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-Ata da 346,“ Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Hmnanidades da
Universidade Federal do Ceara. A05 30 (trinta) dias do mes de abril de 1998 (mil
novecentos e noventa e oito), as 9 (nove) horas e 15 (quinze) minutes realizou—se
na Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centre, sob a
presidéncia da Senhora Diretora do Centro de Humanidades, Professora Maria
Elias Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Carlos
Alberto de Souza, vice—Diretor do Centre; Rene Teixeira Barreira, ex—Diretor do
Centro; Carlos Neves d’Alge e Celina Fontenele Garcia, chefe e representante do
Departamento de Literatura; José Alber Campos Uchéa e Geraldo Tacidalio
Fernandes, chefe e representante “ad hoc” do Departamento de Letras
Vernaculas; Teresa Maria Frota Bezerra, representante do Departamento de
Letras Estrangeiras; Maria de Fatima Oliveira Costa 6 Liana Viana do Amara],
respondendo pela chefia e representante do Departamento de Comunicacéo
Social e Biblioteconomia; Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe e Alberto
Magno Viana dc Avelar Rocha, subchefe em exercicio e representante do

_ Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Jesus Garcia Pascual e Elda Maria
Rodrigues de Carvalho, chefe e representante do Departamento de Psicologia;
Maria José Santa Rosa Borges de Castro, representando a coordenadora do
Curso de Letras; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Jl'mior, coordenador do
Curso de Ciéncias Sociais; Angela de Moura Marques, coordenadora do Curso
de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, coordenador do Curso de
Ifiston'a; Daniel Scares Lins, respondendo pela coordenacao do Programa de
Pés—Graduacfio em Sociologia; Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo,
Coordenadora do Curso de Meslrado em Lingtiistica; Monica Dourado Furtado,
coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Francisco Roterdan
Femandes Damasceno, representante do Quadro de Magistério de 1° 6 2° Grams;
Francisco Miranda Filho, representante do Como Técnico—Administrativo e
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Adriano Arai'rjo Holanda, representante do Centro Académico de Psicologia. A
convite da Senhora Diretora do Centro compareceram a reuniao os Professores
100e de Deus Pinheiro, 1050 [lo Coelho Barbosa, Analuiza Mendes Pinto
Nogueira, Joao Soares Lobo, Jawdat Abu—El—Haj, Alexander Magnus Alves
Ribeiro. Havendo nfimero regimental, a Professora Maria Elias Soares submeteu
a pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas m:
Afastamento de Docentes: Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho e Veronica
de Melo Fernandes; e inclusoes: Comissoes Julgadoras de Concursos:
Mamento Q Ciéncias Sociais g Filosofia — Setor de Estudo: Sociologia —
Classe: Professor Titular; Setor dc Estudo: Sociologia — Classe: Professor Titular;
Setor de Estudo: Antropologia - Classe: Professor Adjunto; Setor de Estudo:
Ciéncia Politica — Classe: Professor Assistente. Logo apés terem sido aprovadas
as exclu’soes e inclusoes, a Professora Maria Elias Scares colocou a ata da 345El
Sessao Ordinaria deste Consclho em discussao. Posta em votacao, a ata foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reuniao, a Professora Maria
Elias Scares deu boas—vindas a Professora Liana Viana do Amaral, nova
representante do Departamento de Comum'cacao Social e Biblioteconomia junto a
este Conselho. Prosseguindo, a Professora Maria Elias Scares fez as seguintes
comunicacoes: a) referiu—se as reunioes realizadas neste Centro, com a
participacao dos Senhores Chefes de Departamentos, nas quais foi determinado o
nfimero de vagas para a realizacao de concursos para docentes, ficando as vagas
assim dishibuidas: Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia —
03(trés) vagas; Departamento de Psicologia — 02(duas) vagas; Departamento de
Ciéncias Socias e Filosofia — 02 (duas) vagas; Departamento de Letras
Estrangeiras — 02 (duas) vagas; Departamento de Historia — OI (uma) vaga;
Departamento de Letras Vemaculas — 01 (uma) vaga * total de 11 (onze) vagas.
A Professora Maria Elias Soares esclareceu que, por unanimidade dos Senhores



