
Ata do 406“ Sessfio Ordinén'a do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade

Federal do Cear‘é. A05 06 (seis) dias do mes de abril do ano de 2004 (dois mil 6 quatro),

as 09:00 (move) horas, realizou-se, na Sala de Reunioes, mais ulna sessfio ordinéria do

Conselho do Centro de Humanidades, sob a presidencia da Senhora Diretora, Professora

Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenoa dos Senhores Canselheiros:

Antonio Wellington de Oliveira Jfinior — Vice-Diretor do Centro; Sebastifio Teoberto

Mourfio Landirn, chefe do Depanamento dc Literatura; Marlene Genealves Mattes,

chefe do Departamento de Letas Veméculas; Emilia Maria Peixoto Farias, chefe do

Departamento de Letras Estrangeiras; Silas José de Paula, chefe do Deparramento de

Comunicaefio Social; Lidia Eugenia Cavalcante, chefe do Departamento de Ciéncias da

Informaofio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Jfinior, chefe do Departamento de

Ciéncias Sociais; Isabel Cristina Ferreira Borsoi, chefe do Departamento de Psicologia;

Maria Veronica Secreto Ferreras, representante do Departamento de Historia; Maria

Aparecida de Paiva Montenegro e Eduardo Ferreira Chagas, chefe pré-tempore e

representante’ do Departamento de Filosofia; Rosemeire Selma Monteiro, coordenadora

do Curso de Letras; Maria do Rosério de Fétima Portela Cysne, coordenadora do Curso

de Biblioteconomia; Isabelle Braz Peixoto da Silva, coordenadora do Curso de Cienoias

Sooiais; Veronica Morais Ximenes e Céssio Adriano Braz de Aquino, coordenador e

Viee—Coordenador do Curso de Psicologia; Almir Lea] de Oliveira, coordenador do

Curso de Histéria; Dilmar Santos dc Miranda, coordenador do Curso de Filosofia;

Bemardete Biasi Rodrigues, coordenadora do Programa de Pos-Graduaofio ern

Lingfiistica; José Célio Freire, coordenador do Mestrado em Psicologia; Glaucya

Gislayne Bn'to Cavalcante, coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Jose

Linhares Filho — representando a coordenadora do Programa de POSnGraduaefio cm

Letras; Odilio Alves Aguiar, coordenador do Programa de Pds—Graduaoao em Filosofia;



Man'a Elias Scares, ex-diretora do Centre de Humanidades; Milena Nobre,

representante do Centro Académico de Letras; Luana Patricia C Marcia David C. da

Silva, representantes do Diretorio Académico de Comunieaoao Social; Jardel Santos

Albuquerque e Tiago Regis de Lima, representantes do Centro Académico dc

Psicologia; .Evilasio Oliveira, representante do Centre Académico de Histén‘a e Andre

Luis B. Sousa, representante do Centro Académico dc Filosofia. ORDEM DO DIA:

Dando inicio a sessao a Sra. Diretora, Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, colocou a

pauta em discussfio tendo sido feitas as seguintes exclusoes e inversfio: Exclusoes: 1)

Departamento de Historia: Abertura de Edital para Selecao do Professor Visitante

Brasileiro. 2) Departamento de Comunicaefio Social — Solicitaeao de afastamento

da Profa. Julia Maria Pereira de Miranda Henriques. Inversao: A oitava matéria -

Homologaeao do Resultado do Concurso para Professor Adjunto passou a set:

Primeira Matéria: Homologaeio do Resultado do Concurso para Professor

Adjunto. A Conselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 12.03.04, que trata da aprovaqfio da

candidata LUISA HELENA ALBERTINI PADULA TROMBETA, com média 8,89

(oito virgula oitenta e nave), no concurso pfibh'co para professor adjunto — setor de

estndo: Psicologia Escolar/Educacional —- 40 horas. Pasta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro Sebastifio Teoberto Mourfio Landim

relatOu a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em reuniao do dia

25.03.04, que trata da aprovaeao da candidata VERA MARIA DE QUEIROZ

COSTA, no concurso pfiblico para professor adjunto — setor de estudo -— Literatura

Brasileira - 40 horas. Apés leitura da ata do concurso, a matéria foi posta em vota‘oao,

sendo aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira. Maria Aoar’ecida do Paiva

