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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ara da 512‘ Reunifio Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 16 (dezesseis) de abril de 2014 (dois mil e quatorze), as 9 horas e 25

minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centre, sob a Presidencia da Diretora do Centre de

Humanidades, Vlédia Maria Cabral Borges, contande com a presenca dos seguintes Conselheiros:

Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas Académicos do

Centre de Humanidades; Marcelo Almeida Peloggio — Representante do Departamenm de

Literatura; Antonio Duarte Fernandes Tamra — Chefe do Departamento de Letras Veméculas;

Michel Emmanuel Félix Francois e Maria Manolisa Nogueira Vasoonceles — Sub-Chefe e

Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Amea Montenegro Albuquerque

Guerra — Sub-Chefe do Departamento de Ciéncias da Informaofio; Valmir Lopes de Lima — Chefe

do Departamento de Ciencias Sociais; Caciana Linhares Pereira — Representando o Chefe do

Departamento de Psicologia; Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte e Marilda Santana da Silva -

Chefe e Representante do Departamento de Histéria; Vanda Magalhaes Leitae e Marcus Weidson

Pinheiro— Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras; Maria Silvana Militao de

Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Katia Lucy Pinheiro — Coordenadora do

Curso de Letras-Libras; Maria da Gloria Guard Tarrares - Coordenadora do Curso de Letras

Notume; Amolde Nunes da Silva — Coordenador do Curso de Bibliotecenomia; Carlos Kleber

Saraiva de Souza - Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais Diume; Antonio George Lopes

Pauline - Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais Noturno; Cinthia Mendenca Cavalcante »—-

Coerdenadora do Curso de Psicolegia; Ana Rita Fonteles Duane — Coordenadora do Curso de

Historia; Cid Ottoni Bylaardt — Coordenador do Programa de Pos‘Graduaeao em Letras; Maria

Margarete Fernandes de Sousa - Coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Linguistica;

Francisco Régis Lopes Ramos — Vice-Coordenador do Programa de Pos-Graduacao em Histéria;

Maria Elias Seares — Coordenadora do Mestrade Prefissional em Letras; Raimunde Mendes da

Silva - Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Adelson Andrade Alves Sebn'nhe —

Representante do Magistério de Ensino Basico Te’cnico e Tecnelegice; Geana de Alencar Libério

— Representante do Corpo Técnico-Administrativo; Silvia Cavalleire — matricula 308502 —

Presidente do Centre Académico de Letras; Davi Martins de Oliveira — Representante do Centre
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Académico dc Biblieteconemia e Claudio J. Carvalhe Neto — Representante do Centre Aca

.de Histéria. ORDEM D0 DIA. Constatado o quérum regimental, a Diretera do Centre de

Humanidades iniciou a reunifio colocando em apreciaeae a pauta do dia, para a qual foram

solicitadas as seguintes inclusees: 1) Centre Académice de Biblioteeenomia: Calourada; 2)‘

Programa de Pas-Graduacae em Linguistica: Indicacao de concessao de Titule (16 Professor

Doutor Honoris Causa. Foi solicitada a exclusfie de um projeto de extensao: American Movie

Night. Posta em apreciaofie, a pauta, com as inclusoes e exclusees foi aprovada per unanimidade.

PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA 511II REUNIZXO ORDINARIA. Come de

praxe, a secretéria procedeu a leitura dos tepicos da ata 511‘ Reunifie Ordinéria, realizada em 13

(treze) de marge de 2014. Houve um esclarecimente acerea da divergencia erm'e e relate da

OITAVA MATERIA - NORMATIZACAO D0 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO

(TCC), visto que foi pesto pela relatera, na reuniao do dia 13 de marge, que nfio haveria a

fermacfio da banca de defesa, apesar de, no documento da nonnatizacao, estar prevista a fermacfie

de banca e arguiofio. A Censelheira Gloria Guaré expliceu que havia se expressade

equivocadamente, peis resumira o que constava no documento e que esse resume nae dove ter

ficado clare. Disse ainda que o que fora aprevado no Colegiado do Curse de Letras Neturno foi a

formacae da banca de defesa, mas sem a realizaefie de arguicae. Diante do esclarecimento da

divergéncia, ficou decidido que a Coordenadora do Curse deveria solicitar, a PROGAD, a

devolucfie do processo para que fesse ajustado e reapresentade na préxima reunifie do Censelhe.

Posta em vetacae, a ata foi aprovada, com o registre do 04 (quatre) abstencees. SEGUNDA

MATERIA — PLANO DEPARTAMENTAL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA

— SEMESTRE 2014.1. 0 Conselheiro Raimundo Mendes inicieu o relate da materia que trata da

apresentacfio do plane departmental do semestre 2014.1, perém a Diretora soliciteu que fessem

apresentadas, de forma sintetizada au‘avés do somaterie da oferta, as informacees referentes a

oferta de turmas. O professor Mendes soliciteu que se desse seguimento na reuniao e se retemasse

a essa pauta quando ele finalizasse o sematério da oferta. ‘TERCEIRA MATERIA.