Politico”, de autoria do Mimstro da Educagéo Paulo Renato 801123; 3) textointitulado “Programa de Incentive :31 Docéncia” - Caracten’sticas; 4) e planilha de



necessidades bésicas de um turista brasxleiro na Rfissia.” Pasta em votagfio amatén'a foi aprovada por unanimidade. 2) 0 Professor Jofio Ho Coelho Barbosa

que por ser “0 comportamentalismo um dos trés pn'ncipais sistemas tec’m'cosdentro da Psicologia”, o Depanamento dc Psicologia estaré realizando seu VI
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Laboratén'o, tendo feito a leitura da justificafiva e dos objetivos. Referiu—se aosprojetos de pesquisa propostos para 0 3110 de 1998, que contam com acolaboracfio de profissionais de outras Instituiofies. Posta em votaofio, a matériafoi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Angela dc Moura Marquesrelatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunjfio de01.04.98, que trata do projeto de extenséo intitulado XVII Semana de Psicologiada UFC / V Semana de Psicologia da UNIFOR / H Semana de Psicologia UFC/UNIFOR: “Psicologia e Contemporaneidade: da Teoria a Atuaofio Profissional”.A Conselheira Angela Marques justificou a realizagfio do projeto, que se realizaréno pen’odo de 05 a 09.05.98 e o representante do Centre Académico doPsicologia, Adriano Arafijo Holanda, ressaltou que o encerramento dar—se—é naQuadra do Céu, com uma festa que contaré com vérias afividades artisticas. Naoportum'dade, o Conselheiro René Baxreira louvou a iniciativa dc reunir os doiscursos de Psicologia, da UFC e UNIFOR. Posta em votaofio, a mate'ria foiaprovada por unam'midade. 5) 0 Professor Joéo Soares Lébo relatou a matéfia,aprovada pelo Colegiado da Coordenadon'a Geral das Casas de CulturaEstrangeira, em reunifio de 28.04.98, que trata do projeto de extenséo intitulado“Mfisica, Danga e Teatro Portugués”, por ele coordenado. 0 Professor JofioSoares Lébo esclareceu que o projeto objetiva “realizar atividades artistico—cultural, dinamizando e integrando a comum'dade docente e discente da Casa de'Cultura Portuguesa”. Com realizaofio no periodo de maroo a junho/98, o projetoenvolve mfisica, danoa e teatro portugués. 0 Professor Lébo esclareceu que,mesmo no pen’odo de grove, as atividades estfio sendo realizadas, ressaltando osensaios para o evento do V Centenén'o da Viagem de Vasco da Gama é lndia. Naocasifio, o Conselheiro René Barreira afirmou que a UFC esté aguardando umPrograma Nacional de Bolsas, que esté sendo elaborado pelo MEC, o qualabrangeré, por exemplo, os alunos das Casas de Culturas que, como afilmou o



rd

professor Lébo, n50 sa"o Considerados alunos da UFC. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Senda Mm. Projeto de Pesquisa.
0 Professor Jawdat Abu—El—Haj relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia, em reunifio de 03.03.98, que trata do projeto do
pesquisa intitulado “A Mobilizaoao do Capital Social no Brasil: Apontamentos
para um Sistema de Avaliaca‘to do Servico Pfiblico”, por ele coordenado. 0
Professor Jawdat Abu—El—Haj esclareceu que o projeto teré a duracfio de
02(dois) anos, im'ciando em 01.08.98 e encerrando em 01.08.2000, contara com a
participacfio de quatro pesquisadores: Jawdat Abu—El—Haj 6 Andre Haguette (do
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia), Francisco Uribam Xavier de
Holanda e Francisco Bosco FeitO-sa dos Santos, sendo os municipios de Icapui,
Itapil’ma, Mombaca, Acarape e Croata (cada qual com suas especificidades)
selecionados para por em prética a pesquisa em questfio. 0 Professor Jawdat
referiu~se aos objetivos do projeto de pesquisa e ressaltou que serfio utilizadas
taxas, como, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, para classificar os
municipios citados acima. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por‘
unanimidade. Terceira m. Afastamento de Docentes. 1) O Conselheiro
Daniel Soares Lins relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
Sociais e Filosofia, em reunifio de 02.12.97, que trata do seu afastamento, no
periodo de 10.08.98 a 10.08.99, a firm de cursar pos—doutorado, na Universidade
de Paris 3 - Sorbonne/Paris—Franoa. O Conselheiro Daniel Soares Lins
esclareceu que seu pés—doutorado esta vinculado a pesquisa “O Imaginario da
Ordem e da Violéncia —- A Dominacfio Masculina Revisitada” — com as
categorias pesquisadas: caminhoneiro, militar e jogador de futebol — desenvolvida
em Fortaleza durante dois anos e meio, devendo a terceira e filtima etapa do
trabalho, que envolve a producfio teorica, ser concluida sob a orientacfio do
Professor Pierre Bourdieu, Diretor da Escola de Altos Estudos de Paris~



