
Ata da 3953 Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A03 16 (dezesseis) dias do més de abril do
ano de 2003, as 09 (nove) horas e 30(1rinta) minutes, realizou-se na Sala de
Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria
Elias Scares, contando com a presenea dos Senhores Conselheiros:
Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Elvira G16ria Drummond Miranda,
chefe e representante pro tempore do Departamento de Literatura; Maria
Ednilza Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valén'o, chefe e representante
do Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto Farias e
Man'a José Santa Rosa Borges de Castro, chefe e representante “ad hoc” do
Departamento de Letras Estrangeiras; Maria de Fatima Oliveira Costa e
Casemiro Silva Neto, chefe e representante “ad hoc” do Departamento de
Ciéncias da Informao’ao; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Jfinior, chefe
do Departamento de Ciéncias Sociais; Lficia Maria Gongalves Siebra 6
Maria de Fatima de Sena e Silva, chefe e representante do Departamento de
Psicologia; Maria Verc’mica Secreto Ferreras, representante do
Depattamento de Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro 6
Eduardo Ferreira Chagas, chefe e representante. do Departamento de
Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do curso de Letras; Maria
do Rosario de Fatima Portela Cysne, coordenadora do curso de
Biblioteconomia; Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte, representando o
ooordenador do curso de Historia; Custodio Luis Silva de Almeida,
ooordenador do curso de Filosofia; Odalice de Castro e Silva, coordenadora
do Programa de Pos-Graduaofio em Letras; Ivone Cordeiro Barbosa,
ooordenadora do Programa de P6s-Graduagao em Histéria; Ana Maria
Vieira Lage, vice-coordenadora do Mestrado em Psicologia e Francisco
Roterdan Femandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura
Fstrangeira. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Soares
00100011 3 ata da 393° Sessao Ordinaria em discussao, tendo sido aprovada
com a seguinte retificaeao: “Em tempo: na primeira matéria onde se 16 “que
o projeto a set desenvolvido intitula—se “Espaoo Pfiblico e Regeneragfio
Urbana: Arte e Sociedade” leia-se “Estudo acerca dos aspectos
pa'cossociais do impacto ambiental provocado pela mudanoa da antiga para
3 nova cidade — A experiéncia de Jaguaribara-C Prosseguindo, colocou
a ata da 394a Sessfio Ordinaria em discussao, tendo sido aprovada por
unanimidade. Dando continuidade a reuniao, a Professora Maria Elias
Scares submeteu a pauta a apreciagao dos Senhores Conselheiros, tendo
sido feitas as seguintes exclusoes e inclusdes. Exclusfies. l) Relatorios de
Projetos de Extensao — Departamento de Psicologia: a) “Assisténcia
PSicolégica ao Paciente Infanto—Juvenil Portador de Cancer e sens
Famfliares” — coordenador: Professora Ana Maria Vieira Lage; b)
“Atendimento em Orientaefio Profissional (Vocacional) a Commidade
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Projeto Novo Vestibular (PNV)” — coordenador: Professora Veriana de
Fatima Rodrigues Colaeo; c) “Nucleo de Psicologia Comunitaria
(NUCOM)” — coordenador: Professor Cézar Wagner de Lima Gois. d)

“Apoio Psicopedagogico e Social a Alunos de Escola Publica” —
coordenador: Professora Elda Maria Rodrigues de Carvalho. e) “I
Seminario de Monografia do Curso de Psicologia” — coordenador:

Professora Veronica Morais Ximenes; Inclusfies: l) Relatorios de Projetos
dc Extensao — Departamento de Ciéncias da Informaeao. a) “Trabalho
Comunitario na Biblioteca de Taquara” — coordenador: Professora Maria de
Fatima Oliveira Costa; b) ‘Traficas Leitoras da Biblioterapia na Casa da

Crianea” — coordenador: Professora Virginia Bentes Pinto; c) “Praticas
Leitoras nas Eseolas Publicas do Conjunto Ceara” — coordenador:
Professora Ana Maria 821 de Carvalho. 2) Projetos de Extensao. 3)
Departamento de Literatura — “Encontros Literarios Moreira Campos” —
coordenador: Professor José Linhares Filho; b) Departamento de Ciéncias
da Informaeao — “Nas Tramas da Leitura” — coordenador: Professora Ana
Maria 821 de Carvalho; “PROLER — Programa Nacional de Incentive a
Leitura” — coordenador: Professora Rute Batista de Pontes; “Praticas
Leitoras nas Escolas Pfiblicas do Conjunto Ceara” — coordenador:
Professora Ana Maria 551 de Carvalho. 3) Curso de Especializaefio —
Departamento de Ciéncias da Informagao. 4) Afastamento de Docente.
Departamento de Literatura — Professora Angela Maria Rossas Mota de
Gutierrez. Aprovadas as exclusoes e as inclusoes e conseqfientemeute a
pauta, a Professora Maria Elias Scares deu im’cio a apreciaeao das matérias.
Ordem do dia. Primeira Matéria. Relatorios de Projetos de Pesquisa. 1)
A Conselheira Maria Aparecida Paiva Montenegro relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia 27.02.03, que
trata dos relatérios de projetos de pesquisa realizados pelos Professores
Manfiedo Araujo de Oliveira, “A Dialética em Debate”, pen’odo de janeiro
de 2002 a janeiro de 2003, Custédio Luis Silva de Almeida, “Compreensao