SOLICITACAO DE VAGAS N0 ESTACIONAMENTO. O aluno Davi Martins leu

documento acerca da solicitacfio de vagas para alunos dos curses do CH2. A Diretera prestou

esclarecimentos acerca dos precedimentos de controle de acesso de veiculos nas areas do CH,

explicitando, também, as difiouldades enfrentadas cotidianamente devide a necessidade desse

controle. O Censelheiro Carlos Kleber sugeriu que os segurancas da Universidade permanecessem

no espaco externo “vigiande” es veiculos dos alunes, para gerar uma sensacfio de segmanca. A

professora Vladia Borges explicou que isso nao é possivel visto que o centrate vigente prove

apenas seguranca patrimonial. O Conselheiro Antonio George disse que estava selicitando

exoneracao do cargo de Coordenader do Curso de Ciéncias Sociais Neturno justamente devido

miamoam
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Régis Lopes sugeriu que voltassemos a tratar desse assunto na préxima Semana de Humanidades,

durante a qual poderiamos discutir a esséncia do espaeo pfiblice, pois, a seu ver, n50 apenas e

estacionamento gera problemas, mas também o mau use de outros espagos, come, por exemplo, as

salas de aula. O professor George relatou a realizaeao de festas, no fimbito do CH3, sem

conhecimento prévio da ceordenaefio do curse noturno. A Diretera explicou que s6 dé. autorizaefio

para realizagfio de festas apes e “de acordo” prévio do Chefe do Departarnento de Ci’éneias

Seciais. O Representante do Centre Académice de Historia, Clafidio Carvalho, perguntou acerca

do quantitative de vagas no CH2 e se 0 mesmo poderia ser distribuide entre os alunos da area 2.

Finalizando a discussao, foi sugerida a formaefio de uma Cemissfio para proper uma solugfio a ser

apresentada na Semana de Humanidades. Em seguida, foi retornado e relato da SEGUNDA

MATERIA. 0 Conselheiro Raimundo Mendes apresentou a oferta total das Casas de Cultura

Estrangeira no semestre 2014.1, disposta da seguinte forma: 138 turmas, 39 professores, 05 deles

afastados. Acrescentou que o Curso de Esperanto esté sendo reestruturado e atualmente oferta O4

turmas. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada per unanimidade. QUARTA MATERIA.

HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE CONCURSO PIjBLICO. DEPARTAMENTO

DE LETRAS-LIBRAS. A Conselheira Vanda Magalhfies relatou a mate’ria que trata da

homologaefio do resultado dos seguintes concursos pfiblicos: 4.1.1 Professor Assistente A - Setor

de Estudo: Fundamentos da Educaeao de Surdos — 01 vaga. O concurso ocorreu no periodo de

07 a 10 de abril de 2014, inscreveu-se no certame apenas uma candidata, Ligiane Castro Lopes.

A candidata foi aprovada e indicada para contratagfio, com a média final 6,3 (seis virgula trés)

. Pesta em votaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 4.1.2 Professor Auxiliar- Setor de

Estudo — Fundamentos Tedricos e Praticos do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e suns

Literaturas - 04 vagas. O ooncurso também ocorreu no periodo de 07 a 10 de abril de 2014, e

teve es seguintes candidates aprevados: 1° lugar - Débora de Vasconcelos Souza Conrado,

média 6,7 (seis virgula sete); 2° lugar - Mardfinio dos Santos Aguiar de Oliveira, média 6,1

(seis virgula 1); 3° lugar - Rundesth Saboia Nobre, média 5,9 (cinco virgula nove); 4° lugar -

Vanessa Vidal de Machado, média 5,7 (cinco virgula sete). Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 5.1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes ‘relatou a matéfia

que trata das solicitagees de afastamento dos seguintes docentes para participaefio em evento no

exterior: 5.1.1 César Barreira, no periodo de 07 a 11 de abril de 2014, aprovado em reunifio

departmnental de 18 de fevereiro de 2014 e através de “ad referendum” pela Direeao do Centre de

Humanidades em 31 de marge de 2014. O afastamento hem come finalidade a apresentaefio de.

trabalho 113. I Reunifi‘o do Grupo Paradoxes da Seguranea e Cidadania, em Toluca/México. Pesto
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em votaefie, e referendo foi homologado per unanimidade. 5.1.2 Jfinia Perla Didgen

Aquino, no periodo de 03 a 14 de abril de 2014, aprovado em reunifio departamental de 01 de

abril de 2014 e através de “ad referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades em 31 de

marge de 2014. O afastamento tem come finalidade a apresentaefio de trabalho na I Reuniao do

Grape Paradoxes da Seguranea e Cidadania, em Teluea/México. Pesto em votaeao, o referendo

foi homologado por unanimidade. 5.1.3 Leonardo Damasceno de 85, no periedo de 02 a 11 de

abril de 2014, aprovado em reunifio departamental de 18 de fevereiro de 2014 e através de “ad

referendum” pela Direefio do Centre de Humanidades em 31 de marge de 2014. O afastamento

tem come finalidade a apresentaefio de trabalho na I Reunifio do Grupo Paradoxes da Seguranea e

Cidadania, em Toluca/México. Pesto em votaeao, o referendo foi homologado per unanimidade.