Montenegro relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do



dia 15.03.04, que tram da aprovaofi'o do candidato CELSO DE MORAES PINHEIRO,

com média 8,83 (oito virgula oitenta e trés), no concurso para professor adjunto ~— setor

de estudo — Etica e Metafisica — 40 horas. Apos lei tura da ata do concurs’o, a matéria foi.

posta em votaofio sendo aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Marlene

Gongalves Mattes relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Veméculas,

em reunifio do dia 05.04.04, que trata da aprovaofio da candidata MARLUCE COAN,

com 'média 7,54 (sete virgula c‘inqficnta e quatro), no ooncurso para professor adjunto ~—

setor de estudo — Lingfiistica — 40 horas. Em discussfio, alguns c0nselheiros so

pronunciaram comunicando que a Resolugfio n50 dcixa margcm para que a comissfio

atribua uma nota sensata a0 candidate, muitas vezes impodindo que o mesmo obtenha

uma boa nota, para isso ele teré. que ser um pesquisador tcr publicado livros, etc., e

sugcriram que fosse feita uma revisfio na Resoluofio a fim dc que haja possibilidades de

mudanoa quanto a classificaofio na Prova do Titulos. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 5) A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias relatou a

matéria, aprovada peIo Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do dia

26.03.04, que trata da aprovaofio do candidato LEONEL FIGU'EI'REDO ALENCAR

ARARIPE, com média 7,7 (sete virgula sate), no concurso para professor adjunto —

setor do cstudo —— Lingua Alemfi c Prética do Ensino dc Alemfio — 40 horas. Posta em

votaoéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6) O Conselheiro Silas José do Paula

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicagfio Social em reunifio do

dia 01.04.04, que trata da aprovaofio da candidata INES SILVIA VITORINO

SAMPAIO, com média 9,20 (nova virgula vinte), no concurso para professor adjunto -

setor de estudo - Fundamentaofio Teorica -— 40 horas. Posta em votaofio, a matén'a foi

aprovada por unanimidade. Segunda Matéria: Projetos de Extensfio. 1) A

Conselheira Glaucya Gislayne .Brito Cavalcante relatou as matériés, aprovadas pelo



Colegiado Gem] das Casas de Cultura Estrangcira, em reunifio do dia 28.01.04, quc

tratam dos seguintes projetos de extensfio: a) “Fraocés Geral e Técnico EspecifiCo em

Engcnharia”, Coordenado pela Profa. Angela Maria Matos Mesquita. Apos a leitura do

parecer favorévcl, a matéria foi posta em votaqfio, sendo aprovada por unanimidade. b)

“Curso Intennediéfio de Lingua Inglesa (Upper Intermediate)”, Coordenado pela Profa.

Sfimia Alves de Carvalho. Apos a Ieitura do parecer favorével, a matéria foi pasta em

votaqfio, sendo aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Izabel Cristina Ferreira

Borsoi, relatou as matéri’as aprovadas no Departamento de Psicologia, em reunifio do dia

17.03.04, qua lratam dos Projetos dc Extensfio intitulados: a) “Trabalho, Safide e

Cidadam'a através do movimento A: Movimento de Adolescentes de Fortaleza",

coordenado pela Profa. Maria de Fatima de Sena e Silva. Apés a leitura do parecer

favorével, a matéria foi posta em votaqfio sendo aprovada, por unanimidade. b) “Grupo

de Formaofio de Liderangzas Comunitérias Juvenis em Comunidade”, coordenado pela

Profa Verc‘mica Morais Ximenes. Apés a leitura do pareoer, a matéria foi posta em

vOtaofio scndo aprovada por unanimidade. c) “XXI Semana de Psicologia da UFC”,

coordenado pelo Prof. Ricardo Lincoln Laranjcira Barrocas. Apés a Ieitura do parecer, a

matéria foi posta em votaofio sendo aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro Silas

José de Paula rclatou a matéria aprovada no Departamento de Comunicaqfio Social, em

reunifio do dia 01.04.04, que trata do Projcto do Extensfio “Comunico - Comunicaofio

Comunitéria”, coordenado pelo Prof. Raimundo Nonato de Lima. Apos a Ieitura do

parecer, a matéria foi posta em votaofio sendo aprovado por unanimidade. Terceira

Matéria: Relatério Projeto de Extensfio. 1)A Conselheira Lidia Eugenia Cavalcante

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informaofio, em reuni’do

do dia 23.09.03, que tram do relatério do Projeto de Extensfio “‘Seminério de

Informaofio”, coordenado pela Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa. Apos: a leitura do



p’arecer, a matéria foi posta em votagfio sendo aprovada por unanimidade. QM

Matéria: Projetos de Pesquisa. 1) O Conselheiro‘ Silas José de Paola relatou as

matérias, aprovadas polo Departamcnto de Comunicacfio Social, em reunifio do dia

01.04.04, que tratam dos seguintes Projetos dc Pesquisa: a) “Parabélicas na Lama -

Cultura e DiVersidade através do movimento Mangue Beat”, coordenado pela Profa.

