
Ata da 38881 Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Cearé. A03 26 (vinte e seis) dias do més de julho do

3110 de 2002 (dois mile dois), as 9 (nove horas) e 30 (trinta) minutos, realizou-

sc 11a Sala de Reunioes, mais uma sessfio ordinaria do Conselho do Centre de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias

Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: José Linhares

Filho e Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros, subchefe e

representante do Departamento de Literatura; Maria Ednilsa Oliveira Moreira,

chefe do Departamento de Letras’Veméculas; Lourdes Bernardes Goncalves e

Maria Jose Santa Rosa Borges de Castro, chefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas, chefe

do Departamento de Comunicacao Social; Rute Batista dc Pontes, subchefe do

Departanmnto dc Ciéncias da Informacao; Carlos Silveira Versiani dos Anjos

Junior 6 Alba Maria Pinho de Carvalho, chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Lilian Adeodato Carvalho e Laéria

Beserra Fontenele, subchefe e representante do Departamento de Psicologia;

Adelaide Maria Goncalves Pereira, chefe do Departamento de Hist‘éria;

Odilio Alves Aguiar e Maria Aparecida de Paiva Montenegro, chefe e

representante do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza,

coordcnador do Curso de Letras; Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne,

coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Idilva Maria Pires Germano,

coordenadora do Curso de Psicologia; Custédio Luis Silva de Almeida,

coordenador do Curso de Filosofia; Bernardete Biasi Rodrigues, coordenadora

do Programa de Pos - Graduacao em Lingiiistica; Euripedes Antonio Funes,

coordenador do Programa de Pés - Graduacfio em Historia; Antonio Colaco

Martins, coordenador do Curso .de Mcstrado em Filosofia; Francisco

Roterdan Fernandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura

Estrangeira. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Soares

submeteu a pauta a apreciacéio dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas

exclusoes . Exclusfies: a) Contratacao de Professor Visitante — Leitor: Casa

de Cultura Alema; b) Projeto de Extensfio — Titulo: “Producao de Textos

em Italiano”, coordenador : Professora Francesca Tassoncini. Logo apés terem

sido aprovadas as exclusfies e conseqfientemente a pauta, a Professora Malia

Elias Soares colocou a ata da 387a Sessao Ordinaria deste Conselho em

discussao, tendo sido aprovada por unanimidade. Iniciando a reunifio, a

Professora Maria Elias Soares registrou o voto de congratulacoes de autoria do

Senhor Deputado Arthur Bruno, aprovado no Plenério da Assembléia

Legislativa do Estado do Cearé e registrado em ata, pela realizacao do “ XX

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentacao e Ciéncia da

Informacao ”. Ordem do Dia. Primeira matéria . Projeto de Implantacao



do Doutorado em Lingfiistica. A Conselheira Bernardete Biasi Rodligues

relatou a matéria , aprovada pelo Departamento de Ietras Vernaculas, em

reunifio do dia 25.07.02, que trata do Projeto de Implantagfio do Doutorado,

para 0 Program de Pés — Graduagao em Lingiiistica . Inicialmente fez um

breve relato sobre a criaqfio do Mestrado em Lingiiistica e das alteragoes

ocorridas, no referido Mestrado, no decorrer dos filtimos anos, tendo ainda

ressaltado que os problemas, apontados na filtima avaliaqao feita pela

CAPES, foram solucionados. Ainda, durante sua explanagao, a Conselheira

Bemardete Biasi Rodrigues apresentou justificativas para a implantaefio do

Doutorado em questao, referiu-se aos seus objetivos (“caracteriza—se por

investir na formagao de docentes e pesquisadores, tanto nas areas basicas 'da

lingfiistica quanto em areas interdisciplinares”), a infra— estrutura do Programa