5.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A Conselheira Vanda

Magalhfies relatou a matéria que trata da solicitaefio de afastamento do professor Marcelo Lucio

Amorim, no periodo de 10 a 28 de julho de 2014, aprovado em reunifio departmental de 14 de

abril de 2014. O afastamento tern come finalidade participar de atividades culturais e realizar

tradueao de linguas no evento Miss Deaf World, em Praga/Repfiblica Tcheca. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada per unanimidade. 5.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS.

A Conselheira Margarete Fernandes relateu a matéria que trata da solicitaeao de afastamento da

prefessora Ana Célia Clementine Moura, no periodo de 12 a 19 de abril de 2014, aprovado em

reunifio departamental de 24 de marge de 2014 e através de “ad referendum” pela Direefie do

Centre de Humanidades na mesma data. 0 afastamento tern como finalidade a apresentagao de

trabalho no 41° Congresso Intemacional de Linguistica Sistérnieo-Funcional, na Universidad

Nacional de Cuyo, em Mendoza/Argentina. Pesto em votagfio, o referendo foi homologado per

unanimidade. 5.4 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A professora Caciana Linhares

relatou a solicitaefie de afastamento da prefessora Zulmira Aurea Cruz Bomfim, no periede de

20 a 30 de junho de 2014, aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Psicelogia

em 10 de abril de 2014. O afastarnento tem come finalidade apresentaefio de trabalho no 23°

Congresso Internacional de Psicelegia, na The West University of Timiseara, em

Timisoara/Reménia. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA

MATERIA. RECURSO ACERCA DE RESULTADO DE COMISSAO DE SINDICANCIA.

A Conselheira Maria Elias leu o parecer que emitiu apes analisar os autos da Cornissao de

Sindieancia instaurada para averiguar o afastamento sem autorizaefio do professor Fabiano Seixas,

no periodo de 30/09 a 04/10/2013. A Conselheira Manolisa Vaseoncellos perguntou se 0 professor

foi comunicado que o recurso seria apresentado ao Conselho hoje. A Diretera explicou que a

notificaefio ao professor nae é necessaria. A seguir, reproduzi texto parcial do parecer

apresentado: “O impetrante requer a revogaefio da decisfio temada pela Camissfio de Sindie‘éincia,
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alegando que a mencionada Comissfio a) extrapolou o prazo legal de 30 dias fixado pela P

11°. 24; b) nfio esgotou as formas de tentativa para o estabelecimento de comunicaefio com o

professor sobre o andamento do processo, bem corno sobre sua convocaofio para comparecimento

aos atos processuais; c) inseriu cépia de autos de sindicancia cujo objeto de investigaeao era

alheio ao objeto discutido na presente sindicancia; d) recomendou a aplicagao da pena de

adverténcia, com base no Artigo 117 da lei 8.112/90, o qual prevé que a pena seja registrada nos

assentamentos do professor, sem observer o que prescreve o Regimento Geral da UFC, segundo o

qual a adverténcia deve ser feita oralmente e em particular, 11:10 66 aplicando em caso den

reincidéncia. Os fatos que derarn origem ao processo em questfio foram desencadeados pelo 0f.

n°. 294/2013, do Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, em que informava a Diretora do

Centro de Humanidades o afastamento do Professor Fabiano Seixas Fernandes, no periodo de 23

de setembro a 04 de outubro de 2013, para participar do XI Congresso Intemacional da

Associaoao Brasileira de Pesquisadores em Tradugao (ABRAPT) e do V Congresso Intemacional

de Tradutores, em Florianépolis, bem como ministrar a disciplina intensiva “Topicos Especiais:

tcionalismo”, do Programa de Pos-Graduagfio em Estudos da Traduoao (PGET), da

Universidade Federal de Santa Catarina. Em resposta ao citado oficio, a Diretora do CH informou

que autorizara o afastamento do docente, somente pelo periodo de 23 a 26 de setembro e n50 até‘

04 de outubro, tempo correspondente a realizagao dos eventos, entendendo que aquele n50 era “0

memento adequado para o professor afastar-se de suas atividades docentes junto a UFC, tendo em

vista ter acabado de retomar de uma licenoa médica, no periodo de 03 a 18/09/2013” (p.23). No

entanto, por meio do Of. 11°. 320/2013, o Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, no seu

dever de comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade conhecida em razfio do exercicio de

funooes atinentes a sua aleada, oomunicou, baseado em informaefio da Profa. Andréia Guerini, da

UFSC, que, apesar de nfio ter sido autorizado e de ter conhecimento da negativa de sen

afastamento (cf. copia de e-mail enviado ao professor, documentos apensos - p. 28-30), 0 Prof.

