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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 4“ Reunifio Extraordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade
Federal do Ceara, realizada no dia 03 (trés) de novembro de 2011 (dois mil e onze), as 11 (dez)
horas e 15 (quinze) minutos, na Sala de Reuniées do Conselho de Cenh‘o, sob a Presidéncia da
Diretora do Centro, Professora Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenea dos
seguintes Conselheiros: Céssio Adriano Braz de Aquino — Coordenador de Programas
Académicos; Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros e Marcelo Almeida Peloggio — Chefe
e Representante do Departamento de Literatura; Ana Célia Clementino Moura - Chefe do
Departamento de Letras Vemaculas; Ticiana Telles Melo e Tito Livio Cruz Romfio - Chefe e
Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Antonio Wagner Chacon Silva -— Chefe do
Departamento de Ciéncias da Informaefio; Valmir Lopes Lima 6 Celina Amalia Galva'o Lima —
Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias Socials; Walberto Silva dos Santos - Chefe
do Departamento de Psicologia; Pedro Airton Queiroz Lima e Franck Pierre Gilbert Ribard -
Chefe e Representante do Departamento de Histéria; Maria da Gloria Guard Tavares — '
Coordenadora do Curso de Letras Noturno; Maria de Fatima Silva Fontenele — Coordenadora do
Curso de Biblioteconomia; José Estevfio Machado Arcanjo - Coordenador do Curso de Ciéncias
Sociais (diurno); Antonio George Lopes Paulino — Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais
Noturno; Ana Amelia de Moura Cavalcante de Melo — Coordenadora do Curso de Histéria;
Andrea Carla melo Filgueiras — Coordenadora do Curso de Psioologia; Antonio Cristian Saraiva
PaiVa — Coord. Programa de Pés-Grad. Sociologia; Aurea Suely Zavam — Vice-coordenadora do
programa de Poe-Graduaeio em Linguistica; Elizabeth Dias Martins — Coordenadora do Programa
de Pos-Graduagao em Letras; Veriana de Fatima Rodrigues Colaoo — Coordenadora do Programa
de Pés-Graduaefio em Psicologia; Monica Dourado Furtado - Coordenadora Geral das Casas de
Cultura Estrangeira; Alexander Magnus Alves Ribeiro — Representante do Magistério de Ensino
Basico, Te’cnico e tecnolégico; Geana de Alencar Lib61io — Representante Técnico
Administrativo; Carlos Henrique Brasil — Representante do Centro Académico de Historia, reuniu-
se em sessao extraordinaria, o Conselho do Centro de Humanjdades. Dando im’cio a reuniao, a
Senhora Diretora deu as boas-vindas aos presentes. ORDEM D0 DIA. Havendo quorum
regimental, a Senhora Diretora colocou em apreciaeao a pauta do dia, onde foram solicitadas as