de Pos — Graduagao em Lingfiistica, a0 corpo docente, a area do concentragao

do Programa, (atualmente denominada Lingiiistica Aplicada a0 Portugués,

passaré a chamar — se Lingiiistica), as 03 (trés ) linhas de pesquisa (Descrigao

do Portugués, Aquisioao, Desenvolvimento e Processamento da Linguagem e

Analise do Discurso), a grade curricular (tendo salientado as mudangas

ocon'idas em nomes de algumas disciplinas e mudangas de créditos , tendo

ainda feito a leitura das disoiplinas obrigatorias e optativas). Finda a

explanaefio da Conselheira Bemardete Biasi Rodrigues, algumas

consideraooes foram feitas pelos Senhores Conselheiros: Adelaide Gongalvos

(louvou a iniciativa do Departamento de Letras Vemaculas, referiu—se as

precérias condiefies de infra—estrutura para a criaeio de curses de Doutorado e

a necessidade de um apoio mais intensivo por parte da Pro —Reitoria de

Pesquisa e Pos - Graduaoao; solicitou inclusao, na pauta da préxima reunifio

do Conselho de Centro, da discussfio das condigoes fisicas do Centro de

Humanidades e de uma politica de pos — graduagao). Fatima Portela

(ressaltou os problemas dc infra-estrutm'a, também na graduaefio e a caréncia

de livros na Biblioteca); Custédio Almeida ( comprometeu-se a falar no

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensfio (CEPE) sobre o fato de que a Pro-

