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Ata da 4:27a Sessao Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades daUniversidade Federal do Ceara. A03 18 (dezoito) dias do més de abril do anode 2006 (dois mil e seis), 513 09:00 (nove horas), realizou—se na sala denreunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades,sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora Maria de Fétima OliveiraCosta, contando com a presengza dos Senhores Conselheiros: Elizabeth DiasMartins e Maria Neuma Barreto Cavalcante - chefe e representante doDepartamento de Literatura; José Alber Campos Uchoa e Yvanowik DantasValério — chefe pro - tempore e representante do Departamento de LetrasVernaculas; Ana Maria César Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira — chefe erepresentante do Departamento de Letras Estrangeiras; Silvia Helena BelminoFreitas e Maria Aparecida de Sousa — chefe e representante do Departamentode Comunicaoao Social; Rute Batista de Ponies e Marcio de Assumpgfi‘oPereira da Silva — chefe e representante do Departamento de Ciéncias da,Informaoao; C'assio Adriano Braz de Aquino e Maria de Fatima de Sena eSilva— chefe e representante do Departamento de Psicologia; Pedro AirtonQueiroz Lima — Sub-chefe do Departamento de Histéria; Maria José SantaRosa B. de Castro —- vice—coordenadora do Curso de Letras; Ines SilviaVitorino Sampaio — coordenadora do Curso de Comunicaoao Social; IsabelleBraz Peixoto da Silva — coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; IvoneBastos Bomfim Andrade — vice-coordenadora do curso de Biblioteconomia;Francisco de Assis Santos .de Oliveira — vice~coordenador do Curso deHistoria; Luciana Lobo de Miranda — coordenadora do curso de Psicologia;Evanildo Costeski — coordenador do curso de Filosofia; Marcia TeixeiraNogueira — coordenadora do Programa de Pés-Graduagzao em 'Lingiiistica;rMaria Aparecida de Paiva Montenegro — coordenadora do Programa de Pos-Graduagao em Filosofia; Maria de Fatima Vieira SeVeriano - coordenadora do
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Programa de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante —
coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; José Lima Teixeira —
representante do Corpo técnico administrativo; Marcos de Arafijo Nascimento
- representante do C.A. do Curso de Letras; Evilaisio Oliveira — representante
do C. A. do Curso de Histéria; Manoel Moreira de Sousa Neto — representante
do C.A. do Curso de Ciéncias Sociais; Wellington Gabriel Freitas de Oliveira
— representante do D.A. do Curso de Comunicagfio Social; Maria Erione Melo
Cavalcante —representante do C.A. do Curso de Biblioteconomia; Jon,
Anderson Machado Cavalcante — representante do C.A. do Curso de
Psicologia e, a convite, os Pro-Reitores de Planejamento e Administraeéio,
Prof. Ciro Nogueira Filho e Prof. Luiz Carlos Uchoa Saunders,
respectivamente, bem como da Coordenadora de Projetos e Obras da
PLANOP Sra. Regina Lucia Lopes de Souza Cunha. ORDEM D0 DIA:
Verificando n50 haver, ainda, quorum regimental, a Senhora Diretora, deu
im’cio a reunifio com os Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades
e/ou da UFC. A Senhora Diretora Professora Maria de Fétima Oliveira Costa
apresentou aos senhores Conselheiros presentes, informaofies a respeito da
realizagfio da III Semana de Humanidades informando, inclusive, que o evento
ja faz parte do calendério universitério, devidamente aprovado pelo CEPE, e
que no periodo de 25 a 28 de abril (3a a 621 feira) e as inscriooes se encontram
abertas. Anunciou que estao abertas as inscrigoes do Concurso Pfiblico para
Professor Efetivo Adjunto da UFC, e que cada Departamento foi contemplado
com uma vaga, bem como também estfio abertas as inscrigoes do Concurso
Pfiblico para Professor Adjunto da UFC para Biblioteconomia e Filosofia —
Campus do Cariri. Verificando haver quorum regimental, a Sra. Diretora
informou a sua contrariedade no atraso do inicio da reuniao por falta de
quorum. INCLUSAO: A Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas solicitou
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a inclusao da homologacao da Banca do Concurso Pfiblico para Professor
Auxiliar no setor de estudo Criacao/Direcao de Arte, do Departamento de
Comunicacao Social. Aprovado. A Sra. Diretora Professora Maria de Fatima
Oliveira Costa, devido ao adiantado da hora, solicitou permissao ao Conselho
para fazer alteracao na pauta da reunifio, a fim de que fossem apreciados os‘
pontos mais urgentes. Posta em votacao, aprovado por unanimidade.
PRIMEIRA MATERIA: Homologacfio da Banca de Concurso para
Professor Auxiliar do Departamento de Comunicaefio Social. A
Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Comunicacao Social, que trata da Banca de Concurso
Pfiblico para Professor Auxiliar, no setor de estudo Criacao/Direcao de Arte,
composta pelos seguintes professores: Titulares: Prof. Dr. Antonio Wellington
de Oliveira Junior — UFC; Prof. Dr. Heliodoro Teixeira Bastos Filho — USP e
Prof. Dr. Ricardo Bezerra — UFC. Suplentes: Prof. Dr. Francisco Gilmar