jig—M



29

30

31
32

3‘3

34

35

36

37

‘38

39‘

-"‘\ 4o
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

n- 51
52
53
54
55
56
57
58
59
so
61
62
'53

2

seguintes Inclusoes: 1) Departamento de Letras Vemaculas - Afastamento de docente (04
professores); Centro Académ‘ico de Historia — Calourada de Histdria: nao aceita a inclusao.
Posta em apreciaeao a pauta, corn as inclusoes, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA
MATERIA — Criaeao de disciplinas: Curso Noturno de Letras. A Senhora Diretora historiou o
processo da criaeao de 02 disciplinas “Ensino de Lingua Espanhola a Distfincia” e “Tépicos de
Literatura HisPano-Americana”, que foram aprovadas pelo Colegiado do Curso de Letras
Noturno em 03/10/2011 e através de “ad referendum” pela Diregfio do Centro de Humanidades em
17/10/2011. Por ocasifio da filtima reuniao do Conselho de Centre, ocorrida em 20 de outubro de
2011, foi solicitado, pelo professor Roberto Pontes, pedido. de vistas ao processo de criagao das
disciplinas. Foi dado o prazo de 07 dias L'Iteis para que o professor apresentasse parecer sobre o
processo, prazo esse que findou em 01 de novembro do ano em curso. Com a palavra, o professor
Roberto Pontes procedeu a leitura do parecer sobre o pedido de vistas ao processo de criagfio das
disciplinas “Ensino de Lingua Espanhola a Distancia” e “Tépicos de Literatura Hispano—
Americana”, explicitando em seu teor o mérito e a observfincia das formalidades e prazos
sobre os dois pedidos de criaoao de disciplinas. Na conclusao, o professor Roberto Pontes solicita
aos Conselheiros “que considerem as objeeoes de mérito, de forma e de carater normative, ora
Ievantadas, como desfavoréveis a aprovaoao do “ponto de pauta finico” desta reuniao, devolvendo-
se 0 processo aos interessados para apreciaofio posterior, em termos e tempo corretos, pois este
Conselho nao pode aprovar nenhuma matéria com falhas de mérito, de forma, nem de
desconformidade com as normas que regern a Universidade de que fazemos parte”. 0 referido
parecer seré anexado a esta Ata. Em seguimento foi iniciada uma discussao acerca da legitimidade
da existéncia dos dois cursos de Letras, um diumo e outro notumo, com coordenagoes e
colegiados distintos. O assunto foi amplamente discutido e foi apresentado pela professora Gloria
Guara Tavares copias das Resolueoes do CONSUNI e do CEPE, que homologam a criaofio dos
Cursos Noturnos de Letras: Inglés e Espanhol. A Senhora Diretora historiou a criaeao dos Cursos»
Notumos de Letras, ocorrida no ano de 2009. Como defendido pelo Pro-Reitor de Graduaefio, uma
vez que o Curso Diurno ja era por demais grande, os Cursos Noturnos deveriam entfio ter uma
coordenaefio exclusiva. Diante das dfividas Ievantadas pelo professor Roberto Pontes sobre a
legalidade dos Cursos de Letras terem diferentes coordenaeoes, o Conselho decidiu nao referendar
a cr‘iagfio das disciplinas hoje, ficando para a préxima reunifio. Foi também sugerido que fosse
feito convite a0 Pré-Reitor de Graduaofio para que ele fomecesse esclarecimentos sobre a criaeao
dos Cursos Noturnos de Letras. SEGUNDA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. A
Conselheira Ana Célia relatou a matéria que trata da solicitagao de afastamento dos seguintes
docentes: 2.1 Maria Claudete Lima, pelo periodo de 04 a 12 de dezembro de 2011, com a
finalidade das atividades do Projeto José Aparecido de Oliveira, que aconteceré em Cabo Verde,
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11a cidade de Praia. Posta em votaefio a maiéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 José Américo
Bezerra Saraiva, 11610 periodo de. 04 a 12 de. dezembro de 2011, com a finalidade das atividades
do Projeto José Aparecido de Oliveira, que aconteceré em Cabo Verde, na cidade de Praia. Posta
em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 Ana Célia Clementine Maura, pelo
periodo de 04 a 12 de dezembro de 2011, com a finalidade das atividades do Projeto José
Aparecido de Oliveira, que aconteceré em Cabo Verde, na cidade de Praia. Posta em votagao a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4 Maria Ednilza Oliveira Moreira, pelo periodo de 04‘
a 12 de dezembro de 2011, com a finalidade das atividades do Projeto José Aparecido de Oliveira,
que acontecera em Cabo Verde, na cidade de Praia. Posta em votaeao a matéria foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretoria deu por encerrada a sessfio,
agradecendo a presenga de todos. E para constar, eu, Emivé‘mja Viana Bezerra Duarte, Secretéria
Executiva lavrei a presente Ata que, apos lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais
presentes. .
1. Vlédia Maria Cabral Berges — Diretora do Cemro de Humanidad s {Palm
2. EmivéniaViana Bezerra Duarte — Secretéria Executiva
3. Céssio Adriano Braz de Aquino — Coord. de Programas Aeadémicos ( 22./€117 % - § g d 4%?00
4. Francisco Roberto S. -de Pontes Medeiros — Chefe do Depto de L1 ra ' H‘ '7
5. Marcelo Almeida Peloggio — Representante do Departamento«M
6. Ana Célia Clementino Maura - Chefe do Departamento de Letras Vernaculas“
7. Ticiana Telles Melo - Chefe do Departamento de LeIras Estrangeiras S ll;DC _
8., Tito Livio Cruz Romfio - Representante do Departamento de Letras EstrangeirasM
9. Antonio Wagner Chacon Silva— Chefe Depto. Ciéncias da Informagfio/ / /] //
10. Valmir Lopey/ima- Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais 1/ M" //'\_M .
1.1 Celina Amalia Galvao Lima——Rep. Depto. Ciéncias Sociais/
12. Walberto Silva dos Santos- Chefe do Departamento de Psicologia/ %M~
13. Pedro Airton Queiroz Lima- Chefe do Dept. Histéria , Ali—rm

16. Maria de Fatima Silva Fontenele — Coord. Curso de Biblioteconomia’
v

17. Jose' Estevfio Machado Arcanjo— Coord. Curso de Ciéncias Sociais (diu
18. Antonio George Lopes Paulino— Coord.Curso de Ciéneias Sociais Noturno W W é- WWW
19. Ana Ame’lia de M. Cavalcante de Melo— Coord. Curso de I-Iistéria/
20. Andrea Carla Melo Filgueiras — Coord. Curso de Psicologia [4.1“ C(— LC14!»