' e Dialogo: a influéncia da dialética de Platao na hermenéutica filoséfica de
Gadamer”, periodo de agosto de 2000 a agosto de 2002, Guido Imaguire,
“Leibniz e a Filosofia Analitica”, periodo de mareo de 2001 a mareo de
2002. Os Professores Antonio Colaeo Martins, José Maria Arruda de Sousa
e Eduardo Chagas emitiram parecer considerando os relatérios
safisfatérios, ressaltando que as publicagoes resultantes das pesquisas
demonstraram a seriedade com que foram realizadas (0 Professor Manfredo
Oliveira elaborou um manuscrito contendo 320 paginas, resultando em 02
livros; 0 Professor Custédio Almeida realizou atividades diretamente
vinculadas a pesquisa que resultaram em palestras, conferéncias em
Encontros e Congressos e publicagoes de livros e artigos; 0 Professor
Guido Imaguire publioou 01 livro, com edieoes intemaeionais, artigos e
tradueoes de textos). Posto em votaeao, o parecer em questao, foi aprovado



por unanimidade. 2) O Conselheiro Yvanowik Dantas Valério relatou a
matéria, que trata do relatério do projeto de pesquisa intitulado “Analise de
Mecanismos Retéricos em Resumos Académicos e em Segoes de
Introdugzoes”, coordenado pela Professora Bemardete Biasi Rodrigues, do
Departamento de Letras Vernaculas. Referido projeto de pesquisa foi
realizado no periodo de agosto de 2001 a julho de 2002 O relatério foi
apreciado pelos Professores Paulo Mosfinio Teixeira Duarte, Nelson Barros
da Costa e Monica Magalhaes Cavalcante que emitiram pareoer favoravel,
ressaltando que a pesquisa “ofereceu ao grande pfiblico resultados que vém
sendo divulgados em eventos cientificos”. Referido parecer foi aprovado
por unanimidade. 3) O Conselheiro Yvanowik Dantas Valério relatou a
matéria, que trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado
“Padronizagao de um instrumento informatizado para verificaofio de
comportamentos de categorizagao em -cn'an9as”, coordenado pela
Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo, realizado no periodo de
agosto de 2000 a julho de 2002. A Comissao constituida pelos Professores
Paulo Mosénio Teixeira Duarte, Nelson Barros da Costa e Monica
Magalhfies Cavalcante emitiu parecer favoravel a0 relatério apresentado,
ressaltando a importfincia da pesquisa para a melhoria da qualidade de
ensino. Parecer aprovado por unanimidade. 4) A Conselheira Man'a Ednilza
Oliveira Moreira relatou a matéria, que trata do relatorio do projeto de
pesquisa intitulado “Consu'ugfies apositivas e estratégias de formtflaeao
textual na fala e na eserita”, coordenado pela Professora Marcia Teixeira
Nogueira, realizado no periodo de julho de 2000 a julho de 2002 A
Comissao constituida pelos Professores Paulo Mosanio Teixeira Duarte,
Nelson Barros da Costa e Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo emitiu
parecer favoravel a0 relatorio apresentado; ressaltando que os resultados
“enriquecem os estudos lingiiisticos realizados no ambito do Departamento
de Letras Vernaculas”, sendo a pesquisa divulgada em eventos e
publicagoes cientificas de ambito nacional. Parecer aprovado por
unanimidade. 5) A Conselheira Ednjlza Moreira relatou a matéria, que trata
do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Posicionamento no discurso
litero-musical'brasileiro — descrieao e analise”, coordenado pelo Professor
Nelson Barros da Costa, realizado no periodo de setembro de 2001 a
janeiro de 2003. A Comissao constituida pelas Professoras Bernardete
Biasi Rodrigues, Ana Célia Clementino Moura e Emilia Peixoto Farias
emitiu parecer favoravel ao relatério, ressaltando a relevéincia do projeto e
dos resultados apresentados. Parecer aprovado por unanimidade. 6) A
Conselheira Ednilza Moreira relatou a matéria, que trata do relatério do
projeto de pesquisa intitulado “Processos de constituigao dos enunciados”,
coordenado pela Professora Marcia Teixeira Nogueira, realizado no
periodo de agosto de 2001 a agosto de 2003. A Comissfio oonstituida pelos
Professores Paulo Mosfinio Teixeira Duane, Nelson Barros da Costa e Ana
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Cristina Pelosi Silva de Macedo emitiu parecer favoravel ao relatorio

apresentado, ressaltando que o projeto encontra—se em andamento, mas os

“resultados e a discussfio evidenciam o cumprimento de um dos objetivos

especificos”. Parecer aprovado por unanimidade. 7) A Conselheira Li’icia

Siebra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em

reuniao do dia 02.04.03, que trata do relaton'o do projeto de pesquisa

intitulado “A Questao do Sujeito em Lacan e em Vigotski: Duas

Perspectivas Epistemologicas”, coordenado pelo Professor Ricardo Lincoln

Laranjeira Barrocas. Na oportunidade, a Conselheira Lficia Siebra fez a

leitura do parecer favoravel emitido pelos Professores Caubi Tupinamba,

Veriana Colaoo e Orlando Cruxén, no qual ressaltam a importfincia da

pesquisa e a necessidade de publicaefio, objetivando beneficiar os leitores.