Reitoria de Pesquisa e Pos —Graduagao nao estava dando condigoes para a

criaqz‘io de cursos de Doutorado); Roberto Pontos (proposito em lutar pela

melhoria das condigoes dos cursos de graduaofio, assim como um melhor nivel

para os alunos; referiu-se ao sucateamento da Biblioteca e ao desaparecimento

de livros; achou pertinente que a questfio da melhoria do ensino de graduagfio

seja tema da sucessao para Reitor); Laéria Fontenele (endossou as palavras

do Conselheiro Roberto Pontes, achando pertinente uma politica por melhores

condiooes de ensino) . A Professora Maria Elias Scares lembrou a reunifio,

promovida pela Pro- Reitoria de Graduagao, com a participagfio dos

Coordenadores do Cursos, em que se tomou conhecimento da disposigfio do
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MEC (Ministério da Educaofio) em investir no ensino de graduagfio,
em decorréneia da elaboraefio dos projetos pedagogicos. A
Conselheira Bernardete Biasi Rodrigues retomou a palavra, dizendo
que desde 1998, ano em que ingressou na Universidade Federal do
Ceara, ocorreram consideréveis melhorias nas instalaeoes do
Programa de Pés-Graduaofio em Lingi‘listica, com recursos do PROAP.
Ressaltou que as condiefies para a implantaefio do Doutorado em
Lingiiistioa sfio minimas, nfio sfio,ideais, porém que o argumento
forte é a presenea de um corpo doeente qualificado para implantar o
Doutorado. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada, com 01 (uma)
abstengfio. SW Criagao da disciplina “Estégio de
Docéncia” na grade curricular do Curso de Mestrado em Filosofia. O
Conselheiro Custodio Almeida relatou a matéria, aprovada pela
Coordenaefio, pelo Colegiado da Pos-Graduaeao e pelo Departamento
de Filosofia, no dia 23.07.02, que trata da proposta de criaofio da
disciplina Estégio de Docéncia em Filosofia, de interesse do Mestrado
em Filosofia. Esclareceu que a criaefio da referida disciplina, visava
cumprir a Resolugfio n° 03/00 do CEPE (Conselho de Ensino Pesquisa
e Extensfio), que regulamenta o Programa de Estagio de Docéncia
exigido pela CAPES (Coordenaefio de Aperfeiooamento do Pessoal de
Nivel Superior), ao mesmo tempo em que proporciona a possibilidade
de melhoria da qualidade do ensino de graduagfio. Preston
esclarecimentos sobre os objetivos da disciplina, sobre o programa,
forma de avaliagfio, bibliografia geral e especifica. Esclareceu tratar-
53 de uma disciplina obrigatéria para os que tém bolsa da CAPES.
Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira
matéria. Progressfio Funcional de Professor de 1° e 2° Graus. O
Conselheiro Roterdan Damasceno relatou a matéria, aprovada pelo
Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira,
em reunifio do dia 10.07.02, que trata da progressfio funcional
horizontal da Professora Maria Fatima Fontenele Bessa, da Casa de
Cultura Italiana, referente ao intersticio de 2000.1 3 2001.2, da
Classe D, referéncia 3, para a Classe D, referéncia 4, do Quadro de
Magistério de 1" e 2° Graus. A Comissfio de Avaliaefio, composta
pelas Professoras Angela Maria Matos Mesquita, Dina Maria Fragoso
Cestari e Solange Cartaxo Philomeno Gomes, julgou a Professora
Maria Fatima Fontenele Bessa apta a progressfio supracitada, tendo-
lhe atribuido média 9,8 (nove virgula oito). Posta em votaofio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Projetos de
Pesquisa.l) O Conselheiro Roberto Pontes relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Literatura, em reunifio do dia 17.05.02, que
trata do projeto de pesquisa intitulado “Sanofio e Metamorfose
no Cordel Nordestino”, coordenado pela Professora Elizabeth
Dias Martins. Esclareceu que a pesquisa em questfio se “propoe a