Fabiano continuou em Florianépolis, ministrando a disciplina ofertada pelo Programa de Pos-

Gradnagao em Estudos da Traduoao (PGET) da mesma Universidade, de 30 de setembro a 04 de

outubro de 2014. Em decon'éncia dos fatos citados, mediante a Portaria N° 284, de 29 de outubro

de 2013, a Diretora do CH designou a Comissfio de Sindicancia, que agiu segundo os principios da

razoabilidade e da proporcionalidade, buscando obter informaooes oriundas de documentos e da

oitiva do docente e de testemunhas do Departamento de Letras Estrangeiras, nos termos do que

prevé a Lei 8.112/90. Conforme comprova a documentaeao apensa ao processo, nae prosperam as

alegaefies do recorrente, considerando que, no tocante ao item a), o prazo processual é contado em

dias corridos, excluido 0 dia do comeeo e incluido 0 do vencimento, que deve ser prorrogado, para

o primeiro dia fitil seguinte, no case de este prazo vencer em dia em que n50 haja expediente,
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169 conforme previsto no at. 238 da Lei 8.112/90. A documentagfio comprova que a Comiss dew;

170 Sindica‘ncia 115.0 extrapolou o prazo legal de 30 dias fixado pela Portaria n“. 24, uma vez que

171 apresentou seu parecer no dia 27 de novembro de 2013, 29 dias depois de designada (p. 298-299).

172 Em relapao a0 item b), a Lei 8.112/90 n50 faz meng’ao expressa a obrigatoriedade de notificar 210

173 interessado acerca da instauragzao de sindicancia em seu desfavor, mas, no art. 156, assegura—lhe o

174 direito de acompanhar o procedimento, pessoalmente, ou por intermedio de representante legal.

175 Nesse quesito, a Comissao agiu no sentido de assegurar ao servidor docente ampla defesa,

176 obedecendo ao principio do contraditorio, conforme se comprova na anélise dos documentos

177 apensos ao processo (p. 269 — 272), que convocaram 0 Prof. Fabiano, que nfio compareceu an

178 Departamento no dia aprazado, razao pela qual foi enCaminhado documento para que $6

179 manifestasse por escrito. Este, no entanto, n50 atendeu a nenhuma convocaefio da Comissfio. No

180 que concerne ao item c), cumpre destacar a recomendaefio do Manual de sindicéncia disciplinar,

181 do Tribunal de Justioa do Distrito Federal e dos Territorios, segundo o qual “os assentamentos

182 individuais sfio de extrema- importéncia para que a Comissfio proceda a analise do perfil do

183 servidor investigado (tempo de servieo no orgao, nivel de escolaridade, treinamentos efetuados,

184 elogios, penalidades, afastamentos por motivo de safide, entre outros ”. No caso em debate, sac

185 levantadas situaodes que poderiam esclarecer os fatos que levaram o servidor a tomar as decisoes

186 que desencadearam a sindicancia em questfio. Quanto ao item d), a Comissao aplicou as

187 dispositivos da Lei 8.112/90, considerando que esta prevalece sobre o Regimento da UFC, dado

188 que este é “ato administrativo criado para prover situagoes abstratamente previstas na legislaoao,

189 desde que n50 o contrariem", segundo afirma nota técnica da Assessora de Legislagao e Nonnas

190 da Pré-Reitoria de Gestao de Pessoas, que continua: o Regimento Intemo desta Universidade tem

191 de estar em conformidade com a Lei e n50 o contrério. Entende-se tal autonomia entre dois textos

192 — Lei e Regimento — em vixtude de n50 haver sido revisto tal instrumento normativo (RI), no que

193 conceme‘ ao regime disciplinar, apés a promulgagao do Regime Juridico finico (Lei 8112/90),

194 contudo, em virtude do disposto na Constituigao Federal, artigo 5°, II e XXXIX, n50 pode haver

195 imputaofio de punigao, seja administrativa ou penal, sem previsao legal devida” (p.12). A referida

196 nota conclui: “... somos pela aplicaoao dos dispositivos constantes da Lei 8.112/90, para toda e

197 qualquer punieao administrativa, haja vista ser a lei a {mica espécie normativa apta a disciplinar as

198 penas a serem imputadas a servidores (p. 13 do processo). Face ao exposto, somos pela denegaoao

199 dos pedidos do recorrente, salvo melhor juizo. Posto em votaofio o parecer foi aprovado com o

200 registro de 11 abstengoes. SETIMA MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE

201 DOCENTES. A presidente “ad hoc” da Comissao de progressao funcional, professora Maria

202 Elias Scares, relatou a matéria que trata da solicitagfio de progressao funcional da professora

203 Laéria Beserra Fontenele, do Departamento de Psicologia, da classe de professor Associado
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2012. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA.

REPRESENTACAO D0 CENTRO DE HUMANIDADES JUNTO A CPPD. A Diretora

relatou a matéria que trata da indicaofio do Centro de Humanidades para composiofio da CPPD —

Comisséo Permanente de Pessoal Docente. Foi solicitado a todos os chefes de Departarnento que

consultassem os respectivos colegiados acerca de possiVeis interessados em compor a Comissfio,

nfio se obteve resposta. Atualrnente, o vice-diretor do Centro de Humanidades atua como

representante do Comm, mas é necessério indicar um suplente. Desse modo, foi feito o convite a

professora Mérluce Coan, do Departamento de Letras Veméculas, que aceitou ser suplente do