Liana Viana do Amaral. Apés leitura do parecer, a matéria foi pasta em votaofio foi

aprovada por unanimidade. b) “Joan do Rio — cronista e reporter, dé‘mdi debruoado sobrc

janelas jomalisticas e literérias”, coordenado pelo Prof. José Renaldo Aguiar Salgado.

Apos leitura do parecor, a matéria foi pasta em votaofio sendo aprovada pm

unanimidade. Quinta Matéria: Coordenacfio do Curso de Letras — Jubilacfio da

aluna Sivanilde Arafijo Albano. A Conselheira Rosemeirc Selma Monteiro fez a

leitura do parecer que recomenda a jub‘ilagfio da referida aluna. Na oportunidade, a

Conselheira Veronica Morais Ximenes informou que jé esté sendo aprovada nas

instancias superiores, uma nova resoluoao sobre reabertura ,de matricula. A Consclheira

Maria Elias Scares também fez uso da palavra, informando aos presentes que a

jubilaqfio esté prevista no Regimento da UFQ Posta cm votaqfio, a matén’a foi aprovada

‘por unanimidade. Sexta Matéria: O Conselheiro Sebastifio Teoberto Mourfio Landing

rclatou a matéria, aprovada pclo Departamcnto dc Literatura, em rcunifio no dia

25.03.04, que trata do Projeto do “Curso de Especializagfio cm Estudos Literérios e

Culturais”. Na oportunidade o Conselheiro Sebastifio Teoberto Mourfio Landim prestou

alguns esclarecimentos aos conselheiros que sugeriram que as discussfies a respeito das

comissoes para analisar esses projetos, fossem mais amplas, pois merecc uma maior

atenofio. A Conselhcira Maria do Rosério de Fatima Portela Cysne lembrou que jé havia

solicitado ao Conselho que o assunto entrasse como ponto dc pauta em reunioes

anteriorcs, poi‘s o assunto merece maior discussfio. Apés as discussoes, foi sugen'do pela



Conse’lheira Maria Elias Scares um rencarninhamento para que, a partir ‘desta data,

06.04.04, as oomissoes tenham 30 (trinta) dias para emissao do parccer. Posta em

votaoao, a Comissfio composta pelos docentes Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior

(presidents), Marlene Gonoalves Mattes e .1036 Linhares Filho (mcmbros), for" aprovada

por unanimidade. Sétima Matéria: Prorrogaofio de afastamento. 1) A Conselheira

Emilia Maria Peixoto Farias, fez a leitura da solicitaoao de prorrogaofio dc afastamento

do. Profa. Massflia Maria Lira Dias por mais 01 (um) ano, no periodo do 15.03.04 3.

14.03.05 a fun de dar confinuidade ao Curso de Dorttorado que realiza na Universidade

do Salamanca - Espanha, infonnando qua a professora esté. cumprindo todos os sous

créditos dentro do prazo previsto e que a matéria foi aprovada pelo Departamento de

Letras Estrangeiras em reunifio do dia 26.03.04. Posta em votaofio, a matéria foi

aprOVada por unanimidade. 2) A Conselheira Lidia Eugénia Cavalcante relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informagao, em reuniao do dia

02.04.04, que trata da prorrogaqfio dc afastamento do Prof. Marcia de 'Assumpofio

Pereira da Silva por mais O6 (seis) mesos, no periodo dc 01.03.04 3 31.08.04. Em

discussao o Conselheiro Eduardo Ferreira Chagas so manifestou a favor dc que o citado

professor retome, do imediato, ao Departamento de origem a firm de que os direitos

sejam aplicados igualmente para todos, cxplicando que no seu caso, em particular, teve

que retomar da Alemanha antes mesmo do terminar sea doutorado, pois nfio lhe foi

concedida a prormgaoao. Em seguida com a palavra a Profa. Maria Elias Scares sugeriu

que o refefido professor entrasse em gozo do férias, caso tenha direito, ou que retorne a'o