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examinar as categorias do preceito, da transgressao, da sancao e dametamorfose na literatm'a de cordel do Nordeste do Brasil, na perspectiva doimaginario pagao, cristfio, popular e mitico das referidas categorias”.Esclareceu, ainda, que o projeto de pesquisa esta sendo iniciado (periodo:agosto/2002 a julho/2003) e ja teve um desdobramento com a criacao de umadisciplina no Curso de Mestrado em Letras. Posta em votacao, a matéria foiaprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Idilva Germano relatou amatéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia17.07.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado “ Os Simbolos e aApropriacfio do Espaco pelos Moradores do Litoral Cearense no Processo dePreservacao do Meio Ambiente”, coordenado pela Professora VeronicaMorais Ximenes. Na oportlmidade, a Conselheira Idilva Germano fez a leiturado parecer emitido pelos Professores Ricardo Lincoln Barrocas, AnaluizaMendes Pinto Nogueira e Lficia Maria Goncalves Siebra, favoravel arealizacao da citada pesquisa. Referiu—se aos objetivos (geral e especificos) eaos municipios litoraneos do Cearé, com caracteristicas distintas, Praia doPecém - Sfio Goncalo do Amarante e Praia da Quixaba — Aracati, nos quaisseré realizada pane da pesquisa. Durante a apreciacao da matén'a, aConselheira Adelaide Goncalves sugeriu pareceres mais circunstanciados,mais esclarecedores, tendo a Conselheira Alba Carvalho endossado suaspalavras. O Conselheiro Ricardo Jorge ponderou que os trabalhos dos alunos "cram divulgados por ocasiao do Encontro de Iniciacao Cientifica, nao havendo !uma divulgacfio dos trabalhos dos professores. Na oportunidade, a Conselheira ’Alba Carvalho sugeriu a realizacao de um “ Fc’n'um de Pesquisadores das ‘Humanidades”. Ainda, no decon'er da apreciacao da matéria, foi levantada aquestao de que os pareceres que acompanhavam os projetos de pesquisa n50permitiam esclarecer di'ividas surgidas. Assim sendo, os SenhoresConselheiros sugeriram que os pareceres referentes aos projetos de pesquisa gfossem mais detalhados, a fim de que o relator pudesse dar respostas as lperguntas surgidas no decorrer da apresentacao. Posta em votacao, a matériafoi aprovada por unanimidade. 3) A0 ser relatado o projeto de pesquisaintitulado “Estudo Comparativo do Sentimento de Comunidade entreComunidade Urbana e Rural”, os Senhorcs Conselheiros perceberam quehouvera um equivoco na indicacao do nome do coordenador do referidoprojeto, tendo baixado em diligéncia para a devida retificacfio pelo LDepartamento de Psicologia. 4) A0. ser apreciado o projeto de pesquisaI- intitulado “Histéria de Vida de Lideres Comunitarios do Bain'o Nossa Senhoradas Gracas do Pirambu”, coordenado pelo Professor Cézar Wagner de LimaGéis, o rcferido projeto foi baixado em diligéncia, a fim de que fosseesclarecido de que mode 0 Professor Cézar Wagner desenvolvera o projeto em
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questao, haja vista que se afastara para gozar licenea especial, no periodo .de
15.02.03 3 15.08.03, conforme oficio n° 180/02 do Departamento de
Psicologia. Quinta matéria. Relatorio de Projeto de Pesquisa. O Conselheiro
Carlos Versiam' relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
Sociais, em reunifio do dia 25.07.02, que trata do relatério do projeto de
pesquisa intitulado “Processos de textualizacao no universe religioso afro-
cubano”, coordenado pelo Professor Ismael de Andrade Pordeus Junior. 0
relator fez a leitura do parecer emitido pela Comissfio, constituida por ele e
pelas Professoras Simone Sinioes Ferreira Scares e Lea Carvalho Rodrigues
(Presidente), ressaltando o objetivo do projeto em questfio, apresentado em
maio de 2001, que “propunha uma anélise da importéincia da oralidade em
grupos religiosos afro—cubanos e uma reflexfio sobre os mecanismos atuantes
no processo de textualizacfio desse universo religioso, transmissao do
conhecimento iniciatico 6 (re) invencao da memoria, a partir da obra “ Manual
del Santero en Cuba”. Objetivava também “uma anélise comparativa, a partir
desse material, com o universo religioso luso-afio—brasileiro”. Referido
parecer deu ciéncia aos Senhores Conselheiros de todas as etapas realizadas,
da divulgacao dos resultados, atrave’s de conferéncias e comunicacoes em
Congressos, assim como das publicacoes, da criaeao do Laboratério de
Estudos da Oralidade, com transferéncia da biblioteca particular do Professor
Ismael Pordeus para 0 Departamento de Ciéncias Sociais e da importancia do
trabalho realizado. Tendo em vista que “os dados coletados poderao ainda ser
melhor lrabalhados”, a Comissao julgou procedente a solicitaoao do
pesquisador para a prorrogacao da pesquisa por mais 01 (um) ano. Posta em
votacfio, o relatério foi aprovado, assim como a prorrogacfio solicitada. Sexta
matéria. Projetos de Extensao. l) O Conselheiro Ricardo Jorge de Lucena
Lucas relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicaefio Social,
em reunifio do dia 22.11.01, que trata do projeto de extensao intitulado
“Comunico— Comunicaoao Comunitéria”, coordenado pelo Professor
Raimundo Nonato Lima. Referido projeto tera inicio em 31.07.01 6 prolongar—
se-a até 30.07.02, objetivando “a formacao de comunicadores populates,
pessoas que possam exercer a oomum'cacao através de radios, TVs, jomais
comunitérios, contribuindo para a democratizacfio dos meios de comunicacfio
e para a quebra do monopolio das grandes empresas” . Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Lourdes Bemardes
Goncalves relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Letras
Estrangeiras, em reuniao do dia 26.06.02, que tratam: a) do projeto de
extensfio intitulado “Curso de Fonologia da Lingua Alemfi para Professores”,
coordenado pelo Professor Tito Livio Cruz Roma'o. A relatora esclareceu que
o refelido curso realizar—se-a no periodo de 02.08.02 a 27.09.02, destina—se a
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professores e err-professores de alemao que nao cursaram a disciplina
Fonologia da Lingua Alema, oferecida ha alguns anos no Curso de Letras,
objetivando “conhecimentos fundamentais de fonologia da lingua alema,
tanto do ponto de vista tedrico quanto pratico, visando 11:10 so a exercicios
ortoépicos para o proprio pfibh'co— alvo, como também a técnicas e exercicios
voltados para o ensino de alemfio como lingua estrangeira”. Posta em votaoao,
a matéria foi aprovada por unanimidade. b) do projeto de extensao intitulado
“Compreensao de Textos em Frances” , coordenado pela Professora Ticiana
Telles Melo. Referido curso, realizado no periodo de 08 3 31.07.02, destinado
a alunos ou pessoas da comunidade que tenham cursado no minimo trés
semestres de lingua fiancesa ou dois semestres de francés instrumental,
objetivou “proporcionar um campo de estagio para os alunos da disciplina
Pratica de Ensino de Lingua Francesa, do Curso de Letras da Universidade
Federal do Cearé”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade;
e) do projeto de extensao intitulado “Compreensfio de Textos em Frances — as
cartas através dos tempos ”, coordenado pela Professora Ticiana Telles Melo.
O curso em questao realizar—se-a .no periodo de 02 a 20.09.02, destina—se a
alunos ou pessoas da comunidade que tenham cursado no minimo trés
semestres de lingua fi'ancesa. ou dois semestres de francés instrumental e
objetiva “ proporcionar um campo de estagio para os alunos da disciplina
Pratica de Ensino de Lingua Francesa, do Curso de Letras da Universidade
Federal do Ceara”, “e oferecer a comunidade um curso de desenvolvimento de
habilidades leitoras a partir de estudos epistolares ”. Posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidade; (I) do projeto de extensao intitulado
“Seminérios de Tradueao e Interpretaofio”, coordenado pelo Professor Tito
Livio Cruz Romfio. Esclareceu tratar-se de uma séfie de palestras, proferidas
no periodo de 16.07 .02 a 24.09.02, que “possibilitarao a professores de linguas
estrangeiras, tradutores e inte'rpretes, bem como ao pfiblico interessado em
geral, o acesso a informaooes especializadas fornecidas por especialistas das
areas de traduefio e interpretaeao, bem como a abertura de um forum de
debates sobre estas tematicas, o que certamente ajudara a esclarecer o pl’rblico
interessado sobre as fronteiras existentes entre traduoao, interpretagao,
lingiiistica, literatura comparada e demais areas afins.” Na oportunidade, a
relatora referiu-se a programaeao, citando os palestrantes e os temas a serem
abordados. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A
Conselheira Lourdes Bernardes Gongalves relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do dia 24.04.02 e aprovada
“ad referendum” do Conselho do Centro em 18.07.02, que trata do projeto de
extensfio intitulado “ I Encontro de Professores de Linguas Estrangeiras de
Fortaleza”, coordenado pela Professora Maria Manolisa Nogueira
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Vasconcellos. A Conselheira Lourdes Goncalves esclareceu que o referido
evento se realizara, nos dias 19 e 20.07.02, objetivando “promover integracfio
e troca de conhecimento cientifico-tecnolégico e metodolégico entre pos-