Prof. Céssio Aquino na representaofio do Centro de Humanidades na CPPD. Postas em votaofio a

manutengfio da titularidade do professor Céssio e a supléncia da professors. Mérluce, foram

aprovadas por unanimidade. NONA MATERIA. CADASTRAMENTO DE
PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSAO. 9.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS‘

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Michel Emmanuel relatou a matéria que trata do

cadastramento do projeto de extensfio intitulado H Encontro sabre Gramética: Teoria e

Prética, coordenado pela professora Maria Fabiola Lopes Vasconcelos, a realizar-se no periodo

de 04 a 06 de novembro de 2014, aprovado em reunifio departmental de 08 de abril de 2014. O

projeto tern como objetiVO intensificar e consolidar as discussoes em tomo de estudos e pesquisas

tanto quanto de aooes préticas que envolvem o ensino-aprendizagem de gramética. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS. A Conselheira Margarete Femandes relatou a matéria que trata do

cadastramento do projeto de extensfio intitulado: Ensino de Gramzitica Normativa, coordenado

pelo professor Kilpatrick Miiller Bernardo Campelo, a realiza’r-se no periodo de 01 de abril a

17 de junho de 2014. O projeto tern como objetivos: promover, criticamente, a descrieéo da

tradigfio gramatical de questfies de émbito fonético—fonolégico; morfolégico; morfossintético e

sintético; ampliar a discussfio sobre novas oategorias e modelos teéricos de descriofio de

fenomenos das componentes eleitas; e analisar o tratamento conferido ao temério em anélise em

livros didéticos de lingua materna e graméticas pedagégicas destinadas é. educagfio bésica. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3 DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Peloggio relatou a matéria que trata do cadastramento

do projeto de extensiio intitulado: Para Escrever Melhor, coordenado pelo professor Eduardo

Chaves Ribeiro da Luz, a realiza‘r-se no periodo de 18 de maroo a 03 de junho de 2014, aprovado

em reunifio departamental de 27 de fevereiro de 2014 e atrave's do ad referendum pela Direofio do

Centro de Humanidades em 20 de marqo de 2014. O projeto tem como objetivo geral ampliar o

acesso a contefidos gramaticais relevantes para o exercicio da escrita entre os alunos de Letras.
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Pasta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.4 DEPARTAMENT DBEro

PSICOLOGIA. A Conselheira Caciana Linhares relatou a matéria que trata do cadastramento dos

seguintes projetos/programas de extensao: 9.4.1 Nl’i'cleo de Estudos sobre Drogas — NUCED,

coordenado pelo professor Ricardo Pimentel Méllo, aprovada. em reuniao departamental de 12 de

marco de 2014. O programa de extensfio tem como objetivo geral constituir—se como um espaeo de

referéncia para estudos, pesquisas e atividades de extensfio que se relacionem a questao do uso de

drogas, a partir de uma abordagem transdisciplinar. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 9.4.2 NUCEPEC 30 anos: desafios de ontem, de hoje e de amanhfi, coordenado

pela professora Veriana de Fatima Rodrigues Colaco, a realizar—se no periodo de 23 a 25 de

abril de 2014, aprovado em reuniao departmental de 12 de margo de 2014. O projeto tern como

objetivo promover um espago de socializagfio, reflexao e intercambio entre professores, estudantes

e profissionais sobre tematicas da infancia, adolescencia e juventude, que vem sendo objeto de

estudo a0 longo dos 30 anos de atuacao do NUCEPEC, como forma de marcar

comemorativamente trés décadas da sua existencia. Posta em votagfio, a materia foi aprovada por

unanimidade. 9.5 DIRETORIA D0 CENTRO DE HUMANIDADES. 9.5.1 American Movie

Night, coordenado pelo professor Marcos Norelle F. Victor. 0 projeto foi retirado de pauta.

DECIMA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. 10.1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria

que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado: A Experiéncia de Descolonialidade

do Poder na Bolivia e no Equador na primeira década do século XXI, coordenado pelo

professor Francisco Uribam Xavier de Holanda, aprovado em reuniao departmental de 18 de

fevereiro de 2014. O projeto tem como objetivo geral investigar o processo politico recente na.

Bolivia e no Equador que passam atualmente por um processo heterogéneo e descontinuo dc

democratizagfio. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Michel Emmanuel

relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado Pratic‘as

interacionais e transculturalidade no Teletandem: um estudo das estratégias discursivas e

praticas colaborativas entre aprendizes lusofalantes e hispanofalantes, coordenado pela

professora Livia Marcia Tiba Radis Baptista, aprovado em reunifio departamental de 08 de abril

de 2014. O projeto tem como objetivos: estudar os processes comunicativos presentes no ensino e

na aprendizagem em ambientes virtuais, com énfase para aqueles possibilitados pelo Teletandem;

estudar como se configuram os processos interacionais onlz'ne entre aprendizes luséfonos e

hispanéfonos com foco nas estatégias discursivas empregadas, bem como nas praticas

colaborativas; identificar as principais estratégias discursivas nas praticas interacionais online e

suas implicaeo‘es para a aprendizagem; examinar como se configuram as préticas colaborativas
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274 nesse ambiente e sua relagfio com as estratégias discursiVas utilizadas; verificar se ha relac; o %I;lg€ero?*"-/
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275 a emergéncia de certas estratégicas discursivas, cultura de aprendizagem e transculmrali a 7”

