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_ Ata da 219§ Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Uni-
versidade Federal do Cearé. A05 25 (vinte e cinco) dias do més de feverei
In de 1994 (mil novecentos e noventa e quatro) as 9 (nova) horas e 15(quin
ze) minutos, realizou--se na Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinéria '
do Conselho de Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretor Professor René
Barreira, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastian '
Teoberto Mourao Landim e Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, Chefe e repre
sentante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sé Correia, Che
fe do Departamento de Letras Vernaculas; Débora Candida Dias Scares e Car
105 Alberto de Souza, Chefe e representante do Departamento de Letras Es—
trangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamento de Comunicagao
Social e Biblioteconomia; Custodio Luis Silva de Almeida, Subchefe do Do—
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Freire, Chefe do '
Departamento de Psicologia; Francisca Simao de Souza, Chefe do Departamen
to de Histdria; José Leao Alencar Oliveira Junior, representando a Coorde
nadora do Curso de Letras; Casemiro Silva Neto, representando a Coordena-
dora do Curso de Biblioteconomia; Gloria Maria dos Santos Diogenes, Coor-
denadora do Curso de Ciencias Sociais; Francisco de Assis Santos de Uli -
veira, Coordenador do Curso de Histéria; Elza Maria Franco Braga, respon-
dendo pela Coordenaoao do Programa de Pas-Graduacao em Sociologia; Maria'
Ionele Teixeira Puster, respondendo pela Coordenagao Geral das Casas de 1
Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro compareceram a reunia
a0 as Professoras Irlys Alencar Firmo Barreira e L0cia Maria Castelo Sa

-

les. Dando inicio a reunifio, 0 Professor René Barreira colocou a ata da
218% Sessao Urdinéria deste Conselho em discussfio, tendo sido feita a sg
guinte retificacfio: "Em tempo: no verso da pagina 93, ends so lé "Segunda
Matéria" leia-se "Segunda Matéria. Contratagao de Professor Visitante-Lei
tor. "Posta em votagao, a ata em questao foi aprovada por unanimidade.Pri—
meira Matéria. Afastamento de Docentes. a) O Conselheiro Teoberto Landim;
relatou a matéria aprovada " ad referendum " pela chefia em exercicio do
Departamento de Literatura em 11.02.94 a pale Diretor do Centro " ad refg
rendum " do Conselho de Centro em 17.02.94, referente a0 afastamento do
Professor Carlos Neves d'Alge, no periodo de 02.04.94 a 12.04.94, a fim ‘
de participar do II Simpdsio Luso-Afro—Brasileiro sobre "Nacionalismo e
Regionalismo nas LiteraturaSL usdfonas", na Faculdade de Letras da Univer
sidade de Lisboa. Posta em votaqao, a matéria foi referendada pelo Conse—
lho de Centro por unanimidade. b) 0 Conselheiro Custodio Luis Silva de '
Almeida relat0u a matéria aprovada "ad referendum" pela chefia do Departa
mento de Ciencias Sociais e Filosofia em 21. 02. 94, referente ao afastamen
to da Professora Irlys Alencar Firmo Barreira, no periodo de 01.04.94 ‘a
05. 05.94, a fim de realizar missao de trabalho (dinamizar os contatos am
pesquisadores franceses e fortalecer o acordo CAPES/COFECUB entre Univer-
sidade Federal do Ceara e Uniyersidade de Lyon), na Universidade de Lyon-
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tros objetivos, sua viagem visa barganhar a vinda de docentes que estejam '.
realmente vinculados a area das Ciéncias Sociais. Posta em votacao, a mate-
ria foi aprovada por unanimidade. c) 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino'
relatou as matérias que se seguem, aprovadas pelo Departamento de Comunica-
gao Social e Biblioteconomia em reuniao de 22.02.94 referentes: 1) a0 afas-
tamento da Professora Erotilde Honorio Silva, no periodo de 01.03.94 a 01.
03.95, a fim de cursar Doutorado em Sociologia, na Universidade Federal do
Cearé. 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino esclareceu que'a Professora E-
rodilte Honorio Silva se comprometeu a continuar Orientando monografias dos
Projetos Experimentais do Curso de Comunicagao Social. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade, tendo sido ressaltado que o afascmamp
seria por 01(um) ano renovével até 04 (quatro) anos. 2) a0 afastamento da
Professora Marcia Vidal Nunes, no periodo de 01.03.94 3 01.03.95, a fim de
cursar Doutorado em Sociologia, na Universidade Federaldo Cearé; a Professg
ra Marcia Vidal Nunes também se dispfie a continuar orientando monografias ’

r\dos Projetos Experimentais do Curso de Comunicagao Social. Posta em votagfio
”a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo o afastamento por 01(um) ano
renovével até 04(quatro) anos. 0 Conselheiro José Célio Freire pediu um vo-
to de louvor para 0 Departamento de Comunicagfio Social e Biblioteconomia pg
la liberagao de dois professores e a nao contratagao de professores substi-
tutos. d) A Conselheira Francisca Simao de Souza relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Historia em reuniao de 23.02.94, referente a0 afasta -
mento do professor Frederico de Castro Neveao periodo de 07.03.94 a 07.03
95, a fim de cursar Doutorado em Historia Social, na Universidade Federal '
Fluminense. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade, sendo
o afastamento por 01(um) ano renovével até 04(quatro) anos. e) A Conselhei-
ra Débora Candida Soares relatou a matéria aprovada " ad referendum " pela'

[achefia do Departamento de Letras Estrangeiras em 22.02.94, referente so a—
fastamento da Professora Maria Eunice Furtado Arruda, no periodo de 15.05.'
94 a 15.02.95, a fim de complementar suas pesquisas de doutoramento no Dang
da (Montreal). A Conselheira Débora Scares afirmou que a Professora Maria '
Eunice Furtado Arruda encontra-se afastada cursando 00utorado na Universidg
de de Sao Paulo, tendo sido contemplada com uma bolsa de estudo no Canada.
Posta em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade.$egunda Matéria. A—
provacao de Comissfies Julgadoras de Concurso. a) A Conselheira Maria Ionele
Teixeira Puster relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado Geral das Casas'
de Cultura em reunifio de 23.02.94, referente a indicagao dos docentes: So -
fia Elena Isabel Rivas Méximus (Professora de 19 e 29 Graus-- Classe E - Ca
sa de Cultura Hispanics - Presidente), Raimundo Batista de Almeida (Profes—
sor de 19 e 29 Graus - Classe D - Casa de Cultura Hispanica), Veronica Car-
valho Barbazan — Auxiliar — UECE); Suplente.: Joao Arthur Freitas da Rocha-
Auxiliar - UECE) para comporem a Comissao Julgadora do concurso para Profes
n.«-9 .4,— ll?! _ nu n nu .. a ,.



3upléncia, no sentido de substitui-la. Posta em votacao, a matéria foi a

provada por unanimidade. b) 0 Conselheiro Custédio Luis Silva de Almeida

relatou a matéria, referents a indicagao feita pelo Departamento de Ciéfl

cias Sociais e Filosofia dos docentes: Eduardo Diathay Bezerra do Meneas

(Titular - UFC - Presidente), André Haguette (Titular - UFC), José Borza

cchiello da Silva (Titular - UFC); Suplentes: Uzir Teaser (Titular — UFC)

e Ismael de Andrade Pordeus JOnior (Titular — UFC), para comporem a Comig

$50 Julgadora do concurso para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Socig

logia, conforme Edital n9 97/93. Posta em votagao, a matéria foi aprova—

da por unanimidade. c) A Conselheira Débora Soares relatou a matéria re-

ferents a indicacfio feita pelo Departamento de Letras Estrangeiras dos

docentes: Ivanova dos Santos Dias Scares (Adjunto - UFC - Presidente),M§

ria Ester Campos Monteiro (Adjunto - UECE), Martine Suzanne Kunz(Adjunto

— UFC); Suplentes: Teresa Maria Frota Bezerra (Adjunto — UFC), Marlene '

Alexandre Rolim (Adjunto - UECE), para comporem a Comissao Julgadora do'

Concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo - Frances: Lingua e L;

teratura, conforme Edital nQ 003/94. Posta em votagao, a matéria foi aprg

vada por unanimidade. Terceira Matéria. Homologagao de Concursos. a) A

Professora Lucia Castelo Sales, na qualidade de Coordenadora da Casa de'

Cultura Britanica, relatou a matéria aprovada pelo Colegiado da Coordeng

doria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao de 23.02.94, re—

ferente ao resultado do concurso para Professor de 19 e 22 Graus, Classe

D (especializagao), Setor de Estudo: Lingua Inglesa, conforme Edital n9

82/93, em regime de Dedicagfio Exclusiva. Inscreveram—se 02(duas) candida

tas, sendo que apenas a candidate Débora Andrade Pamplona compareceu as

provas, tendo sido aprovada e indicada para a contratagfio com 87(oitenta

e sete) pontos. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

b) A Conselheira Maria Ionele Teixeira Puster relatou a matéria aprovada

pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em reuniao de

23.02.94, referente ao resultado do concurso para Professor de 19 e 29 '

Graus, Classe D (especializagao), Setor de Estudo: Lingua Alemfi, confor-

me Edital n9 072/93. Houve apenas 01(um) candidato inscrito, Leonel Fi -

gueiredo de Alencar Araripe, que foi aprovada com 80(oitenta) pontos e

indicado para contratagao, Pesta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. c) 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria'

aprovada pelo Departamento de Comunicagao Social 9 Biblioteconomia em '

reuniao de 22.02.94, referente ao resultado do concurso para Professur '

Auxiliar, Setor de Estudo: Administragfio e Mercadologia, conforme Edital

n9 84/93. Inscreveram-se 04(quatro) candidatos e todos compareceram as J

provas. A classificacao final foi a seguinte: Nadja ValériQ Pinheiro em

primeiro lugar, com 8,16 (oito virgula dezesseis) pontos e Divaldo Ade -

raldo Filho em segundo lugar com 7,09 (sete virgula zero nove) pontos;os

demais candidatos nfio obtiveram classifioacao.Considerando a classifica-



GaAvaliaofio para fim de progressao funcional de professor da Casa de Cul

tura Hispanics. A Conselheira Maria Ionele Teixeira Puster relatou a ma-

téria referents a indicagao das professoras Sofia Elena Isabel Rivas Ma-

ximus (Classe E3), Wénia Maria Mendes Guimarfies (Classe E1) e Maria Ire—

ne Nasoimento Bezerra Coelho (Classe E1) para comporem a Comissfio de Avg

liagfio do relatério de progressao funcional do Professor Raimundo Batis-

ta de Almeida, da Casa de Cultura Hispfinica, conforme Resolugao n9 14/Cg

PE-88. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta

Matéria. Progressao funcional de Professor de 19 e 29 Graus. A Conselhei

ra Maria Ionele Teixeira Puster relatou a matéria, apreciada pelo Cole —

giado Geral das Casas de Cultura em reuniao de 23.02.94, no que diz res-

peito a progressfio funcional da professora Monica Dourado Furtado, da Cg

5a de Cultura Britanioa, referente ao intersticio 1992.1 a 1993.2 datuag

se D referéncia 1 para a Classe D referéncia 2 do Quadro de Magistério '

do Ensino de 12 e 29 Graus. A Comissao de Avaliagao composta pelas Profes

soras Maria Ionele Teixeira Puster, Julieta Forte Feijé Costa e Ana Cris—

tina Frota de Holanda Teéfilo julgou a referida professora apta a progrqs

s50 supramenoionada, tendo atribuido média 9,9(nove virgula nove). Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.Assuntos de interesse

do Centro de Humanidades e/ou da UFC. 0 Professor René Barreira lembrou '

que os Diretores de Centrose Faculdafis, Chefes de Departamentos e Coorde-

nadores de Cursos de Graduagao haviam sido convidados pelo Magnifico Rei—

tor para uma reuniao no dia 01.03.94, as 9 (nova) horas e 30 (trinta) mi—

nutos, no Auditério Castello Branco, para discutir'entre outros assuntos'

o Projeto de Graduagao da UFC. Em seguida a Conselheira Maria de Jesus de

Sé Correia comunicou que 0 Departamento de Letras Vernéculas adotou 0 con

trole do diério de classe dos professores ( o registro diério das aulas),

tendo solicitado aos Coordenadores dos outros cursos colaboragao no sent;

”"3 do de controlar os referidos diérios. 0 Conselheiro José Célio Freire a -

. firmou ser louvével este procedimento do Departamento de Letras Vernécu —

las porém ressaltou que os Departamentos da UFC adotam medidas diversas ,

lembrando que tal prética nao esté sendo adotada pela Coordenagfio do Cur-

so de Psicologia. A Conselheira Francisca Siméo de Sousa ressaltou que e§

ta questfio abrange o controle didético)tendo louvado também a prética ado

tada pela Conselheira Maria de Jesus Correia no Departamento de Letras '

Vernéculas. Salientou ainda, que as Coordenagfies de Cursos, na realidade)

nfiotenflsuummn de controle sobre o diério de classe dos professores. En-

quanto isso, a Conselheira Elza Maria Franco Braga ressaltou que o exem-

plo do Departamento de Letras Vernéculas poderia ser seguido pelos outros

Departamentos. Pedindo novamente a palavra, a Conselheira Maria de Jesus'

Correia admitiu que esta prética n50 chega a ser um patrulhamento e sim ‘

um planejamento, tendo sido acatada pelo corpo docente do Departamento de

Letras Vernéculas podendo ser implantado no Centro de Humanidades. 0 Pro—
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Centro. Dendo continuidade a reunifio, 0 Professor René Barreira informou'
que: a) tinha instalado um fax na Diretoria, que deveré atender ao Centro
de Humanidades; b) que dia 07.03.94 teré inicio o semestre letivo; c) que
o Auditério José Albano deveria ter sido-inaugurado em janeiro e por ne —
gligéncia da firma nfio tinham sido concluidos os trabalhos de reforma do
mesmo; d) que dia 17.03.94 haveré sessfio solene de instalagfio do Doutora—
do em Sociologia no Auditério Castello Branco, és 18:30;no dia 18.03.94 ,
no mesmo local haveré uma mesa—redonda sobre A Pesquisa e a Poe-Gradua -
gfio em Sociologia no Brasil; e) que seré realizada de 17 a 22.03.94, no
Centro de Convengfies, a I Feira Brasileira do Livro, promogfio da Secreta-
ria de Cultura do Estado. Pedindo a palavra o Conselheiro José Célio Fre;
re comunicou que 0 Departamento de Psicologia firmou convénio com a Uni —
versidade Catélice do Chile, com abertura para todos os Departamentos, '
sendo a Professora Virginia Moreira responsével pelo convenio. Comunicou'
ainda que foi editada a Revista de Psicologia, referente aos anos 91 e 92,
sendo que a publicagfio so foi possivel gragas ao convénio firmado entre a
UFC, através do Reitor Antonio Albuquerque e o Colégio Batista Santos Du—
mont. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a
sesséo, da qual, eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de 5;
cretéria, lavrei a presente eta, que depois de lida, vai assinada por mim
e pelos presentes...
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