Parecer aprovado por unanimidade. W. Projetos de

Pesquisa. 1) A Conselheira Ednflza Moreira relatou a matéria, que trata do

projeto de pesquisa intitulado “Construgoes apositivas e estratégias de

formulaefio textual na fala 6 na escrita” (etapa II), coordenado pela

Professora Marcia Teixeira Nogueira. Foi lido o parecer favoravel emitido

pelos Professores Paulo Mosé‘mio, Nelson Barros da Costa e Ana Cristina

Pelosi, referente a citada pesquisa, prevista para o periodo de junho de

2002 a junho de 2003. O parecer destaca a importéncia da pesquisa, que se

propoe a dar continuidade aos estudos sobre aposigao iniciados na primeira

etapa, parabenizando a professora pelo interesse em aprofundar o tema.

Parecet aprovado por unanimidade. 2) O Conselherio Yvanowik Dantas

Valério relatou a matéria, que trata do projeto de pesquisa intitulado

“Estratégias de Condugfio de Informaoées em Artigos de Pesquisa na Area

de Lingfiistica”, coordenado pela Professora Bemardete Biasi Rodrigues.

Foi lido o parecer favoravel emitido pelos Professores Paulo Mosé‘mio,

Nelson Barros da Costa e Monica Magalhaes Cavalcante, referente a citada

pesquisa, com periodo de vigéncia de agosto de 2002 a julho de 2003. O

parecer salienta que a trajetoria da investigagao teve inicio com a tese de

doutorado da autora e em dois subprojetos anteriores. A Comissao destaca
a relevancia do tema “para a compreensao, no meio académico, de como se

processam as relaeoes entre propésitos comunicativos, condieoes de

ptodugao e organizagao textual”. Parecer aprovado por unanimidade. 3) A

Conselheira Ednilza Moreira relatou a matéria, que trata do projeto de

pesquisa intitulado ‘Tadronizagao de um instrumento informatizado para

verificagfio de comportamento da categorizaoao em criangas”, coordenado

pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo, com vigéncia para o

periodo de gosto de 2002 a julho de 2003. Foi feita a leitura do parecer

favoravel emitido pelos Professores Paulo Mosénio, Nelson Ban'os da

Costa e Monica Magalhaes Cavalcante, destacando a analise da pesquisa.

Parecer aprovado por unanimidade. 4) A Conselheira Lficia Siebra relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia



02.04.03, que trata do projeto de pesquisa intitulado “EsIIatégias de
mediagfio em situaefio de interaefio de criangas e o seu papel na construefio
de eonhecimento e subjetividade”, coordenado pela Professora Ven'ana de‘
Fétima Rodrigues Colaoo. Foi lido o parecer recomendando a aprovaefio do
projeto, emitido pelas Professoras Isabel Cristina Feneira Borsoi, Renata
Queiroz Maranhfio 6 Angela de Alencar Araripe Pinheiro, ressaltando que o
projeto em questfio “é continuidade da reflexfio que a Professora Veriana
€01a vém desenvolvendo desde seu doutorado”. O parecer destaca o
periodo de Vigéncia (agosto/2003 a julho/2004), objetivo, metodologia e
bases de sustentagfio teérica do projeto em questéo. Parecer aprovado por
unanimidade. 5) A Conselheira Lucia Si‘ebra relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 26.02.03, que trata do
projeto de pesquisa intitulado “Subjetividade de “marca”: (pseudo)
individuaefio e homogeneizaeéio na cultura do consume”, coordenado pela
Professora Maria de Fétima Vieira Severiano. Na oportunidade, foi lido o
parecer favorével emitido pelos Professores Idilva Pires Germano,
Veronica Moraes Ximenes e José Ce'lio Freire referente a citada pesquisa, a
861' realizada no periodo de abril de 2003 a julho de 2004. O parecer
mlareee que o referido projeto “dé eontinuidade as investigaeoes no
é‘unbito da relagfio entre Publicidade, Consume e Psicologia”, provenientes
do doutorado da Professora Fétima Severiano e ressalta a importéucia de
projeto dessa natureza. Parecer aprovado por unanimidade. 6) A
Conselheira Apareoida Montenegro relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Filosofia, em reunifio do .dia 27.02.03, que trata do
projeto de pesquisa intitulado “Estudos de Metafisica: Logica, Natureza e
Linguagem”, coordenado pelos Professores Manfredo Araujo de Oliveira,
Guido Imaguire e Custédio Luis Silva de Almeida, com periodo de
vigéncia para mareo de 2003 a fevereiro de 2005. Na oportunidade fez a
leitma do parecer favorével emitido pelos Professores Antonio Colago
Martins, Eduardo Chagas e José Maria Anuda, que ressalta a relevfiucia da
pesquisa, adequada 2’1 érea de concentraefio do Programa de Pés-Graduaefio
em Fflosofia e o pioneirismo do referido Departamento em integrar
pesquisas individuais em um grupo de trabalho coletivo. O Conselheiro
Custodio Almeida eselareceu tratar-se de um projeto de pesquisa com 03
(1:63) subprojetos, O3 (trés) éreas disfintas, tendo sido encaminhado ao
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico),
devendo produzir publicagoes individuais e conjunta. Parecer aprovado por
manimidade. Terceira matéria. Pronogaofio de Projeto de Pesquisa. A
Conselheira Ednilza Moreira relatou a matéria, que trata da pron‘ogaqfio do
Fojeto de pesquisa intitulado “Posicionamento no discurso litero-musiwl
hasileiro — descn'efio e anélise”, coordenado pelo Professor Nelson Bares
in Costa, iniciado em outubro de 2001, devendo prolongaI-se aIé 01min)
t 2003. Foi lido o parecer fivorével emitido pelas Professosras Ana Céha

l
1

4
4

4
4

4
4

A.
l

-L
L

.1



'T‘

Clementine Moura, Rosemeire Selma Monteiro e Marlene Gonealves

Mattes, que destaca a relevancia do projeto para os estudos de Lingih’stica

Aplicada e o proposito do pesquisador de promover novas pesquisas.