276 Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.3 DEPARTAMENTO DE

277' LETRAS VERNACULAS. O Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata do

278 cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 10.3.1 Alternz’incia subjuntivo/indicativo na

279 fala de Fortaleza: uma anélise variacionista, coordenado pela professora Hebe Macedo de

280 Carvalho. O projeto tem como objetivo geral analisar a altemancia subjuntivo/indicativo em

281 oragoes subordinadas substantivas, na fala de Fortaleza. Posta em votagao, a matéria foi aprovada

282 por unanimidade. 10.3.2 REGE - Reelaboragfies de Géneros em Redes Sociais (Parte IV),

283 coordenado pelo professor Jfilio César Rosa de Arafijo, aprovado em reuniéio departamental de

284 24 de maroo de 2014. O projeto tern como objetivo geral propor uma analise da construgfio de

2185 'identidades dos atores das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Posta em votaofio, a

A 235 matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. RELATORIO DE

287 ESTAGIO POS—DOUTORAL. 11.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O

288 Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da apresentaofio do relatério de Estagio Pos-

289 Doutoral da professora Gloria Maria dos Santos Diogenes, aprovado em reuniao departamental de

290 01 de abril de 2014. O estégio ocorreu no periodo de janeiro a dezembro de 2013, sob a orientagfio

291 do professor José Machado Pais, do Instituto de Ciéncias Sociais da Universidade de Lisboa. O

292 relatério foi publicado em forma de blog, intitulado “Arte Urbana e Graffiti em Lisboa”; a;

293 professora desenvolveu imimeras atividades, como professora visitante, participou de diversos

294 seminéIios, ministrou modulo académico, apresentou oomunicaooes e conferéncias, participou de

295 bancas de doutoramento. Contribuiu, ainda, para a formagfio da Rede de Pesquisadores Luso-

296 Brasileiros em Artes e Intervengoes Urbanas. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada per

297 unanimidade. 11.2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A professora Caciana Linhares

298 relatou a matéria que trata da apresentaofio do relatorio de Estégio Pés-Doutoral do professor José

299 Célio Freire, realizado no periodo de maio de 2013 a janeiro de 2014, na Universidade

300 Complutense de Madrid. Durante o estégio, realizou uma série de estudos no ambito da Psicologia

301 Social, apresentou comunicaooes e seminérios. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

302 unanimidade. 11.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O professor Michel

303 Emmanuel relatou a matéria da apresentagfio do relatério de Estégio Pés-Doutoral do professor

304 Valdecy de Oliveira Pontes, realizado no Programa de Pés-Graduagfio em Estudos da Tradugfio,

305 da Universidade Federal de Santa Catarina, no periodo de marge de 2013 a margo de 2014, sob a

306 supervisao da professora Luana Ferreira de Freitas. Como o estégio do professor foi realizado sem

307 o conhecimento do Colegiado do Departamento de Letras Estrangeiras e sem solicitaeao de

308 afastamento, suscitou-se a dfivida se havia necessidade de apresentagfio do relatério a0 Conselho.
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Apes discussfie, deeidiu-se per manter a apresentaefi'e do relatorie. O Censelho do Cen egde‘J V ;

Humanidades decidiu também que tedo estégie pés-douteral, mesmo sem afastanmnte, deve ser

infermade ao Censelhe de Centre; semente assim e relatério do estagio pederé ser avaliado pelo

censelho. Em seguida, 0 Prof. Michel leu e parecer aprovade em reunifie do Departamente de

Letras Estrangeiras ocorrida em 08 de abril de 2014, que destaceu as atividades desenvelvidas

durante o estégio pos-deuteral do professor. Posta em votaefie, a matéria foi aprovada per

unanimidade. 11.4 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. A professora Meize Regina de Lucena

Lucas apresentou as atividades desenvelvidas per ecasifie de realizaefio de estégio pés-doutoral,

no periedo de 02 de marge de 2013 a 31 de julho de 2013, na Universidade de Brasflia, sob a

supervisae do professor Estevfie C. de Rezende Martins e na Universidade de

Gronongen/Helanda, no periede de agoste de 2013 a fevereire de 2014, sob a supervisfio do

professor Antoon De Baets. Posta em vetaeae, a matéria foi aprovada per unanimidade. DECIMA

SEGUNDA MATERIA. REGULAMENTACAO DE DISCIPLINAS. 12.1 CURSO DE

HISTORIA. A prefessora Ana Rita Fonteles relatou a matéria que trata da regulamentaoao da

disciplina “Oficina de Ensino de Historia do Cearé”, aprovada em reuniae do Departamento de

Histeria em 09 de abril de 2014. A disciplina tera caréter ebrigatorio e 04 (quatro) crédites. Posta

em vetaoae, a matéria foi aprovada per unanimidade. 12.2 CURSO DE LETRAS NOTURNO. A

Censelheira Gloria Guaré relatou a matéria que trata da alteraefio da disciplina “Variantes