Sorbonne. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) 0
Professor .1050 110 Coelho Barbosa relatou a matén'a, aprovada “ad referendum”
do Departamento de Psicologia em 30.04.98, que trata do seu afastamento no
periodo de 04. a 12.06.98, a fim de participar de conferéncia de treinamento em
Biofeedback, na Focused Technology, em Prescott, Arizona/Estados Unidos. 0
Professor Joéo Ilo Coelho Barbosa justificou seu afastamento, ressaltando sen
interesSe por tratar—se de conferéncia que tern como objetivo a capacitacfio e
aperfeicoamento de profissionais na técm'ca de Biofeedback, destacada
recentemente como uma excelente opcao para o tratamento do estresse e da

' ansiedade, tendo considerado ainda a importéncia do evento para a sua formacfio
clinica e sua atuacao conm supervisor de estégio da Clinica de Psicologia. Posta
em votaeao, a matérla foi aprovada por unanimidade. 3) 0 Professor Alexander
Magnus Alves Ribeiro relatou a mate'n'a, aprovada pelo Colegiado da
Coordenadon'a Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio de 28.04.98,
que trata do seu afastamento no pen'odo de 13.06.98 a 13.07.98, 21 firn de
participar de Seminan'o de Aperfeicoamento, que se realizara no Instituto Goethe,
em Dresden e Munique/Alemanha. 0 Professor Alexander Magnus ressaltou a
importancia do curso, levando em consideraeao o contato que tera com a
realidade cultural edema, o que seré proveitoso para o ensino ‘da lingu'a
estrangeira, no que concerne ao aSpecto cultural, geografico e politico. Posta em
votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Monica
Dourado relatou a matén'a aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das
Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 28.04.98, que trata do afastamento
do Professor Jofio Soares Lébo, no pen’odo de 26.06.98 a 09.08.98, a fim de
participar do 10° Curso de Lingua e Cultura Galegas para Estrangeiros, que se
reallzaré no Instituto da Lingua Galega, em Santiago de Compostela, capital da
Galicia — Espanha. A Conselheira Ménica Dourado esclareceu que 0 Professor



na ESpanha. Posta em votagé’o, a matén'a foi aprovada por unanimidade. Quartamatéria. Prorrogacfio dc Afastamento de Docentes. l) A Conselheira Mariade Fatima Oh'veira Costa relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de



(Especialista, Classe DIV, Professora de 1" e 2° Graus — UFC — Presidente),Cleudene de Oliveira Aragao (Auxiliar II — UECE), Francisco He'lio PinheiroNunes (Graduado ~ Classe C2 ~ Professor de 1° e 2° Graus — UPC) Suplente:Rosemary Pimenta Comitante (Auxiliar II — UECE) — para comporem aComissfio Julgadora do concurso para Professor do Quadro do Magistéiio de 1° 62° Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, para o preenchimento de01 (mm) vaga, em regime de Dedicaeao Exclusiva (DE), para a Casa de CulturaHispém'ca, confonne Edital n° 04/98. Posta em votaeao, a matén'a foi aprovadapor unanimjdade. 2) A Conselheira Auxfliadora Lemenhe relatou a mate’ria, que

UFRGS), Neide Esterci (Titular — UFRS), José de Albuquerque Rocha (Titular —Especialista ~ UFC) — Suplentes: Lucio Oliver Costilla (Titular
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Vicente Tavares de Almeida (Titular — UFRS), Moacir Palmeira (Titular — UFRJ
-— Museu Nacional) — Suplentes: Maria Helena Concone (Titular