. .. . . . 1’. .I/flwv“ "§’—p,'21. Antomo Cristian Sarawa Paiva— Coord. Prog. Pos-Grad. Soc1olog1a “M Mame Ova- r—
22. Aurea Suely Zavam— Vice-coord. do Prog. de Pés-Graduaefio em Linguistica/
23. Elizabeth Dias Martins— Coord. Prog. de Pos-Graduagao emmuuflmmmu 14
24.Veriana de Fatima R. Colago— Coord. Prog. de Pos-Graduaeao em Psieologia (91k (4—932
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SENHORES INTEGRANTES DO CsELHo DO CENTRO DE HUMANIDADES,

Vista e examinada a proposta de criaefio de duas (2) disciplinas complementares, a qua]
. foi encaminhada 2‘1 Diretoria do Centro de Humanidades pelo Oficio n° 250/DLE, de 13

de outubro de 2011, subscrito pela professora Drq Ticiana Telles Melo, Chefe do
Departamento interessado, tenho, por conta do pedido de vista por mim feito na filtima
reuniéo deste Conselho, a observar o seguinte:

1° PEDIDQ
0 Departamento de' Letras Estrangeiras primeiramente propoe seja criada‘ para a

“Licenciatura Noturna e'm Letras” do Curso de Letras deste Centro de Humanidades, a
disciplina “Ensino de Lingua Espanhola 2‘1 Distfincia”, com as especificaeoes indicadas
no formulério prép‘rio d‘e cri’aefio de disciplinas posto a disposiefio pela Pro~Reitoria de
Graduaeéio da Universidade Federal do Cearé.

QUANTO A0 MERITO

A" eriaefio dessa disciplina, em si, é pertinente e consulta o interesse dos
discentes, do Departamento de Letras Estrangeiras, do Centro de Humanidades, da

UFC, enfim, da comunidade. universitéria, sendo bem- detalhado 0 item 16 do

formulz’u—io da PROGRAD,.que, em seu todo é convineente.

QUANTO A QBSERVANCIA DAS FORMALIDADES E PRAZOS

No item 21 do eitado formulério PROGRAD, lemos que a “Aprovaefio do
Colegiado da Coordenaofio do Curso” ocorreu, segundo consta na linha reservada a0

“N° da ata da Reunifio”, na “3‘I Ema/2011”, dando-se como “Data de Aprovaefio” o‘
“03/10/201 1”, segundo. informa a professora Gloria . Guard, Coordenadora das
Licenciaturas Noturnas do Curso de Letras mantido pelo Centro de Humanidades da

UFC. No item 22 do mesmo formulério, a,profes§ora Dra Ticiana Telles Melo, Chefe do
DLE, informa ter sido’ o pedido ora em apreciaofio aprovado no Colegiado

Depmmnental em “07/10/201 13’, embora seu informe nab dé o “N° da ata de Reunifio”_.
No item 23, ainda do mesmo formulério, a entfio Diretora do CH, professora Maria de

Eétima Oliveira Costa, encaminha o pedido do DLE “Ad referendum” em '
“17/10/201 l”.-Estes informes n50 foram instruidos com os documentos mencionados.

No atinente a adeqpaofio do pre‘sente pedido d5 regras interna corporis da UPC,
as consideraooes que aqui caberiam' serfi'o expostas quando do exame’ do pedido de
eriaofio da segunda disciplina, pois o enquadramento normative é o mesmo.

2° PEDIDO '

Em segundo lugar, o DLE prOpés criar para a “Licenciatura em .Letras: Lingud
Eépanhola: e suas Literaturés” a disciplina “Topicos de Lite'ratura Hispano-Axnericana”,
a ser ministrada no ”sumo notumo do Curso de Letras do Centro de ~Humanidgdes,
fazendo—o no forrmflério jé porAdemaiS‘alu'dido. '



“As propostas dc" alteraofies a que se referem as lotras b, j e k deste artigo
deverfio ser encaminhadas a Reitoria, com antecedéncia minima 'de 06 (seis) meses
dc sua vigencia.”

E a letra k, antes transcrita, é a que nos interessa dc imediato.
Ora, nao ha como fugir ao que dispoe o Regimento Intemo da nessa

Universidade. A reuniio de hoje nao tinha nem tem carater de urgéncia porque, caso as
disc'iplinas fossem aprovadas, nao poderiam ser oferecidas em 2012.1 E o que dispoe o
Regimento Interno da UFC

Do éxposto, pedimos a todos os consel‘heiros deste Centre de Humanidades que
considerem as objeooes de mérito, de forma e de carater normativo, ora levantadas,
como desfavoraveis a aprovaoao do “ponto de pauta finico” desta reunifio, devolvendo-
se _0 processo aos interessados para apreciaoao posterior, em termos e tempo corretos,
pois este Conselho n50 pode aprovar nenhuma matéria com falhas de mérito, de forma,
nem em desconformidade com as normas que regem a Universidade de que fazemos
parte.