Linguisticas do Espanhel” para “Variedades Linguisticas do Espanhol”, aprovada em reunifie

do Departamento de Letras Estrangeiras em 08 de abril de 2014. Pesta em vetagae, a matéria foi

aprovada per unanimidade. 12.3 CURSO DE LETRAS-LIBRAS. A professora Vanda

Magalhfies relatou a matéria que trata da regulamentaeae de 02 disciplinas do Curso de Letras—

Libras: 12.3.1 Ensino e Aprendizagem de Libras per meio de Novas Tecnologias, de carater

optativo e de 02 (dois) crédites, aprovada em reuniae do departamente, em 10 de marge de 2014, e

através do “ad Referendum ” pela Direeao do Centre de Humanidades em 18 de marge de 2014.

Pesto em votaofio, o referendo foi hemolegado per unanimidade. 12.3.2 Portugués come L2 1, de

caréter optative e de 02 (deis) créditos, aprovada em reuniao do departamento, em 10 de marge de

2014, e através do “ad Referendum ” pela Direefio do Centre de Humanidades em 18 de marge de

2014. Pesto em votaefio, o referendo foi homelegade per unanimidade. DECIMA TERCEIRA

MATERIA. REMocAo DE PROFESSOR. 13.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIAIS. 13.1.1 0 Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria da remoefio da professera

Andrea Borges Leao do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educaeae para

0 Departamento de Ciéncias Seciais deste Centre. A remoefie da professora, mediante cessfio de

codige de vaga, foi aprovada pelo Departamento de Estudos Especializados e ‘pelo Censelhe

Departmental da Faculdade de Educaefie em 20 de dezembre de 2013 e 14 de marge de 2014,

\
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respectivamente. Posta em votaofio, a materia foi aprovada por unanimidade. D W1 /

QUARTA MATERIA MODIFICACAO DE REGIMENTO INTERNO. 14.1 PROGRAMA

DE PéS-GRADUACAO EM LETRAS. O Conselheiro Cid Ottoni relatou a matéria que trata da

modificagfio nos artigos 47, 48, 49 e 50, aprovados em reuniéo departamental de 25 de abril de

‘2014. Posta em votaoéio, a matéria foi' aprovada por unanimidade. DECIMA QUINTA

MATERIA. PROPOSTA DE MUDANCA DE DENOMINACAO D0 AUDITORIO

CA‘STELO BRANCO. O Conselheiro Antonio George relatou a matéria que trata da proposta do

Colegiado do Departamento de Ciéncias Sociais de alteraofio do nome do Auditério Castelo

Branco, localizado na Reitoria da Universidade Federal do Cearé. A proposiofio foi aprovada em

reunifio departamental ocorrida em 16 de abril de 2014. A scguir, reproduzi o texto contendo a

justificativa da proposta de mudanoa de nome: “Ditadura nunca mais! I3 este o grito que ecoa no

memento em que lembramos, com tristeza, pesar e espirito de luta os 50 anos do Golpe Militar

ocorrido em 1964 no Brasil. Hé casos de estudantes e professores da UFC que, nos tempos

sombrios da ditadura, sofieram de diferentes forrnas a dor da repressfio, da tortura, da morte, do

desaparecimento. Aqui esse gn'to também soa alto e clama por um lugar de meméria que ressalte a

voz e a vez dos que foram calados. Neste aniversério do horror, temos ouvido relatos de quem

viveu de perto e de dentro os suplicios da repressfio. Em suas falas, soa um protesto, uma

exigéncia historica: queremos ver instituiooes pfiblicas e monumentos livres da equivocada e

maculosa homenagern as figuras da ditadura Entendemos que n50 faz nenhum sentido esse tipo

de homenagem, que fere a memoria e banaliza a rnégoa e a revolta das vitimas que sobreviveram

aos sombrios tempos e dos amigos e parentes dos que tombaram na luta por liberdade. Portanto,

justificamos a demanda de que o principal auditério da UFC, o Auditorio da Reitoria, exclua de

seu 00rpo simbolico, oficial e definitivamente, a homenagem a figura do ditador Castelo Branco.

Sabemos que assim, teremos dado mais um passo no acerto de contas com nosso passado

politico”. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEXTA

MATERIA. PROGRAMA DE POS—GRADUACAO EM LINGUiSTICA. SUGESTAO DE

CONCESSAO DE TiTULO DE PROFESSOR HONORIS CAUSA. A Conselheira Maria

Margarete relatou a matéria que trata da sugestfio para concessfio de titulo de Professor Honoris

Causa para a professora Socorro Aragfio. Segundo o regimento Geral da UFC, artigo 138, inciso

II: 0 titulo de Professor Honoris Causa serd concedido a professor ou pesquz'sador d2 projegd‘o

nacional ou internacz'onal, que se haja distinguido na Vida pdblica par sua atuago'io emfavor das

Ciénc-z'as, dds Letras, das Artes ou da Cultura em geral do pais, par indicagdo privativa e

justzficada do Reitor a0 Conselho Universitério. A fun de que seja proposta ao Magnifico Reitor a

indicagfio de concesséo do titulo é. professora, o Colegiado do Programa aprovou, em reunifio do

dia 06 de janeiro de 2014, a proposta de concessfio, baseada no relevante trabalho da professora,
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que teve sua Vida miversitéria inteiramente dedicada a pesquisa 6 a0 ensino em 0

Mestrado e Doutorado, na Universidade Federal da Paraiba e Universidade Federal do Cearé.