Parecer aprovado por unanimidade. mam—arterial. Relatorios de

Projetos de Extenséo. 1) A Conselheira Fatima Sena relatou as matérias,

aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 02.04.03,

que tratam dos relatérios dos projetos de extensao: a) “I Seminério dc

Integraefio e Introdueao ao Curso de Psieologia”, realizado no periodo de

16 a 18.07.02 6 coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e

Silva, que apresentou o parecer favorével emitido pelas Professoras Ana

Lage, Lucia Siebra e Angela Marques. Referido parecer ressalta a

importfincia do Seminario, que é semestral e objetiva integrar os alunos do
1° semestre a comunidade académica, as atividades do Departamento e do

curso de Psicologia. Parecer aprovado por unanimidade. 2) “II Ciclo de
Palestras - Estagio em Foco”, coordenado pelo Professor Caubi

Tupinamba, realizado no periodo de 06 a 27.08.02. Foi lido o parecer

favoravel emitido pelas Professoras Ana Lage, Lucia Siebra e Angela

Marques destacando o objetivo do projeto que pretende “divulgar
eonheeimentos aeerca da estrutura e do funcionamento de programas de
estégio de instituieoes locais, otimizando o intercambio aluno-empresa

junto ao curso de administraeao”. Parecer aprovado por unanimidade. 3) “II
Seminario de Integraeao e Introdueao a0 Curso de Psicologia”, coordenado
pela Professora Maria de Fatima de Sena e Silva, realizado no periodo de
12 a 28.11.02, objetivando integrar os alunos do 1° semestre a comunidade
académica e as atividades do Departamento e do Curso de Psicologia. As
Professoras Ana Lage, Lucia Siebra e Angela Marques emitiram parecer
favoravel a aprovaeao do projeto em questao. Parecer aprovado por
unanimidade. 4) “III Ciclo de Palestras sobre Subsistemas de Gestéio de
Pessoas”, coordenado pela Professora Fatima Sena e realizado pelo
NUTRA (Nucleo de Psicologia do Trabalho), no periodo de 06.08.02 a
03.09.02. Na oportum'dade, foi lido o parecer favoravel emitido pelas
Professoras Ana Lage, Lucia Siebra e Angela Marques ressaltando a
importfineia do projeto que objetiva “proporcionar aos aeadémicos de
psicologia da disciplina de “Psicologia da Indfistria”, contato com relates
de experiéncias de profissionais da area de Recursos Humanos”. Parecer
aprovado por unanimidade. 5) “Curso Avaneado sobre HTP”, coordenado .
pela Professora Maria de Fatima Sena e Silva, realimdo no periodo de
28.10.02 a 08.11.02. Os Professores Ana Lage, Lucia Siebra e Angela
Marques emitiram parecer favoravel a0 curse, que objetivou “promover o
conhecimento aprofundado sobre o Teste HTP, oferecendo informaedes
sobre o signifieado simbolico da casa, érvore e pessoa”, tendo atingido
exeelente nivel de satisfaefio na comunidade. Parecer aprovado por
unanimidade. 2) A Conselheira Lucia Siebra relatou as matérias, aprovadas



pelo Departamento de _Psicologia, em reuniéo do dia 02.04.03, que tratarn
dos relatorios de projetos de extensfio: a) “Coral do NUCEPEC”,
coordenado pela Professora Angela de Alencar Araripe Pinheiro. Sendo um
projeto permanente, “foi criado corn 0 objetivo de existir no nficleo um
grupo de canto, com pessoas do NUCEPEC (Nficleo Cearense de Estudos e
Pcsquisas Sobre a Crianca) e da comunidade, a fim dc recuperar a
musicalidade contida na cultura popular”. Na apreciacao do relatorio, as
Professoras Fatima Severiano, Veriana Colaco e Lilian Adeodato Carvalho
manifestaram a aprovacao do projeto, ressaltando que atendeu de forma
satisfatéria os objetivos propostos. Parecer aprovado por unanimidade. b)
“Estratégias e Acoes em Sande Mental Comunitaria para o Sistema de
Sande do Municipio de Quixada”, do NUCOM (Nficleo de Psicologia
Comunitaria), coordenado pelo Professor Cézar Wagner de Lima Gois,
referente ao pen’odo de abril a novembro de 2002. As Professoras Ana
Lage, Lficia Siebra e Angela Marques emitiram parecer favoravel ao
relatéri'o apresentado, salientando que “as metas do projeto foram iniciadas,
mas interrompidas com o término da parcen'a com a Prefeitura dc Quixadé,
em raze'io da falta de pagamento de bolsas—estagio. Ressalta ainda que o
NUCOM pretende desenvolver as atividades programadas para o ano de
2003, com esse mesmo projeto, em um outro municipio. Parecer aprovado
por unanimidade. c) “Capacitacfio em Safide Mental I e II”, projetos de
extenséio coordenados pela Professora Lilian Adeodato Carvalho. O parecer
favoravel emitido pelas Professoras Laéria Fontenele, Ana Lage e Veronica
Ximenes destaca que o primeiro projeto ocorreu de marco a novembro de
2002 e o segundo, de agosto de 2002 a abril de 2003. Ressalta que os
projetos objetivam capacitar profissionais dc mfiltiplas disciplinas que
atuam na area dc safide mental. FOIam realizados a partir do trabalho
conjunto do Departamento de Psicologia da UFC, do Hospital Walter
Cantidio e do CAPS; participaram l9 professores (presentes, docentes da
UNIFOR — e 04 técnicos), sendo que no total foram beneficiados, pelos
dois projetos, 120 alunos. Parecer aprovado por unanimidade. d)
“Intervencao Psicossocial a Incubadora Feminina da Associacao de
Moradores do Conjunto Palmeiras”, coordenado pela Professora Veronica
Morais Ximenes. O parecer favoravel emitido pelos Professores Cézar
Wagner de Lima Géis, Angela dc Alencar Araripe Pinheiro e Maria de
Fatima Sena e Silva, destaca ser um projeto do NUCOM (Nficleo de
Psicologia Comunitaria). Ressalta que o projeto atingiu seu objetivo, que
foi de “promover o desenvolvimento das mulheres inseridas na Incubadora
Feminina da Associagfio de Moradores do Conjunto Palmeira
(ASMOCONP) para a assuncao dc um papel social, familiar e economico
mis significativo”. Ressalta ainda o trabalho realizado pelos alunos
I'mdemberg Andre Saldanha de Sousa e Tatiana Gomes da Rocha, do
“so dc. Psicologia e do NUCOM, sob a supervisao da Professora
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Veronica Ximenes. Parecer aprovado por unanimidade. 3) A Conselheira
Fatima Costa relatou as matérias, que Iratam dos relatérios anuais dos
projetos de extensfio, aprovados pelo Departamento de Ciéncias da
Informaoao, em reunifio do dial 01.04.03: a) “Trabalho Comunitério na
Biblioteca dc Taquara”, referente ao ano de 2002, por ela coordenado. Na
oportunidade foi feita a leitura do parecer emitido pelos Professores Fatima
Fontenele, Ivone Andrade e Casemiro Silva Neto, destacando a relevfincia
do projeto, com os objetivos alcangados, e o “otimo nivel de satisfagao da
comunidade da Taquara/Caucaia pelos serviqos oferecidos pela Biblioteca
Parecer aprovado por unanimidade. b) “Préticas Leitoras da Biblioterapia
na “Casa da Crianoa”, coordenado pela Professora Virginia Bentes Pinto,
realizado no periodo de maio de 2002 a janeiro de 2003. Os Professores
Fatima Fontenele, Ivone Andrade e Casemiro Silva Neto emitiram parecer
apoiando o projeto de Biblioterapia, que objetiva “desenvolver praticas de
leituras, de contagao de histéria e outras habilidades estimulando os
participantes (criangas da Casa da CIianga) para leituras como uma
atividade 11’1dica e transformadora”. Parecer aprovado por unanimidade. c)
“Praticas Leitoras nas Escolas Pfiblicas do Conjunto Ceara”, coordenado
pela Professora Ana Maria sa de Carvalho. Os Professores Fatima
Fontenele, Ivone Andrade e Casemiro Silva Neto emitiram parecer
favorével, ressaltando que os objetivOs propostos foram plenamente
alcangados, no treinamento com 70 (setenta) professores lotados em 14
(quatorze) escolas do Conjunto Ceara. Ressaltaram ainda a satisfagao dos
participantes, principalmente da comunidade beneficiada, alunos das
escolas do conjunto e professores. Parecer aprovado por unanimidade. d)
“Programa Nacional de Incentivo a Leitura — PROLER”, coordenado pela
Professora Rute Batista dc Pontes, referente ao pen’odo de janeiro a
dezembro de 2002. Os Professores Fatima Fontenele, Ivone Andrade e
Casemiro Silva Neto emitiram parecer favorével sobre o PROLER-CE,
uma pequena pane do PROLER Nacional, que “objetiva um trabalho
pedagogico, sécio-cultural e também lfidico, visando a formagao do leitor,
por meio de uma convivéncia mais ativa com a leitura e a escrita”. Ressalta
o parecer que as metas foram cumpridas e as atividades programadas e
realizadas em 2002 foram realizadas a contento. Parecer aprovado por
unanimidade. Quinta matg’ria. Projetos de Extensao. 1) A Conselheira
Odalice de Castro e Silva relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Literatura, em reuniao do dia 28.03.03, que trata do projeto de extensfio
intitulado “Rodas de Leitura: poesia, critica literaria e demais artes”, por
ela coordenado. Referido projeto realizar—se-a no 2° semestre de 2003 e
objetiva o “desenvolvimento da leitura como uma pratica prazerosa e
essencial no processo de ensino—aprendizagem, bem como impulsionadora
do contato com as artes 6 com as pessoas”. Dar-se-é através dc leituras,
comunicagao dc trabalhos dc alunos e professores, encontro com autores
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cearenses, artistas, etc. Os Professores José Linhares Filho e.E1vira G16ria
Drummond emitiram parecer favoravel a realizaoao do projeto, ressaltando
sua importancia. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) O Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Literatura em reunifio do dia 28.03.03, que
irata da prorrogaca‘io do projeto de extensao intitulado “Encontros Literarios
Morena Campos”, coordenado pelo Professor José Linhares Filho. O
Conselheiro Teoberto Landim destacou que o projeto é realizado ha mais
de 15 anos, ressaltando que neste primeiro semestre comemora os 50 anos
de morte do escritor Graciliano Ramos e que se realizara no periodo de
30.04.03 e 23.07.03, através de conferéncias proferidas pelos Professores
Odalice de Castro Silva, José Linhares Filho, Jose Leite Junior, Eleazar
Magalhaes Teixeira, Vera Lucia Albuquerque de Moraes, Celina Fontenele
Garcia, Sebastiao Teoberto Mourao Landim, Elizabeth Dias Martins,
Roberto Pontes, Eduardo Chaves Luz e Elvira Gloria Drummond Miranda.
O projeto em questao recebeu parecer favoravel dos Professores Teoberto
Landim e Elvira Gloria Miranda. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 3) A Conselheira Fatima Sena relatou as matérias,
aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 02.04.03,
que tratam dos projetos de extensao (evento): a) “VII Ciclo de Palestras:
Getalt-Terapia em Foco”, coordenado pela Professora Fatima Sena.
Realizado no periodo de 16.01.03 a 04.02.03, objetivou “oferecer aos
académicos de psicologia conhecimentos teorico-praticos sobre Gestalt-
Terapia através de palestras com renomados profissionais da area”. Foi lido
o parecer favoravel das Professoras Veriana Colaco, Monica Tévora e
Angela Pinheiro, ressaltando a relevancia do projeto. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Circulo de Leitura Christophe
Dejours”, coordenado pela psicologa Raquel Liborio Feitosa. O projeto em
questfio tem como periodo de vigéncia 23.01.03 a 24.07.03 6 objetiva
“oferecer aos académicos e profissionais de psicologia, que atuam na area
de Psicologia do Trabalho, espaco para estudo e debate sobre a obra de
Christophe Dejours”. Os Professores Gustavo Moura, Ricardo Barrocas e
Elda Carvalho emitiram parecer favoravel destacando a atualidade da
tematica central abordada pelo autor: o sofiimento no trabalho. Posta em
votaeao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. c) “Seminarios de
Orientacao Vocacional”, coordenado pelo Professor Antonio Caubi Ribeiro
Tupinamba, com realizacfio no periodo de 20 a 27.02.03, objetivando
“apresentar o resultado dos trabalhos realizados pelos estudantes da
disciplina de Orientacao Vocacional do Curso de Psicologia da UFC
goporcionando a troca de experiéncias”. As Professoras Veriana Colaco,
Angela Pinheiro e Andrea Filgueiras, considerando a importancia do
evento, recomendaram sua realizacfio. Posta em votacfio, a matéria foi
armada por unanimidade. d) “Vivendo e Aprendendo”, coordenado pela
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i Professma Fatima Sena, realizado no periodo de 12.12.02 a 28.02.03,. Foi
lido o parecer favoravel emitido pelas Professoras Angela Marques, Lilian
Carvalho e Veronica Ximenes, destacando que o projeto de evento,
“destinado aos estudantes do Curso de Psicologia, oferece um espaco
aflavés de um grupo de vivéncias para que o aluno possa se expen'mentar
como sujeito e objeto de seu processo de formacao”. Ressalta ainda a
contrflmicz‘io do evento na formacao do aluno de graduacao do Curso de
Psicologia. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4)
A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Psicologia, em renniz‘io do dia 02.04.03, que trata do projeto de extensao
(evento) intitulado “I Seminario Pedagogico do Curso de Psicologia”,
coordenado pela Professora Idilva Pires Germano. RealizaI-se-a nos dias
21 e 22.05.03, na Casa José de Alencar, e visa “promover uma discussao
sobre a formacfio do psicologo na Universidade Federal do Ceara, com
vistas a elaboracfio de um novo projeto politico pedagogico do Curso”. Os
Professores Caubi Tupinamba, Ricardo Barrocas e Gustavo Moura
emitiram parecer favoravel, ressaltando a relevfincia do evento. Posta em
votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5) a) A Conselheira
Ffiima Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
ch Informacao, em reum'ao do dia 01.04.03, que trata dos projetos de
extrinsic “Nas Tramas da Leituta”, coordenado pela Professora Ana Man'a
85 de Carvalho, realizado no Assentamento do Imével Maceio (Itapipoca),
nos dias 21 e 22.02.03 e 11a Comunidade dos Cactanos, nos dias 23 e
24.02.03. Os Professores Fatima Fontentele, Ivone Andrade e Casemiro
Silva Neto emitiram parecer favoravel, ressaltando o apoio do citado
Departamento ao projeto em questao, que objetiva “pensar as questoes da
leitma e da escrita, juntamente com os professores das referidas
comunidades, na dimensao que esses instrumentos de aprendizagem podem
sigm'ficar na formacao do homem contemporaneo”. Posta em votacao, a
matéfia foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Fatima Costa
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Infonnacao,
em reunifio do dia 01.04.03, que trata da prorrogacfio do projeto de
extenséo “Progmma Nacional de Incentive in Leitura”, coordenado pela
mcssora Rute Batista de Pontes, iniciado em 1995, tomando-se um
projeto permanente, objetivando “propor um esforco comum de
educadores, de modo geral e, professores e bibliotecarios, em especial, no
sentido de continuar a desenvolver acoes e diIetrizes visando a formacfio do
leitor, por meio de uma convivéncia mais ativa com a leitura e a escrita”.
Os Professores Fatima Fontenele, Ivone Andrade, Casemiro Silva Neto
emitiram parecer favoravel, destacando a importfincia do PROLER do
Cearé, que tem “beneficiado uma grande comunidade na area educacional,
coma: professores, bibliotecérios, educadores de modo geral, agentes
culturais e lideres comunitafios, etc., motivando-os nas praticas leitoras”.
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Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A
Conselheira Fatima Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Ciéncias da Informaoao, em reunifio do dia 01.04.03, que trata da
pronogagao do projeto de extensfio intitulado “Praticas Leitoras nas
Escolas Pfiblicas do Conjunto Ceara”, coordenado pela Professora Ana
Mazda 851 de Carvalho. Foi lido o parecer emitido pelos Professores Fatima
Fontenele, Ivone Andrade e Casemiro Silva Neto, favoravel a pronogaoao
do projeto, haja vista que as agoes realizadas durante o 3110 de 2002
apontam para a necessidade de continuar o projeto, pois, segundo
dapoimento dos professores envolvidos, o projeto so atingiu trés escolas
dentre as catorze existentes. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Sexta matéria. Mudanga de Pré—Requisito de Disciplina na
Grade Cunicular do curso dc Filosofia. 'O Conselheiro Custodio Almeida
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia,em reuniao do
dia 25.06.02, que trata da alteraofio do pré—requisito da disciplina Historia
da Filosofia I, de Introdugao a Filosofia (disciplina obrigatéria de 60
horas/aula) para Inu‘oduqao a Histéria da...Fjlosofia (disciplina obrigatéria
de 60 horas/aula), na grade curricular. _do .ucurso de Filqsofia. Na
oportunidade, o COnselho Custodio Almeida .prestou os devidos
molarecimentos. Posta em yotaoa'o, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Sétima matéria. Progressfio Funcional do Professores de 1° 6
2° Graus. O Conselheiro Roterda'n Damasceno relatou as matérias,
aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira, em reuniao do dia 14.04.03, que tratam da: a) progressfio
fimcional horizontal da Professora Angela Maria Matos Mesquita, da Casa
de Cultura Francesa, referente ao intersticio de 05.03.01 a 04.03.03, da
Classe E, referéncia 2, para a Classe E, referéncia 3, do Quadro de
Magistério (16 1° 6 2° Graus. A Comissfio de Avaliaqao, composta pelos
Professores Joao Scares Lobo, Marlficia Barreto Aguiar e Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante, julgou a Professora Angela Maria Matos
Mesquita apta a progressao supracitada, tendo-lhe an‘ibuido média 9,9
(nove Virgula nave). Posta em votagao, a mate’ria foi aprovada por
unanimidade; b) progressao funcional horizontal da Professora Liliane
Maria Vidal Scares, da Casa de Cultura Francesa, referente ao intersticio de
21.12.00 a 20.12.02, da Classe E, referéncia 1, para a Classe E, referéncia
2, do Quadro de Magistério de 1° 6 2° Graus. A Comissfio de Avaliaqfio
composta pelos Professores Joao Scares Lobo, Marlficia Barreto Aguiar e
Glaucya Gislayne Brito Cavalcante, julgou a Professora Liliane Maria
Vidal Soares apta a progressfio supracitada, tendo—lhe airibuido média 9,9
(nove virgula nove). Posta em votagfio, a matén'a foi aprovada por
manimidade; c) progressfio fimcional horizontal da Professora Séimia
Alves Carvalho, da Casa de Cultura Britanica, referente ao intersticio do
15.10.00 a 14.10.02, da Classe E, referéncia 1, para a Classe E, referéncia
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2, do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A Comissao de Avaliaeao
compdsta pelos Professores Joao Soares Lobo, Marlficia Barreto Aguiar e
Glaucya Gislayne Brito Cavalcante, julgou a Professora Séimia Alves
Carvalho apta a progessao supracitada, tendo-lhe atribuido media 9,5 (nove
virgula cinco). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Oitava matéria. Afastamento de Docentes. 1) A Conselheira Lr’lcia Siebra
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio
do dia 02.04.03, que trata do afastamento da Professora Susana Kramer de
Mesquita Oliveira, no periodo de 24.03.03 a 23.03.04, a fim de cursar
Doutorado no Programa de Pés-Graduaeao em Psicologia, da Universidade
de Brasilia (UnB). Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) 0 Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Literatura em reuniao do dia 28.03.03, que
trata da cessfio da Professora Angela Maria Rossas Mota de Gutierrez, para
o Governo do Estado do Ceara, a fim de exercer o cargo em comissfio de
Diretor da Diretoria de Formagao Cultural, simbolo DNS-3, integrante da
Estrutura Organizacional da Secretaria da Cultura e Desporto. O
Conselheiro Teoberto Landim esclareceu que a solicitagao fora
encaminhada pelo Excelentissimo Senhor Governador do Estado do Ceara,
L1’1cio Alcantara, tendo o Colegiado do Departamento aprovado o
afastamento, haja Vista 3 substituiofio da docente por Professor Visitante,
cuja abertura de concurso se encontrava em tramitaoao. Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Nona matéria. Prorrogaefio de
Afastamento de Docentes. 1) A Conselheira Fatima Costa relatou a
.matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informaeao, em
reuniao do dia 01.04.2003, que n'ata da prorrogagfio de afastamento do
Professor Marcio de Assumpgzao Pereira da Silva, no periodo de 01.03.03 a
28.02.04, at fim de prosseguir curso de Doutorado em Ciéncias da
Comunicagao, 11a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em S50
Leopoldo, Rio Grande do Sul. Foi lido o parecer doProfessor Orientador,
Doutor Pedro Gilberto Gomes, esclarecendo que o desempenho do
Professor Marcio de Assumpefio rem sido suficiente, salientando que o
referido docente entregara o texto para o Exame de Qualificagfio, a ser
oportunamente marcado. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 02.04.03, que trata da
pronogaoao de afastamento do Professor Joao Ilo Coelho Barbosa, no
periodo de 11.03.03 a 10.03.04, a fim de prosseguir curso de Doutorado em
Teoria e Pesquisa do Comportamento, na Universidade Federal do Para, em
Belem/Para. .Na oportum'dade, foi lido pareoer emitido pelo Professor
Orientador, Doutor Emmanuel Zagury Tourinho, dando ciéncia das
atividades desenvolvidas pelo Professor Joao Ilo, ressaltando ainda as
atividades que no momento, o referido docente realiza. Posta em votaefio, a
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matéria foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro Norberto Ferreras
relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Histén'a, em reuniao do
dja 25.03.03, que trata da prorrogacao de afastamento do Professor
Francisco José Pinheiro, no periodo de 10.03.03 a 07.03.04, a fim de
prosseguir curso de Doutorado em Historia, na Universidade Federal de
Pernambuco, em Recife/Pemambuco. Na oportum'dade, foi lido o parecer
da Professora Orientadora, Doutora Maria do Socorro Fen'az Barbosa,
dando ciéncia das atividades desenvolvidas pelo Professor Francisco José
Pinheiro, do seu bom desempenho, ressaltando que no memento
desenvolve um projeto que tem como problemética central a relacao entre a
constituicao do trabalho livre e o monopolio da terra pelos grandes
proprietan'os de terravno final do século XVIII. Posta em votacao, a mate'ria
foi aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro Teoberto Landim relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em reuniao do dia
28.03.03, que trata do prorrogacao de afastamento da Professora Femanda
Maria Abreu Coutinho, no pefiodo 01.03.03 a 28.02.04, a fim de prosseguir
curso de Doutorado em Teoria da Literatura, na Universidade Federal de
Pemambuco, em Recife/Pemambuco. Na oportunidade, foi lido o parecer
do Professor Orientador, Sebastian Joaquim, esclarecendo que a Professora
Fernanda esta 11a fase de redacfio de sua tese intitulada “Imagens da
Infincia em Graciliano Ramos e Saint-Exupéry”. Posta em votacfio, a
matén'a foi aprovada por unanimidade. Décima matéria. Curso de
Especializacfio — Departamento de Ciéncias da Informacfio. A Conselheira
Fatima Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
da Informacao, em reuniao do dia 27.02.03, que trata da continuidade
(terceira turma) do Curso de Especializacao em Tecnologias da Informacao
e Comunicacfio para o Gerenciamento da Informacfio — ETIGI. Na
oportunidade, foi dada a palavra a coordenadora do Curso, Professora
Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, que fez a leitura do parecer
favoravel emitido pelos Professores Fatima Costa, Casemjro Silva Neto e
Raimundo Benedito Nascimento, ressaltando a importancia para a area de
Ciéncia da Informacz'io e a repercussfio no ambiente social, com 45 alunos
inscritos na terceira turma. Esclareceu que o curso tera inicio na terceira
semana de maio de 2003, com término previsto para 30.07.04, com carga
horaria de 525 horas/aula e um corpo docente composto por 14 (quatorze)
professores. A Conselheira Fatima Portela ressaltou tratar—se de um curso
pago, cujo retorno financeiro esta sendo aplicado no Departamento de
Ciéncias da Informacfio. Posta a matéria em discussao, o Conselheiro
Eduardo Chagas manifestou—se dizendo que 1150 se sentia apto para apreciar
a matén'a, discordando do fato de ser um curso pago. A questfio da
cobranca de taxa foi amplamente discutida, tendo o Conselheiro JOSé Célio
Freire ponderado que n50 aprovava o pagamento de taxa, numa
Universidade Pflblica. Posta em votagao, a matéria foi aprovada, com 03
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(trés) abstengoes, dos Professores Eduardo Ferreira Chagas, José Célio

Freire e Maria Veronica Sécreto de Ferreras. Assuntos de interesse do

Centre de Humanidades. A Professora Maria Elias Scares referiu-se ao

oficio circular n° 27, encaminhado pela Pré-Reitora de Graduagfio, que trata

da organizaofio do 2° mimero do Cademo de Graduaqfio da UFC, que
conteré artigos de alunos dos cursos de graduagfio. Em seguida, a

Professora Maria Elias Scares comunicou que, em decorréncia da mudanga

no sistema de matricula da UFC, cada Coordenaofio de Curso e

Departamento deveré receber um computador novo. A Conselheira Lficia

Siebra comunicou que a Professora Maria de Fétima de Sena e Silva era a

nova represefitante do Departamento de Psicologia neste Conselho. Na

oportunidade, a Professora Maria Elias Scares deu boas-vindas a

Professora Fétima Sena. O Conselheiro Custédio Almeida referiu-se ao

Encontro dos Coordenadores de Cursos de Graduagfio, que se realizaré na

ADUFC, no dia 06.05.03. A Conselheira Fétima Costa falou sobre os 15

anos de realizagfio do Projeto de Extensfio (permanente) “Trabalho
Comunitério na Biblioteca de TAQUARA”, por ela coordenado. Convidou
os presentes a comparecerem as solenidades relativas ao décimo quinto
aniversério de criaqfio do projeto em questfio, promovidas pela Biblioteca

Comunitéria José Eduardo de Oliveira, de TAQUARA, em Caucaia-Cearé

e pela Universidade Federal do Cearé. Nada mais havendo a tratar, a

Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qual, eu, Maria de Nazaré:

de Oliveira Lédo, 11a qualidade de secretéria, lavrei a presente ata, que
depois de lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos presentes...
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