Departamento para conclusao da sua tese. Em votaoao foram 17 (dezessete) votes

contrarios, 01 (uma) abstenoao e 03 (trés) votes a favor da prorrogaoao do afastamento

do Prof. Marcia do Assumpoao Pereira da Silva. 3) O Conselheiro Almir Leal relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Histéria em reuniao do dia 25.03.04 que trata



da prorrogao‘fio de afastarnento do Prof. Francisco José Pinheiro por mais 01 (um) am,

no pen'odo dc 10.03.04 a 09.03.05, a fim de dar continuidade ao Curso de Doutorado

que realiza na Universidade Federal de Pcrnambuco. Em discussfio os Conselheiros

presentes questionaram se 0 referido professor, atualmente, esté afastado para cxercer 0

Gauge eletivo qua ora ocupa na Cémara dos Vereadores, e se esté percebendo

remuneraofio polo cargo ocupado. O Conselheiro Almir Leal de OIi‘veira disse que no

momento estava impossibilitado dc dar esta informagio, mas que iria colocar todos.

asses pontos para 0 Professor Francisco José Pinheiro. Na oportunidade o Conselheiro

Dilmar Miranda sugeriu qua o proocsso fossc baixado em diligénoia para que o

professor Francisco José possa esclarecer sua atual situaofio. Em votaofio, aprovada por’

unanimidadc a sugestfio do Prof, 'Dilmar Miranda. Oitava Matéria. Afastamento de

Docente. 1) O Conselheiro Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior relatou a matéria,

aprovada ad referendum em 24.03.04, do Dcpartamcnto dc Ciéncias Sociais, que trata

do afastamcnto da Profa. Irlys Alencar Firmo Barrcira, ‘no periodo de 02.05.04, a

20.05.04 3. fim de cumprir missfio dc trabalho CAPES/COFECUB na Université

Lumiere Lyon 2, Franqa. Apos a leitura do plano dc trabalho, fcita pclo Conselheiro

Carlos Versiani, a matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por unanimidade.

Nona Matéria: Homologaofio dos Pianos de Trabalho. I) A conselheira Glaucya

Gislayne Brita Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reunifio das Coordenaofio

Geral das Casas de Cultura Estrangeira do dia 02.04.04, que natam dos seguintes Planos.

do Trabalho das Casas: Francesa, Brit-anion, Portuguesa, Hispfinica, Italiana e Alemfi.

Postos em votagfio, os planos de trabalho foram aprovados por unanimidade. Assnntos

do Interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A Sra. Diretora, Profa. Maria

de Fatima Oliveira Costa, informou aos Conselheiros presentcs a respeito da nova

Resoluqfio que se encontra no CEPE, quc trata das novas mudangas no vestibular da



UFC. ComunicoII também sabre a realizacfio do Seminério intitnlado: “Revisitando o

Golpc de 6 ", promOvido pelo Departamcnto dc Historia , bem oomo da IV Semana de

Biblioteconomia. A C'on’selheira Maria do Rosario do Fétima Portela Cysne com a

palavra, informou quc a froqiiéncia na realizagfio da IV Semana de Biblioteconomia foi

aiém do esperado e que as palestras foram de grande valia para todos. Em seguida a Sta.

Diretora den boas vindas aos representantcs dos Centres Académicos, comunicando

sobre as decisi‘ies tomadas com relagfio a realizaqfio de calouradas, que a partir de agora

s’erfio realizadas apenas uma (01) pct semestre, a primeira com previséio para abril e a

,segunda para sctembro. Em seguida a Sra. Diretora fez a lcitura do documento

encaminhado pelo Departamento de Comunicagfio Social onde 0 Prof. Francisco Gilmar

Cavalcante de Carvalho sdgere a mudanoa do nome do Auditor-lo Castelo Branco para

Antonio Martins FilhogvA Conselheira Veronica Ferreras também fez uso da palavra

infom’rando que 0 Departamento de Histéria e 0 Centro Académico também estfio com

projeto de sugestfio dc mudanga do name do Auditdrio Castelo Branco para Frei Tito dc

Alencar. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da

qual cu Fernanda Aparecida de Miranda, na qualidade dc Secretéria lavrci a presente ata

q‘ue, apos lida, seré. assinada por mirn c pelos demais presentes.
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