8-. m. j. , e no exercicio da nossa atfibuioao legal, sao estas as razfies do no'sso
pedido de vista

Fortaleza} de nevernbro de 2011‘

Prof. Dr. Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros
Chefs do Departamento de Literatura



ESTATUTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
SEQAO IV '
COORDBNACAO DE CURSO DE GRADUACAO '
Art. 41. A Coordenaea‘io’ de Curso de graduaeao seré exercida
a) no plano” deliberative e consultivo, pelo Colegiado de Coordenaefio de Curso;

'b) no plano executive, pelo Coordenador’ de Curse.
Art. 42. Integrarfio o Colegiado de Coordenaefio de Curso de Graduagfio:
a) 03 'docentes representantes das unidades curriculares nucleares a formagfio
profissional do discente; ‘ ‘
b) representantes do'_s estudantes dos cursos de graduaeéo, na proporefio de 1/5 (um

quinto) do total de doeentes, nos tennos do an. 101 deste Estatuto. ' '
Art. 43. 0 Coorderiador de Curso sera um professor associado ou titular, ou que

7 possua o titulo doutor e, na ineiisténcia Ou impossibilidade destes, um professor

adjunto e, em filtimo caso, 'assistente, eleito em escrutinio secreto, pelos integrantes do

colegiado de coordenaefio de curso entre 0s seus pares representantes de unidades

curriculares nucleares a formaefio profissional do discente, para um mandate de 02

(dois) anos, permitida uma [mica reconduoz’io. (nova redacfio dada pelo Provimento

no 5/CONSUNI, de 10/10/2011) ,

REGIMENTO GERAL
cAPiTULo I ‘ = ‘ .
ATRIBUICOES ’
SEQAO I- ‘
COLEGIADOS DA ADMINISTRACAO ESCOLAR . .
Art. 40 850 atribuieoes de cada departamento, 'como colegiado deliberative:
a) eleger o .seu chefe e seu subchefe, bern come 01 (um) representante e seu suplente
junto ao correspondente Conselho de Centro ou Conselho Departamental;
b) aprovar o seu plano de trabalho e atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensfio ao

pessoal docente que o integre, segundo sua capacidade e suas especializaeoes;

c) coordenar o trabalho dos docentes, visandb a integraefio e a eficiéncia do ensino, da

pesquisa e da extensao; ' ' . _
d) aprovar o plano de ensino de cada disciplina sob sua responsabilida'de, incluifido

o correspondente programa, s‘ubmetendo—o, em seguida, ao colegiado a que esteja
' afeta a eoordenagao do competente curso ou ciclo; -

e) decidir, mediante entendimento com as coordenaooes de curso ou ciclo, sobre o

nfimero de vagas para matricula nas disciplinas de sua responsabilidade; ‘
f) .propor. as coordenaeoes de curso, se julgar conveniente, a anulaeao da oferta dc ‘_
qualquer disciplina optativa, quando a respectiva matricula nfio alcanear o nfimero de 10 -
(dez) estudantes;

Art. 50 Compete a cada coordenaefio de curso: .
a) traear o perfil profissional do aluno a ser formado e 05 objefivos a serem atingidos
pelo curso; __ '
b) propor, para aprovaeao do Conselho de Centro ou Conselho Departmental e
homologaefio pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio, a organizaefio cfirricular
do curso, estabelecendo elenco, contefido e sequéncia das disciplinas, com os
respectivos créditos; _ «
e) aprovar, ouvidos os departamentos'interessados on com base em proposta por eles
f0nnulada, os planos de ensino das, disciplinas do curso, cabendo-lhe o direit‘o de



a) per disciplina, o canjunto de estudos e atividades correspondentes a um piano de
ensino e
programa desenvolvidos num periodo letivo, com um minimo de horas prefixadas;
b) por pré-requisito, uma ou mais disciplinas cujo estudo, com o necessério
aproveitamento, seja exigido para matricula em nova disciplina.
§ 10 As disciplinas poderao ser regulares 'ou complementares, atribuindo-se a umas e
outras carater obrigatorio ou optativo.
§ 20 Sao consideradas regulates as disciplinas que figurem expressamente nos
curriculos aprovados para os varios curses, e complementares as que .forem
posterionnente oferecidas a matricula, cm carater excepcional
§ 30 A Coordenagao do curso proporé as disciplinas complementares, ouvidos os
'departamentos interessados, para aprovagao do Conselho de Centre 011 do
Conselho Departamental e homologagao pelo Conselho de Ensino, Pasquisa e

' Extensao.