Cavalcante de Carvalho — UPC e Prof. Dr. Silas JOSé de Paula — UFC. Posta
em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA
MATERI‘A: Aprovacao da Ata da 426° Sessao Ordinéria. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Projetos de
Extensfio — Centro de Humanidades. A Senhora Diretora Professora Maria
de Fatima Oliveira Costa relatou a mate’ria que trata do projeto de extensao
intitulado: “III Semana de Humanidades”, coordenado pelos ProfeSsores
Maria de Fatima Oliveira Costa 6 Antonio Wellington de Oliveira Junior. A
,Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa, fez um breve relato, informando aos
presentes que 0 objetivo principal é refletir com toda a comunidade académica
do Centro de Humanidades da UFC, sobre o papel das ciéncias humanas no
111m contemporaneo e no quadro geral das ciéncias humanas e no quadro
geral das ciéncias hoje, bem corno apresent‘ou a programacao, distribum os
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folders e solicitando a participagao de todos, sugerindo aos professores que
motivem a presengza dos alunos, cobrando relato de atividades para avaliar
conjuntamente com toda a comunidade deste Centro. Posta em votagfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Coordenagiio Geral das Casas de
Cultura Estrangeira — Casa de Cultura Alema. A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela Coordenagao Geral
das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia 10.02.2006, que trata do
projeto de extensfio intitulado: “Alemfio Avangado — Curso Preparatério
para o Certificado Alemfio — ZD”, coordenado pelo Professor Alexander
Magnus Alves Ribeiro. A Conselheira Glaucya Gislayne informou aos
Censelheiros que o principal objetivo do citado projeto é 0 de capacitar o
aluno para obter aprovagao no Certificado Alemao. No ZD, o candidato deve
demonstrar que possui conhecimentos bésicos 11a Lingua Alcméi os quais Ihe
possibilitem comunicar-se oralrnente ou por escuta em situaooes cotidianas.
Posta em votaoéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de
Psicologia — a) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a
matéria aprovvada pelo Departamento de Psicologia em rennifio do dia
29.03.06 que trata do projeto de extensfio intitulado: “XI Encontro de
Psicanélise da UFC: A Clinica Psicanalitica”, coordenado pela Profa.
Laéria Bezerra Fontenele. O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquino
informou que o objetivo principal do referido projeto é o fortalecimento da
cultura académica, o incremento do ensino da psicanalise, a divulgagfio de
pesquisas e trabalhos de extensfio realizados pelos psicanalistas que Iecionam
nas uniVersidades de todo o Pais. Pretendendo com isso contribuir com a
otimizagfio da fonnagfio de nossos alunos através da constituigfio de um
espago que enseJe a produoao do conhecimento e do diélogo no campo
psicanalitico. Pretende ainda a integraoao da graduagao com a pos-graduagao.
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Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 'b) 0 Conselheiro
Cés’sio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada pelo Departamento
de Psicologia em reunifio do dia 11.02.06 que trata do projeto de extensfio
intitulado: “KARA A KARA”, coordenado pela Profa. Maria de Fatima de
Sena e Silva. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino informou que o
objetivo principal do referido projeto é desenvolver um trabalho de “Educacfio
sobre Drogas”, intitulado Kara a Kara que possibilitem aos sujeitos
participantes (jovens e adultos) o desenvolvimento de uma visao critica sobre
o uso e abuso de drogas. Posta em votacéio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. c) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunifio do dia
15 .02.06 que trata do projeto de extensfio intitulado: “IV Seminério de Teses
e Pesquisas em Psicologia e I Seminario de Teses e Pesquisas em
Psicologia do HUWC”, coordenado pelo Prof. Antonio Caubi Ribei’ro
Tupinambé. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino informou que o
objetivo principal do referido projeto é divulgar os trabalhos das areas do
Psicologia realizados por professores e alunos dos diferentes departamentos
que compéem 0 Centro. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. d) A ’Conselheira Maria de Fatima de Sena e Silva relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniéio do dia
15.02.06 que trata do projeto de extensfio intitulado: “‘Grupo de Estudo e
Intervencées em Psicologia do ESporte - GEIPE”, coordenado pelo Prof.
Céssio Adriano Braz de Aquino. A Conselheira Maria de Fatima de Sena ‘e
Silva .relato‘u aos presentes que o projeto tem como objetivo principal estudar e
desenvolver, como area complementar, a area (16 psicologia do esporte no
Curso de Psicologia 6 areas afins da Universidade Federal do Cearé. Posta em
votiacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de
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Comunicagfio Social — A COnselheira Silvia Helena Belmino Freitas relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Comunicagfio Social em reuniao do

dia 27.03.2006, que trata do projeto de extensao intitulado: “Hora do
esporte”, coordenado pelo Professor Agostinho Gosson. A Conselheira Silvia

Helena Belmino Freitas infOrrnou que um dos objetiVos do referido projeto é

criar a possibilidade de maior exercicio da modalidade de Jornalismo

Esportivo dentro do Curso de Comunicaoao Social da UFC; buscar a formaoao

de profissionais na area que tenham competéncia e étiea no exercicio da

profissao. Posta em votagao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade.

Departamento de Letras Estrangeiras — A Conselheira Ana Maria César

Pompeu relatou as matérias aprovadas em reunifio do Departamento de Letras

Estrangeiras do dia 31.03.2006, que tratam dos projetos de extensfio

intitulados: a) “Curso de Introdugfio a Lingua Espanhola”, coordenado

pela Profa. Livia Marcia Tiba Radis Baptista. A Conselheira Ana Maria César

Pompeu informou que um dos objetivos seré oferecer a comunidade em geral

uma iniciagzao a lingua espanhola e favorecer o contato com a cultura do

universo hispanico, de maneira que possamos contribuir para uma educagao

plurilingfiistica e intercultural. b) “Seminério teorico-prético para

estudantes e profissionais de espanhol”, coordenado pela Profa. Livia

Marcia Tiba Radis Baptista. A Conselheira Ana Maria César Pompeu

informou aos Conselheiros presentes que o objetivo principal do projeto 6 de

'uma primeira aproximaoao da anélise estrutur’al—fimcional da lingua

espanhola, na qual sera‘io descritas de forma cientifica as estruturas mais

comuns do espanhol atual. Postas em votaeao, as matérias foram aprovadas
por unanimidade. Departamento de Filosofia — A Conselheira Maria

Aparecida de Paiva Montenegro, relatou a matéria aprovada em reuniao do

Departamento de Filosofia do dia 11.04.2006, que trata do projeto de extenséio
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intitulado “Pensando a Democracia”, coordenado pelo Professor Eduardo

Ferreira Chagas. A Conselheira Maria Aparecida Paiva Montenegro, disse que

o objetivo do projeto é apresentar a comunidade do Ceara as mais recentes

discussoes e pesquisas sobre a democraoia realizadas na UFC e em outras

Universidades Cearenses. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Literatura — A Conselheira Elizabeth Dias

Martins relatou a mate’ria aprovada em reuniao do Departamento de Literatura

do dia 27.03.06, que trata do projeto de extensao intitulado: “Rotagoes do

Saber: Pesquisa, Produefio e Dialogo”, coordenado pela Profa. Fernanda

Maria Abreu Coutinho. A Conselheira Elizabeth Dias Martins disse que o

objetivo do referido projeto send 0 de divulgar as pesquisas realizadas no

Programa de Pos-Graduagao em Letras/Mestrado em Literatura. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA:

Afastamento de Docentes — Departamento de Ciéncias da Informaofio. A

Conselheira Rute Batista de Pontes relatou a matéria aprovada em reuniao do

Departamento de Ciéncias da Informaoao do dia 24.02.06, que trata da

solicitaeao de afastamento por um periodo de 01 (um) ano, a partir de

01.06.06 a 30.05.07, da Profa. Lidia Eugenia Cavalcante, a fun de cursar Pos-

Doutorado na Universidade de Montreal — Canada. A Conselheira Rute

Batista de Pontes. disse que o afastamento da Profa. Lidia Eugenia Cavalcante

é muito importante para o crescimento do Departamento no que diz respeito a

criaoao do curso de mestrado. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Letras Estrangeiras — A Conselheira Ana

Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento

de Letras Estrangeiras que trata da solicitaoao de afastamento por um periodo

de 01 (um) ano, a partir de 01.01.2006, do Prof. Francisco Edi de Oliveira

Sousa, a fim de cursar Doutorado na Universidade de ‘Sorbone — Paris —
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Franoa. A Conselheira Ana Maria César Pompeu informou que 0 Prof.
Francisco Edi ja se encontra afastado para o doutorado, mas em Virtude dasuspensao da bolsa do PQI o referido Professor foi selecionado com a bolsa
Alban. Apés informagoes prestadas pela Conselheira, posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA: Indicagfio do
Titulo de Professor Emérito — Departamento de Psicologia. O Conselheiro
Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada em reuniao do
Departamento de Psicologia, que trata da indicaoao do name do Professor José
Telmo Valenoa — do Departamento de Psicologia, para a concessao do Titulo
de Professor Emérito. O Conselheiro Céssio Adriano fez um relato do
memorial do citado Professor, da sua importancia para 0 Departamento de
Psicologia, hem como para outras Instituigzoes de Ensino Superior durante toda
sua trajetoria de dedicagao ininterrupta ao exercicio da docéncia. A Senhora
Diretora, Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa endossou as palavras do
Conselheiro Cassio Adriano. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada com
uma abstengao de voto. SEXTA MATERIA: Revisfio de Reprovagfio —
Departamento de Comunicagao Social. A Senhora Diretora explicou para o
Conselho de Centro do que se tratava e solicitou a Conselheira Elizabeth Dias
Martins, designada por esta Diretoria para relatar o processo, que passasSe as
devidas informaooes aos Senhores Conselheiros. A aluna Liliane de Andrade
Moura concluiu todo o trabalho de pesquisa para defesa da monografia de
térrnino de curso. O presidente e orientador da banca de defesa da referida
aluna, Prof. Silas José de Paula, disse que a mesma estava apta para marcar
sua defesa e que fosse constituida a banca,. A citada aluna diante da grande
dificuldade em indicar a banca, uma vez que todos os professores com
conhecimento no tema, estavam impossibilitados por urn motivo ou outro, e,
corn sua mudanga para a cidade de 850 Paulo, a aluna procurou por
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professores ode outras instituigoes que tivessem conhecimmto dessa tematica.Foi quando a aluna entrou em contato com a Profa. Dra. Aletusya de ArafijoBenevides — da Universidade de Fortaleza, convidando—a para compor abanca, que foi bem receptiva ao convite. Ainda com dificuldades em encontraroutro membro, a Chefe do Departamento de Comunicagfio Social, Profa.

Silvia Helena Behnjno Freitas, se ofereceu para completar a banca. Enfim, no
dia da sua defesa, confiante no seu trabalho e pela prévia avaliagao do seu
orientador, se apresentou a comi'ssfio. Porém, a0 chegar a coordenaea’o doCurso de Comunicagsfio Social, encontrou a banca reunida e foi infonnada que
havia sido encontrada uma fiaude em seu trabalho. A Profa. Aletusya de
Arafijo Benevides disse que a aluna havia copiado trechos de diferentes sitesda Internet, o que caracterizaria um plagio. Assim sua monografia foi
considerada indefensével, segundo seu orientador. Apés o fato ocorrido, aaluna procurou seu orientador para obter algumas respostas, mas n50 foi
atendida. Procurou entao a Coordenadora do Curso, Profa. Ines Silvia Vitorino
Sampaio, que afitmou n50 ter analisado o trabalho ou verificrado suaVeracidade, limitou-se a repetir sobre a ilegalidade do plégio e que nada
poderia fazer. Diante de tudo o que foi exposto, a relatora do processodeclarou que a aluna Liliane de Andrade Moura solicita documentos
comprobatérios do plagio alegado pela banca, e propoe aos Conselheiros do
Centro que as provas citadas sejam anexadas ao processo pela banca. Posta em
discussao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA:
Proposta do Projeto de Construgfio do Bloco Didético da area II doCentro de Humanidades. A Senhora Diretora Profa. Maria de FétimaOliveira Costa fez um breve relato a respeito do projeto de construgao dobloco djdético da area 11 do Centro de Humanidades, em seguida passou apalavra para a Coordenadora de Projetos e Obras da PLANOP, Sra. Regina
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Lficia Lopes de Souza Cunha. Apresentou aos Senhores Conselheiros trés
sugestoes: 15l compra ou cessfio do terreno que ocupa o Colégio Rodolfo
Teofilo; 2a demoligfio de uma parte da quadra do CEU e 3a construofio entre os
prédios onde fimcionam os Departamentos do Comunicaofio Social e de
Ciéncias da Informaofio e das salas de aulas existentes na area H do Centro de
Humanidades. Informou que seria construido um prédio de 05 (cinco) andares‘
com 06 (seis) salas de aulas por andar e com capacidade para 40 (quarenta),
45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) alunos oada. 0 Prof. Ciro Nogueira Filho
— Pré-Reitor de Planejamento, solicitou a Sra. Regina Lficia que lhe
informasse o custo total da obra, no que foi prontamente atendido, ficaré esta
obra em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por andar, perfazendo
aproximadamente mais de R$ 3.000.000,00 (trés milhoes de reais), sendo que
o recurso dispom’vel para toda a UPC 6 de R$ 3.100.000,00 (trés milhoes 6.
com mil reais), o que impossibilita completamente a proposta. 0 Prof. Luiz
Carlos Uchoa Saunders — Pro-Reitor dc Administraoao disse que poderia ser
feita a construoao do bloco didatico utilizando uma parte da quadra do CEU,
pois atualmente a quadra nao tem tanta utilizaoao como antes. O representante
do C.A. do Curso de Histéria, Evilasio Oliveira disse que a quadra é muito
importante para os alunos, que ainda ,hoje sfio realizadas calouradas, é
utilizada também pelo projeto de Capoeira e que os alunos sao contra a
demoligzé'to, mesmo que em parte, da referida quadra. 0 Prof. Ciro Nogueira
Fi'Iho disse da necessidade de se ter urn resultado urgente em relaofio a
construoao do bloco didético devido as necessidades dos outros Centros e
Faculdades que, pela prioridade 0 Centro de Humanidades send 0 primeiro a,
realizar a construgao em seguida a FEAAC e por filtimo a FACED. Apés
discussoes, foi sugerido que se fizesse um estudo na area I para examinar a
possibilidade de construoao desse bloco didético na area I do Centro de
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Humanidades, que fosse comum a todo 0 Centro de Humam'dades priorizando
os cursos da area 11. Nesse memento, n50 havendo mais quorum, apenas fori
sugerido pelos presentes esse encaminhamento. Nada mais havendo, a tratar a
Sra. Diretora Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa agradeceu a presenga de
todos e deu por encerrada a sessfio, da quaI eu Fernanda Aparecida de
Miranda, lavrei a presente ata que, apés lida e aprovada, seré assinada por
1mm 6 pelos demais presentes.