UFPB, fundou o Programa de Pés-Graduaoao em Letras, no ano de 1975, o primeiro no Norte e

Nordeste, e no mesmo ano fundou o Grupo de Estudos Linguisticos do Nordeste (GELNE). Atuou

em diversos cargos de Gestao: Coordenadora do Programa de Pos-Graduagao em Letras,

Coordenadora Geral de Pesquisa, Pré—Reitoria de Pesquisa e Pés-Graduaoao, Pro-Reitoria de

Graduaoao, além de membro do Conselho Universitario. Na Universidade Federal do Ceara,

orientou um Pés-Doutorado, 14 teses do defesa dc doutorado, 12 defendidas e 02 em andamento,

25 dissertaooes defendidas, 17 bancas de doutorado, 39 bancas de mestrado, 19 exames de

qualificaofio. A professora relatou ainda as demais atividades desenvolvidas pela professora

Socorro Aragao e finalizou justificando que, por reconhecer a dedicaoao ao trabalho e o mérito, o

Colegiado do Programa de Pos-Graduagao em Linguistica acredita que a professora merece a

outorga da homenagem porque, na sua Vida académica, a professora homa a UFC e o Estado do

Cearé, com seu curriculo e suas atividades de ensino, orientagfio e pesquisa, que resultam em rica

e variada publicaofio, encontrada em livros e revistas nacionais e intemacionais. Posta em votagfio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SETIMA MATERIA. CALOURADA DE

BIBLIOTECONOMIA. O aluno Davi Martins, representante do Centro Académico de

Biblioteconomia, relatou a matéria que trata da solicitagao de autorizaofio de uma Calourada no

dia 16 de Maio, no estacionamento do Centro de Humanidades — area II. Posta em votaofio a

matéria foi aprovada com 10 votos favoraveis, 02 votos contrarios e 11 abstenooes. OUTROS

ASSUNTOS DE INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES/COMUNICACOES.

Com a palavra, a Diretora notificou 0 Conselho acerca de fatos registrados por ocasiao de festa

promovida pelo Centro Académico dc Histéria, em 11 de abril, no estacionamento do CH II.

Segundo relato da Divisao cle Vigflancia e Seguranga, da festa decorreu: pfiblico estimado da festa

de cerca de 1.000 pafiicipantes; consumo de drogas 6 {110001; dificuldade dc esvaziar o espago apés‘

término da apresentaofio da banda; sexo explicito; roubos 6 1111105 de aparelhos celular c carteiras;

pichagao do banheiro masculino localizado préximo a cantina; quebra dc tampas dc vaso sanitério

do banheiro masculino localizado préximo a cantina; anombamento da porta do laboratorio d9

pesquisa, coordenado pela professora Izabel Magalhfies, localizado préximo a0 B1000 Conceiofio

de Souza; furto de estabilizador e roteador do laboratorio de pesquisa, coordenado pela professora

Izabel Magalhaes, localizado préximo a0 Bloco Conceiofio de Souza. Diante dos fatos relatados,

informou que sera instaurada uma Comissfio de Sindicancia para apurar tajs ocorréncias e

recomendar as providéncias necessérias. Nada mais havendo a tratar, a Diretora deu por encerrada

a 'sessfio, agradecendo a presenga de. todos. E para constar, cu, Emivania Viana Bezerra Duartc,
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Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apes lida e aprovada, seré assinada p ”88181“
pelos demais presentes. )’
1. Vladia Maria Cabral Borges— Diretora do Centre de Humanidades
2. Emivania Viana Bezerra Duarte- SeeretériaExecutivafi

3. Cassie Adriane Braz do Aqtjléno— fe-Dnetor e Coerdenador do Programas Académiees do Centre de

6. Michel Emmanuel Félix Franeeis - Sub-Chefe do Departamente de Letras Bstrangeir
aria Manolisa N. Vasconcelos -— Rep. Departamento de Letras Estrangeiras

8. Maria Aurea M. Albuquerque Guerra — Sub-Chefe do Dept Ciéncias da InformaefioW-qw

10. Caeiana Linhares Pereira — Rep. do Chefe do Dept. Psicolegia
11. Sebastiao Rogerio de Balms da Ponte - Chefe do Departamento-de Histéria

13. Vanda Magalhaes Leitao - Chefe do Departamento de Letas-Libras l/fl ' MUM,
14. Marcus Wefiisen Pinheiro — Rep. do Departamento de Len-as-Libras {11.1 mi ‘ 0.111“! 7;

15. Maria Silvaza Militfio do Alencar — Ceordenadora do Curso de Letras 131111111014ML
/ . '

{011o . A16. Kétia Lucy Pinheiro — Coordenadora do Curso de Letras-Libras
17. Maria da Gloria Guara Tavares - