvolver atividades de peg
quisa no Instituto Inso-Brasileiro da Universidade de Colania—Plewa—
nha, dentro do proqrama de intercémbio e cooperagéo técpico-cientifi
ca, celebrado entre a Universidade Federal do Cearé e a Universidad;
de Colénia. Fsclareceu que esse projeto de pesquisa "Plantas medici—
nais na cultura popular do NordeSte" 5 parte do convénio de um pro-
jeto interdisciplinar de cooperagéo entre essas duas Universjdades,
intitulado: "Preservaqéo e aproveitamento de plantas medicinais nor-
destinas", estando a literatura e a lingfifstica dentre as principais
areas envolviéas; que referida pesouisa inicialmente se direéionaré
ao asPécto cultural e, posteriormente, ao cientifico; que a sua .ida
esté dependendo da aprovaoé'o pelo CNPq 6e sua solicitagé'o de auxiljo '

>lndividual 5 pesquisa, dentro do convénio CNPq/DPPD. Terwinada a e5
posigéo, o ProFessor Pené Barroira comunicou que 0 Professor luiz Té
vares Jfinior, por possuir bolsa da CAPES, havfla renunciado é funcao
de Coordenador do Curso de Nestrado em Letras, tendo em vista proib£
ofio da requlamentaofio vigerte. Iamertou a ocorréncia desse fate por
implicar na peréa do seu assento no Conselho do Centro de Humanida-
des. Posta em votaoéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

$§E§§l§g_§g€§gl§= Prorrooaogo 6e afag
tamento. £1 0 Ponselheiro Dilmar Miranda relatou a matéria, afirmafi
do que 0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia apyovou, e m
11.03.93, 0 peoido de prorroqaqio 6e afastamento do Professor Fran-
cisco Roberto Fouza de Oliveira, no periodo do 01.03.93 a 01.03.94,a
fim de inteoralizar os créditos necessérios e desenvolver o projeto
de dissertagao do Curso de Nestrado em Pdministraggo Pfiblica 6a Fscg
1a Brasileira de Pdwinistragéo éfiblica da Fundacio Getfilio Vargas,
no Rio 6e Janeiro. Pfirmou ainda one o Departarento n50 necessitaré
de professor substituto. Pasta em votagéo, a matéria foi aprovada-
por unanimidade. L) 0 processo de prorrogaoéo do afastamento 6a Prg
fessora Maria Neyara de Oliveira Arafijo foi retirado de pauta, por
n50 estar com a docurentaoéo completa.

guazmgmfizw Proiete Graduacio-Cua
so de Inglés Instrumertal para.Monitores..A Conselheira Débora Soa—
res apresentou a matéria, afirmando ter sido aprovado peJo Departa—
mento de Ietras Fstrangeiras em 28.01.93. Referido projeto seré Coo;

- . _ . A1‘ I 'l — 1-, _ fa. .. - _
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duas fireas (Humanidafles e Piéncias) portanto, dostinaeo a Nonitores
das Ciéncias Fuwanas, Foonémicas, Fociais, Faucacéo e Centro de Ciéfl
cias da UFC. Citou seus objetivos: ~ desenvolver estratéaias de lea
tura que possibilitem a compreensgo de textos autantjcos: oferecer
aos monitoros a oportunidade de internalizar aspectos da estrutura

da linoua ihqlesa, através da prética 6e exercfcios 6e leitura e cog
preensfio; apresentar textos cue contribuam para o errioueciwento 11

telectivo e o fiesenvolviwento 6a visfio critics dos monitores. Ihfis
discussfio a matéria foi pasta em votacéo sendo aprovafia For unanimi—

dade.

g§g§§g_ggggggg: Pomoloqaofio fie Con—
curso. O Conselheiro Dilmar de Miranda relatou a watéria, afirwando

ter siéo aprovada peJo Pepartarento fie Ciéncias Sociais e Filosofia,
em 11.03.93. Tratawse do Concurso Pfiblico para professor rssistente—

'DF, 01(uma) vaqa, Fetor 6e Fstudo: Hinféria Gera], conforme Faital

n9 122/92, de 18 de dezembro de 1992. Concorreraw'aOz corcurso trés

candidatos, os quais ohtiverar as seauintes notes: FRFPFPTCO PP PP?-

TRO NFVFS — Prova de Titulcs: 8,0(oflto) 8,0(o5tu) e 8,0(oito); Prova
Escrita: 9,0(nove) 8,0(oito) e 9,0(nove): Prova Didética: 8,0 (oito)
7,0 (sete) e 8,0 (oito), totalizando 73 (setenta e trés) nOntos. D?-

BORP PITHIPT PF pZFVFTO — Prova ée Titulos: 8,0 (oito) 8,0 (oito) e

8,0 (oito); Prova Psorita: 8,0 (oito) 8,0 (oito) 9 8,0 (oito); Prova
Didética: 7,0 (sate) 8,0 (oito) 9 8,0 (oito), totalizando 71(setenta
e um) pontos. JORGF PLVFF FTFPTLE — Prova de Titulos: 7,0‘(sete) 7,0
(sete) 9 7,0 (sete); Prove Fscrita: 6,0 (3915), 6,0 (seis) a 6,0

(seis); Prova Pidética: 6,0 (5915), 6,0 (9915) 9 6,0 (soishtotalizag
do 57 (cinqfienta e sets) pontos. Piante 6o exrosto e Fonforre Resolg

gfio n9 08/CFPF, de 08 6e maio do 1985, 0 candidate FPFDFPICO DP CPE

TRO NEVFS fol classificaflo em 19 (nrimeiro) lunar, portanto, inflica—

do para ccrtratagfio. Fosta em votacao, a matéria foi homoJoqada per

unanimidade.

§g§3g_ugg§§;g: Pprovacfio 6e Comisséo
Julgadora para Concursos. i) 0 Professor Dilmar de Miranaa relatou a

matéria, aprovada pelo Departamerto 6e Ciéncias Sociais e Filosofia,

em 11.03.93, referente 5 indicacfic dos docentes Jawdat Phu-Fl Haj

(dunto~UFC~Presidente), Francisco José Rodriaues(Pssistente-UFO),'

Linda Maria Pontes Gonflim (dunto—UFC), Elza Maria Franco Fraoa(rd-

junta-UFC»Sup10nte) e Pndré Paguette(TituJar-UFC—Sunlonte), were com

porem a Pomisséo Julaadora do concurso para Professor Pssistente—DF,

h1fuma‘ Hana, Fn+nr He Rgtudo: Ciéncia Politica. conforme Baital n9
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tular—UFC—Presidente), Simone Sim6es Ferreira Scares-(Adjunta—UFC),
Roberto Mota (Doutor—UFPe), Irlys Blencar Firmo Barreira - (Aéjunta
UFC—Suplente) e Maria Sulamita 6e Blmeida Vieira - (Pfijunta—UFC—Su—
plente), para cowporem a Comissfio Julqadora do concurso para Profeg
sor Assistente—DF, Setor do Estuflo: Antropologia, conforms Fdital
n9 120/93. Posta em votaoio, a watéria foi aprovada por unanimidade.
39 P Professora Dulce Castelo relatou a matéria refererte i indica-
950 Gas docentes Futerpe Barreto Rosa de Sousa (Pssistente—UFC-Pre—
sidente), Regina Lficia Nepomuceno Pocha (Fspecialista—Classe E—UFCL
Maria do Socorro Games Freire(FspacialiSta—Classe E—UFC) e M6nica
Dourado Furtado (Especialista-Classe D—UFC), para corporem a Comis-
550 Julqadora do concurso para Professor de 1? e 29 Graus, Fetor de
Estudo: Lingua Inglesa, Classe D, conforme Edital n9 121/92. Posta
em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. A) Continuan-
do, a Professora Dulce Castelo relatou a matéria referents é indicg
950 dos Professores Ana Cristina Frota de Holanfia Te6filo (Presideg

.tte-UFC), Maria José Santa Rosa Borges de Castro — UFC; Clauaia Na-
ria Silva Freire — UFO e Carlos Plberto de Souza — UPC, para compo-
rem a Comissfio Julqadora do concurso para Professor de 19 e 29GraUs;
Setor de Estudo: Linqua. Italiana, Classe C, conforme Fdital n9 116/
92. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

EufiTINg_flg$FRIP: Desmembramento do De
partamento de Piflnoias Socials e Filosofia. Departamento de Fisté—
ria. Fstando presents 5 reuniao, 0 Professor José Picardo Orié Fe:
nandes relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Fé
ciais e FilosofiaremKI9.01.93, afirmando que a criacéo do Departa-
mento de Hist6ria'era um antigo anseio do corpo docente e discente do
Departarento e, especificamente, do Curso de Hist6ria. Pfirmou que
essa unidade de ensino, atualmente, possui as condioSes necessérias
para departamentalizar—se, quais sejam: numero suficiente de profes
soresjrealiZagao de um curso de pés-graduaoao emruyel de especiali-
zaoao, que vem sendo oferecido desde fevereiro do corrente ano; es-
pago fisico satisfat6rio ao seu bom funcionamento e producao e qua—
lificaqao académica consideravel de seu corpo docente. Continuando,
0 Professor Ricardo Oria exp6s o perfil do referido curso ,afirmando
ainda que, além das inumeras atividades academicas desenvolvidas pe
lo corpo docente, este tem procurado capacitar—se através da reali-
zagao de curses de p6s—graduagao, bem como assumir outros encaroos
administrativos na UPC e fora delagcomo na produoao de livros dida-
ticos, treinamento a professores do 19 e 29 graus. Disse ainda que,
com a criagao do Departamento em Hist6ria, pretende-se ampliar as
24-4114An43n— a ..__.I_A_--.. --l’ Q ~ . _.
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n56 departamentalizado no pais é 0 da Universidade Federal do Cearé.
Posta a matéria em discussfio, a Conselheira Gloria Diogenes se mani-
festou, dando o seu testemunho, visto que acompanhou o dinémico tra-
balho desenvolvido pelos professores do Curso de Histéria,visando 5
elaboragao do referido projeto. Em seguida 0 Professor René Barreira
ressaltou que a criagao do departamento em questao surge com respog
sabilidade e maturidade, tendo em vista 0 crescimento na sua area de
atuagao e que, no momento, oferece todas as condigSes para realizar
o pleito. Em votagao, a matéria foi abrovada por unanimidade.

ggzgygflgzgggg: Convénio de Cooperagao
interinstitucional UFC-UECE. Intercambio Académico entre os Centros
de Humanidades. 0 Professor René Barreira informou que os Professo-
res Joao Batista Arruda Pontes e Tereza Maria Frota Baguette foram
cedidos, por um semestre, renovével por mais um, a Universidade Esta

Edual do Ceara, dentro do convénio global UFC/UECE, para ministrarem
disciplinas nos cursos daquela Instituioéo. Posta em votagao, a maté
ria foi aprovada,por unanimidade.

§g§g_ygg§§;§: Progressao Funcional de
Professores. l) A Professora Duloe Castelo apresentou a matéria refg
rente 5 Progressfio dos Professores José Alci Rodrigues Lima e Sofia
Elena Isabel Rivas Maximus lotados na Casa de Cultura Hispénica, da
Classe D, nivel 04, para a Classe E, nIvel 01. Acresoentou que a Cg
missao composta dos professores Jofio Scares Lobo, Dorothea Schmmelp—
feng Landim e Lena Lficia E5pindola Rodrigues Figueiredo den o seu
parecer favorével 5 presente solicitagao, tendo em vista as ativida
des académicas desenvolvidas pelos referidos docentes. Acrescentou,
ainda, que ambos defenderam publicamente o seu relat6rio, o que jus-
.tifica a n50 obtengao do titulo de mestre exigido para a classe pre-
tendida. A Conselheira Débora Soares endossou as palavras da Profes—
sora Dulce Castelo e ressaltou a ativa participagfio dos referidos d2
centes nas reunioes do Departamento de Letras Estrangeiras. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) Quanto ao pro-
cesso referente 5 progressfio funcional da professora Monica Siqueira
Leite Barbosa do Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia, apés
discussfio,o Conselho de Centro decidiu indicar um Conselheiro para,
na qualidade de relator; analisar e dar parecer sobre a matéria. Neg
te sentido, o professor Sebastiao Teoberto.Mourao Landim £01 0 escg
1hid0- é§§22§9§_§9_m§s£§§§§_§2-S§£E£9-é§_§2m§2$§§§§§31923331519-
0 Professor René Barreira comunicou o fato ocorrido Com a Coordena
(107‘: An "Viv-Ch AC3 “JahflV‘ an an"; n-‘n Thu-a:~~~~~~, fl'l :...I. 13---; - :l__ n
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lado o aluno, Candide Alvares Lopes Neto. Em seguida fez a leitura do
panfleto, em forma de abaixo—assinado, divulgado por lideres estudan
tis, intitulado: “A Ditadura esté de Volta". Ap6s a leitura ficou cons
tatado que o contefido desse documento direcionou—se, principalmente, em
denegrir moral e politicamente, a pessoa da referida docente. Em se
guida a Professora Gléria Di6genes se manifestou afirmando que a maté
ria havia sido aprovada pela Coordenagao do Curso de Ciéncias Sociais
em reuniao extraordinaria de 08.03. 93 e, posteriormente,relatou todas
as fases do problema por ela enfrentado. Disse ainda que, apesar dos
46(quarenta e seis) abandonos de matricula praticada pelo aluno, a
Coordenagao do Curso havia sido complacente com o mesmo, dando-lhe inu
meras oportunidades para a conclusao do seu curso, nao havendo, no en
tanto, o minimo interesse por parte do discente; que a decisao do ju-
bilamento havia sido muito pensada, tirada de reun16es com a represen

‘taqao estudantil e o Colegiado do Curso. Apés ampla discussao sobre o
assunto, o Conselho de Centro decidiu, por unanimidade, aprovar uma
mogao de solidariedade a Professora G16ria Didgenes.
COMUNICAQGES. A Professora Diaria Elias comunicou que o Edital para a
selegéo do Mestrado em Lingulstica ja havia sido aberto, obedecendo
o seguinte calendério: 04.04 a 31.05.93 - inscrigdes no Departamento
de Letras VErnéculas; 08 e 09.06.93 - realizagfio das provas; 16. 06. 93-
- divulgagao do resultado da prova escrita; 17 e 18. 06. 93 - avaliagao
doaourriculum vitae"; 21, 22 e 23. 06 .93 - entrevista e 26. 06. 93 - d1
vulgagao dos resultados finais da seleoao. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da qual eu, Dulce Maria
Custédio do Amaral, na qualidade de secretfiria, lavrei a presente ata,
que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...