- USP ) e
Mariza Peirano (Tirular — UnB) ~ para comporem a Cornissao Julgadora do
concurso para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Antropologia, em regime de
Dedicacao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 03/98 alterado pelo
Edital n° 11/98; d) Professores Jawdat Abu—El—Haj (Adjunto — UFC -
Presidente), Manuel Domingos Neto (Adjunto — UFC), Francisco José Rodrigues
(Adjunto —UECE), — Suplentes: Francisco Josénio Camelo Parente (Adjunto —
UFC) e Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho (Adjunto — UFC) — para
comporem a Comissao Julgadora do concurso para Professor Assistente, Setor de
Estudo: Ciéncia Politica, em regime de Dedicacao Exclusiva, 01 (mm) vaga,
conforme Edital 11° 32/98. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada pot
unanimidade. m mg. Progressao Funcional Horizontal de
Professores de 1" e 2° Graus. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou
as matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira, em reuniao dc 28.04.98, que tratam: a) da progressao
funcional horizontal do Professor Raimundo Batista Almeida, da Casa de Cultura
Hispanica, referente ao intersticio de 1996.1 a 1997.2, da Classe D, referéncia 3,
para a Classe D, referéncia 4, do Quadro de Magistério do Ensino de 1° e 2°
Grails. A Comissao dc Avaliacao composta pelos Professores Marh'lcia Barreto
Aguiar, Joao Scares Lobo e Eronildes Bastos do Amarante julgou 0 Professor
Raimundo Batista Almeida apto a progressao supracitada, tendo—lhe atribul’do
media 9,7 (nove virgula sete). Posto em votacao, o parecer da Comissfio acima
mencionada foi aprovado por unanimidade. b) da progressao funcional
horizontal da Professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, da Casa de Cultura
Brita‘nica, referente ao intersticio de 1996.] a 1997.2, da Classe E, referéncia 1,
para a Classe E, referéncia 2, do Quadro de Magistério do Ensino de 1° 6 2°
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Graus. A Comisséo de Avaliaezio, composta pelos Professores Marlncia Barreto
Aguiar, Jofio Scares Lébo e Eronirldes Bastos do Amarante julgou a Professora
Maria Fabiola Vasconcelos Lopes apta a progressao supracitada, tendoulhe
atn'buido media 9,4 (nove Virgula quatro). Posto em votaeéo, o parecer da
Cornissao acima mencionada foi aprovado por unanimidade. _S_e'__tiria_ m.
Homologagfio da eleigzfio para escolha dos representantes do Centro de
Humanidades junta ao CEPE. A Professora Maria Elias Soares fez a leitura da
ata referente ao processo eleitoral, realizado nos dias 07 e 08.04.98, para
escolha dos representantes deste Centro junto a0 Conselho de Ensino Pesquisa e
Extensao. Participaram 03 (trés) chapas, tendo sido eleitos os professores Elza
Maria Franco Braga (titular) e José Alber Campos Uchoa (suplente), Machidovel
Trigueiro Filho (titular) e Claudiana Maria Rodrigues Nunes de Almeida
(suplente), para representar 0 Centro de Humanidades junto ao Conselho de
Ensino Pesquisa e Extensfio (CEPE), da Universidade Federal do Cearé, pelo
periodo de 02 (dois) anos. Apés o relato feito pela Professora Maria Elias Scares,
o Conselho do Centre homologou o resultado da eleiefio supramencionada.
Assuntos (jg interesse d_o Centro 1c; Humanidades 910; £13 UFC. O
Conselheiro Rene’ Barreira fez as seguintes comum'caeoes: a) que a Pré—Reiton'a
de Extensfio realizaré, no més de maio, um Seminén'o com a duraefio de trés dias,
objetivando resgatar o que houve no pais nos filtimos 30 (trinta) anos,
principalmente na década de 60. Constaré da programaefio do referido Seminal-i0,
vén’os eventos culturais, dentre os quais, peeas teatrais, shows musicais (corn
compositores da terra), exposiefio, filmes na Casa Amarela e homenagens a
serem prestadas a diversas personalidades como: D. Helder Camara e Lauro
Oliveira Lima. 0 Seminario em questfio seré realizado numa parceria entre UFC e
Secretaria de Cultura do Estado; b) que a Pré—Reiton'a de Extenséio promoveré
também o I Encontro de Extensfio do Benfica, nos dias 28 e 29.05.98, 113 Casa
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José de Alencar, objetivando uma maior integragfio e avaliacfio da érea de
extensfio na UFC. Na oportum'dade, o Conselheiro René Barreira, na qualidade
dc Pré—Reitor de Extensfio, convidou os professores, coordenadores e alunos

envolvidos em projetos de extensfio a comparecerem a0 citado evento. Nada mais

havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qua], eu,

Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de Secretéria, lavrei a presente

ata, que depois de lida e aprovada seré assinada por mim e pelos presentes