graduandos, pesquisadores, professcres de linguas e graduandos do Curso de
Letras com habilitacao em uma ou mais lingua(s) estrangeira(s). Matén'a
referendada pelos Senhores Conselheiros. Em segujda, os projetos de
extensao intitulados “Atendimento Psicossocial a Comunidade das Irmas de
Redengfio- Pirambu” e “Assessoria a Prefeitura Municipal de Maracanafi”,
coordenados pelo Professor Cézar Wagner de Lima Géis, que deveriam ser
apreciados, foram baixados em diligéncia, a fim de ser esclarecido de que
modo 0 Professor Cézar Wagner os desenvolvera, tendo em Vista seu
afastamento para gozar licenca especial. 4) A Conselheira Léeria Beserra
Fontenele relatou a matéria , aprovada “ad referendum” pelo Departamento de
Psicologia em 25.07.02, que trata do projeto de extensao por ela coordenado,
intitulado “Aspectos Clinicos e Sociais da Toxicomania”. Preston
esclarecimentos sobre o periodo de realizacao (agosto a outubro de 2002),
objetivo ( “oferecer aos participantes um panorama atualizado do estado da
problemética da adicao dc drogas, com énfase nas dimensfies sociajs e
clinicas”), visando, o curso em questao, enfocar o engajamento do sujeito
viciado com o seu tratamento. O curso em questfio tera uma carga horéria de
20 horas/ aula, destinar-se-é a professores de safide mental e demais
profissionais de safide, estudantes de psicologia e de psiquiatria, sendo
ministrado pelo argentino Pablo Gabriel Schjetman. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Sétima matéria . Abertura de Edital
para Selecao de Professor Visitante Estrangeiro. A Conselheira Alba
Carvalho relatou a matéria, aprovada “ad referendum” do Conselho do Centre,que trata da solicitacao formulada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, de
abertura dc edital para selecao de Professor Visitante Estrangeiro, Setor de
Estudo: Sociologia. O professor selecionado devera cumpn'r a seguinte
programacao: Docéncia. Ministrara duas disciplinas no Programa de Pos-Graduacao em Sociologia : Estado, Planejamento e Politicas Pfiblicas— 04créditos/04 horas semanais; Topicos Especiais em Ciéncia Politica ~04
cre’ditos/04 horas semanais. Nfinjstrara duas disciplinas no curso dc graduacaoem Ciéncias Sociais: Topicos Especiais em Sociologia 11-06 créditos/06 horas
semanais; Tepicos Especiais em Sociologia III-06 créditos/O6 horas semanais.Pesquisa. Desenvolvera projeto de pesquisa vinculado as seguintes linhas depesquisa: As especificidades do Estado latino-americano; Sociologia latino-americana. O professor orientaré alunos do Programa de Pos-Graduacao eparticiparé de trabalhos dc coordenacfio de uma nova especializacao daUniversidade Federal do Cearé sobre a América Latina . A especializacfio faz
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parte de uma proposta do Programa Inter-Universitério Europa-America
Latina (ALFA) da Unifio Européia, incluindo uma catedra latino-amen'cana,
com trés m6dulos por semestre, com duas semanas de dedicaqfio exclusiva
cada um. A especializaofio seré direcionada a alunos graduados de todo o
nordeste brasileiro com duraefio de dois anos. Matéria referendada pelo
Conselho do Centro. Oitava matéria. Afastarnento de Docentes. l) A
Conselheira Adelaide Gonoalves relatou as matérias, aprovadas pelo
Departamento de Histéria, em reunifio do dia 07.07.02 e aprovadas “ad
referendum” do Conselho do Centro em 15.07.02 , que tratam: a) do
afastamento da Professora Maria Verém'ca Secreto de Ferreras, no pen’odo de
15 a 28.07.02, a fim de participar do XIII Congresso Internacional de
Histéria Economica, na Universidade de Buenos Aires /Argentina,
oportunidade em que apresentaré a comunicagfio “Alfred Ebelot na fronteira
sul da provincia de Buenos Aires: Legislagées e medidas especiais sobre terras
dos indios na Argentina durante o século XIX”. Posta em votagfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade; 1)) do afastamento da Professora Ivone
Cordeiro Barbosa, no periodo de 21 a 28.07.02, a fim de participar do XHI
Congresso Internacional de Histéria Econémica, na Universidade de Buenos
Aires / Argentina, oportunidade em que apresentara a comunicagao “A
descoberta do pais sertanejo: viajantes no Cearé no século XIX”. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade; c) do afastamento do
Professor Euripedes Antonio Funes, no periodo de 21 a 27.07.02, a fim de
participar do XIII Congressoflnternacional de Histéria Economica, na
Universidade de Buenos Aires / Argentina , oportunidade em que apresentara
a comunicaoao “Otille Codreau 6 0s Mocambeiros do Baixo Amazonas.”
Posta em votagfio, a matéria foLaprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro
Roterdan Fernandes relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da
Coordenadon'a Geral da Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio do dia
10.07.02, que trata do afastamento da Professora de 1° 6 2° Graus , Veronica
de Melo Fernandes, da Casa de Cultura Britfinica, no periodo (16 01.08.02 a
31.07.02, 3 fim de cursar Doutorado, na Universidade do Arizona, em
Tucson/Estados Unidos , cujo plano de estudo planeja tratar, na sua tese de
doutoramento, do tema “ Uma anélise dos materiais didéticos na aquisiofio de
PLE (Portugués como Lingua Estrangeira) e ILE ( Inglés como Lingua
Esn'angeira)”. 3) O Conselheiro Ricardo Jorge relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Comunicagfio Social, em reunifio do dia 15.07 .02, que
trata do afastamento da Professora Jfilia Maria Pereira de Miranda Henriques,
no periodo de 03 3 11.08.02, a fun do apresentar trabalho intitulado “Religifio,
Performance e Politica - repensando perspectivas de analise”, no Congresso
Latino - ameticano sobre Religiio e Etnicidade”, em Lima! Peru. Posta em
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votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. MW.Prorrogaefio de Afastarnento de Docente. A Conselheira Lourdes BernardesGonoalves relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de LetrasEstrangeiras, em reuniao do dia 10.07.02, que trata da prorrogaefio deafastamento da Professora Vlédia Maria Cabral Borges, no periodo de10.08.02 a 09.08.03, a fim de dar continuidade ao curso de Doutorado emEducaeao, com area de concentraefio em Ensino de Inglés como LinguaEstrangeira, em Rhode Island College, no Estado de Rhode/Island — EstadosUnidos da America. Na oportunidade, foi lida a avaliagao do ProfessorOrientador, Doutor Julie Wollman — Bonilla, que deu ciéncia das disciplinascursadas pela Professora Vladia Borges e do éxito do seu desempenho. Postaem votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade._l_)flnm@g=Escolha de 02 (dois) representantes do Centro de Humanidades junto ao CEPE(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao). A Professora Maria Elias Soareslembrou aos Senhores Conselheiros do término do mandato das ProfessorasVirginia Bentes Pinto e Sémia Alves Carvalho, como representantes do Centrode Humanidades no CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao) e anecessidade, de 05 novos representantes, 02 (dois) titulares, com osrespectivos suplentes, serem escolhidos por este Conselho, a partir dasindicagfies dos Departamentos. Ressaltou que 0 Departamento de Psicologiaindicara 0 Professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé e 0 Departamento deCiéncias Sociais comunicara que nenhum professor aceitara ser indicado.Décima primeira matéria. Indicaefio de nomes para comporem a ComissiioEleitoral que coordenara a eleieao, para escolha dos novos representantes doCentro de Humanidades (titular e suplente) - junto a CPPD (ComissfioPermanente de Pessoal Docente). A Professora Maria Elias Scares deu ciénciaaos Senhores Conselheiros do término do mandate dos Professores José LefioAlencar de Oliveira Jl’mior e Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros,como representantes, titular e suplente, respectivamente, deste Centro junto aCPPD. Lembrou que, de acordo com a Resolugfio n° 05/ CONSUNI de28.04.88, a eleieao dos novos representantes deveré ser coordenada porComissfio Eleitoral indicada pelo Conselho de Centro. Na oportunidade, foramindicados os Professores Rute Batista de Pontes (Presidente), José EstévfioMachado Arcanjo e Maria Jose' Santa RoSa Borges de Castro para comporem aComissfio Eleitoral supracitada. Nada mais havendo a tratar, a SenhoraDiretora declarou encerrada a sesséo, da qual, eu Maria de Nazare’ de OliveiraLédo, na qualidade de seer ’ 'a, lavrei a presente ata, que depois de lida erovada, sera assinada po mim e pelos pre ente ‘
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