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Ata da 417‘1 Sessae Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 14 (quatorze) dias do mes de abril do ane

de 2005 (deis‘rnil e cinco), as 9:00 (nove) horas, realizeu—se na sala de

reuniees, mais uma sessao ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades,

sob a presidéncia da Sra. Diretora Professera Maria de Fatima Oliveira Costa,

contande com a presenca dos Senhores Conselheiros: Antenie‘Wellingten de

Oliveira Junior - vice-diretor do Centre de Humanidades; Elizabeth Dias

Martins e Neuma Cavalcante - chefe e representante do Departamente de

Literature; Ana Cristina Pelesi Silva de Macedo — chefe do Departamente de

Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira —

chefe e representante do Departarnente de Letras Estrangeiras; Lidia Eugenia
Cavalcante e Ivone Bastos Bonfim Andrade — chefe e representante do

Departamento de Ciéncias da Informacfio; Francisco Uriban Xavier de

Helanda — representante do Departamente de Ciéncias Socials; Cassie

Adriano Braz de Aquino — chefe pré-tempere do Departalnente de Psicologia;

Maria Aparecida de Paiva Montenegro - chefe do departamente de Filosofia;

Rosemeire Selma Menteiro -— ceordenadora do Curso de Letras; Silvia Helena

Belmino Freitas — ceordenadera do Curso de Cemunicacfio Social; Maria de

Fatima Silva Fontenele — coerdenadora em exercicio do Curso de

Biblietecenomia; Isabelle Braz Peixoto da Silva — ceordenadora do Curso de

Ciéncias Sociais; Veronica Morais Ximenes —- coordenadora do Curso de

Psicologia; Dilmar Santos de Miranda — coerdenador do Curso de Filosefia;

Odalice de Castro e Silva — ceerdenadora do Programa de Pes-Graduacao em
Letras; Irlys de Alencar Firmo Barreira — coordenadera do Programa de Pés-

Graduacae em Seciologia; Marcia Teixeira Nogueira — ceordenadora do

Programa de Pes-Graduacao em Lingfiistica; Glaueya Gislane Brito

Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria

Elias Soares — ex-diretora do Centre de Humanidades; Dina Maria Pragoso
Cestani - representante do Quadre de Magistério de 1° 6 2° graus; Jesé Lima
Teixeira — representante do Corpo técnico administrative; Marcos de Aranje
Nascimento — -vice~presidente do Centre Académice de Letras; Wellington
Gabriel Freitas de Oliveira — representante do Diretorio Académice de
Cemunicacé’lo Social; Bruna Fabricia Barbeza Leitae — pela representante do

Centre Académico de Psicologia; Maria Jesyane Xeriofonte Cardoso —
representante do Centre Académico de Filosofia. A Senhera Diretera

Prefessora Maria de Fatima Oliveira Costa cemunicou aos presentes, a
presenca. do- Professor Ciro Nogueira Filhe, representante da Comisséio de
Concursos, que apresentou aos presentes os crite’ries adotades para a
.distribuicfie de vagas para o concurso de professor efetivo da UFC. 0
Professor Ciro Negueira Filho infonnou que o Magnifico Reitor soliciteu a



Cemissao que as vagas fossem distribuidas de acerdo com o m’n’nero de
matriculas no curse, numere de tunnas da Graduacao e numero de professores
efetives. Disse ainda, que o Magnifice Reitor tem cenhecimente das
necessidades de cada Departamento, mas so pedera atender, no maximo, com
02 (duas) vagas, 03 cases mais urgentes. Em seguida, prestou alguns
esclarecimentos que feram solicitades pelos conselheiros e agradeceu o
espace cedide pela Sra. Diretora, a fun de esclarecer es respectivos critéries.
Em seguida, a Senhora Diretora comuniceu, também, a presenca do Prof. J056
J ackon Coelho .Sampaie, da Universidade Estadual do Ceara, que veie
comunicar a realizacao da 57‘1 Reuniao Anual da Seciedade Brasileira para 0
Progresso da Ciéncia — SBPC, que acontecera no periodo de 17 a 22 de julho
de 2005. 0 Prof. Jose Jackson Ceelho Sampaie infermeu que o motive de sUa
presenca era para solicitar a cessao do espace das areas I e 11 do Centre de
Humanidades, para alejamento dos participantes, e que 0 Centre de
Huimanidades seria beneficiado com 70% (setenta per cente) da arrecadacao
das inscricoes dos alunos e 03 30% (trinta per cento) restantes seriam para
reparos nos alojamentos antes e depeis do referido evente, confonne
apresentacao do projeto. Apes discussees, pesta em votacae, a solicitacao do
Prof. José Jackson Coelho Sampaio foi aprovada per unanimidade. ORDEM
D0 DIA: Verificando haver quorum regimental, a Senhora Diretora, colecou
em apreciacae a pauta do dia. PRIMEIRA MATERIA: Aprevacao da Ata da
416° Sessao Ordinaria. Posta em votacao, a niatéria foi aprovada per
unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Indicagao de nomes para homenagens
nab II Semana de Humanidades. A Senhora Diretora informou aes conselheiros
presentes, que gestaria de repetir as hemenagens aes professeres e servideres
de destaque do Centre de Humanidades, come foi feito na 1 Semana de
Humanidades, e que estava aguardando sugestoes. Alguns conselheires se
pronunciaram dizendo que nae concerdavam com a indicacao de apenas um
eu outro nome, peis é muito dificil este tipe de indicacao, que achavam
melher amadurecer mais a idéia e fazer a homenagem numa prexima
opoxtunidade. O eonselheire Pref. Wellington Junior disse que é muite
delicada a indicacao de um nome, quando muitas vezes é uma equipe que
merece homenagem. Posta em votacao foi aprevada per unanimidade, a 11510
homenagem aes docentes e servideres 11a 11 Semana de Humanidades. Devido
ao adiantado da hora, a conselheira Isabelle Braz Peixete da Silva soliciteu ae
Censelho a inversae de pauta no que se refere ao item 8 (oite). Em votacao,
aprovado per unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Alteraeae de vagas e
de provas especificas do Curse de Ciéncias Seciais para o vestibular 2006.1. A
Censelheira Isabelle Braz Peixete da Silva relatou a matéria, aprevada e111
reimiae do Departamente de Ciéncias Seeiais no dia 05.0405, que trata da
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alteracao do nfimero de vagas para o Curso de Ciéncias Sociais, bem corno das
provas especificas. A Conselheira Isabelle Braz Peixoto da Silva informou que
atualmente sac solicitadas 45 (quarenta e cinco) vagas, passando para 55
(cinqt'ienta e cinco) vagas a partir do proximo vestibular em 2006.1 e que as
provas especificas passaram a ser Portugués e Histéria. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada, por unanimidade. QUARTA MATERIA: Projetos de
Extensao — Departamento de Literatura, A Conselheira Elisabeth Dias
Martins relatou a mate'ria aprovada pelo Departamento de Literatura em
reuniao do dia 28.03.05, que trata do Projeto de Extensao intitulado “Era uma
vez... Hans Christian Andersen”, coordenado pelos professores Elizabeth
Dias Martins, Fernanda Maria Abreu Coutinho, Francisco Vicente de Paula

Junior 6 Antonio Eriverton Cavalcante Freitas. A conselheira Elisabeth Dias
Martins fez a leitura do parecer favoravel a realizacao do referido projeto.
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de
Psicologia. O conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria
aprovada em reuniao do Departamento de Psicologia no dia 16.03.05, que
trata do projeto de extensfio intitulado. “Simpésio, Drogas e Cidadania”,
coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e Silva. O conselheiro
Gassio Adriano Braz de Aquino fez a leitura do referido projeto, que tem
como ‘ objetivo principal introduzir, junto a comunidade académica, a
discussfio sobre o uso e abuso de drogas licitas e ilicitas. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Departamcnto de Ciéncias Sociais. O
conselheiro Francisco Uribam Xavier de Holanda relatou a matéria aprovada
pelo Depaitamento de Ciéncias Sociais, que trata do projeto dc extensao
intitulado: “Escola Universitaria de Fonnacao Politica para Cidadania”
coordenado pelo Prof. Francisco Uriban Xavier de Holanda. Posta em
votacao, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Letras
Estrangeiras. O conselheiro Roberto Arruda de Oliveira relatou a matéria
aprovada em reunie'io do Departamento de Letras Estrangeiras no dia 19.03.05,
que trata do projeto dc extensao intitulado: “Curso de Introducao a Lingua
Espanhola”, coordenado pela Professora Livia Marcia Tiba Radis Baptista.
Apés a leitura do parecer do referido projeto, posta em votaoao, a materia foi
aprovada por unanimidade. Coordenacao Geral das Casas de Cultura
Estrangeira. A conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a
matéria aprovada pela Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira,
em reuniao do dia 11.04.05, que trata do projeto de extensao intitulado:
“Curso de Frances nivel I para estudantes de Engenharia do' Centro de
Tecnologia da UFC”, coordenado pelo Prof. Francisco Roterdan Fernandes
Damasceno. A conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante fez a leitura do
parecer, informando que 0 objetivo principal do citado projeto é transmitir aos



estudantes de engenharia do Centre de Tecnologia, conhecimentos
elementares de franees. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Antes de dar continuidade a pauta, a conselheira Ana Maria
César Pompeu solicitou que fosse retirado de pauta o projeto de apoio a
graduagfio, de interesse do Departamento de Letras Estrangeiras. Alguns
conselheiros também se pronunciaram, solicitando a presidente da sessfio,
Prof. Maria de Fatima Oliveira Costa a redueao da pauta, para que fossem
homologados os assuntos mais urgentes devido ao adiantado da hora, bem
como os infonnes. Posta em votaefio, aprovado por unanimidade, que apenas
os itens 5(cinco) e 7 (sete) seriam discutidos. QUINTA MATERIA: Projetos
de Pesquisa — Departamento de Literatura. A conselheira Elizabeth Dias
Martins relatou as matérias aprovadas pelo Departamento de Literatura, em
reunifio do dia 28.03.05, que tratam dos seguintes projetos de pesquisa: a)
“Memorias de vidas criativas: os acervos de José Maria Moreira Campos e
Natércia Campos organizagfio, explosfio e divulgaeao”, coordenado pela
Professora Maria Neuma Barreto Cavalcante. A conselheira Elizabeth Dias
Martins fez a leitura do parecer favoravel do citado projeto. Posta em votaefio,
a mate’ria foi aprovada por unanimidade. b) “Uma leitura hermenéutica da
poesia de Lédo Ivo”, coordenado pelo Prof. Jose Linhares Filho. A conselheira
Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer favoravel ao referido projeto.
Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA
MATERIA: Contratagao de Professor Visitante Estrangeiro Leitor —
Coordenaefio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela Coordenagfio Geral
das Casas de Cultura Estrangeiras, em reuniao do dia 11.04.05, que trata da
contrataefio do Professor Visitante Estrangeiro Leitor, Professor Etéphane
Antoine Muller, para a Casa de Cultura Francesa, para um periodo de 12
meses a partir do dia 1° de agosto de 2005. A conselheira Glaucya Gislayne
Brito Cavalcante infonnou aos conselheiros presentes a necessidade da
contratagao do Professor Stéphane Antoine Muller. Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA: Assuntos de
interesse do Centre de Humanidades e/ou da UFC. A Sra. Diretora Professora
Maria de Fatima Oliveira Costa parabenizou os aniversariantes do mes. Em
seguida, informou sobre o documento enviado pelo Magnifico Reitor,
recebido do Procurador da Repfiblica no Estado do Ceara, que trata de
denfincias sobre presengas irregulares de professores em salas de aula dessa
Universidade, fazendo-se substituir por mestrandos e monitores, o que 1150 e
permitido, no que recomenda que esta Universidade adote medidas cabiveis
em relag'ao a freqfiéncia desses professores. Informou ainda, da sugestao de
Medalha de Mérito ser extensiva aos servidores, sugestz‘io esta feita na reunifio



do CONSUNI. Apés discussfies a Sra. Diretora agradeceu a presenga dos
consclhcims c dcu por cncerrada a sessfio, da qua] eu, Fernanda Aparecida dc
Miranda, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata que apés lida e
aprovada, seré assinada por mim e pelos demais presentes.
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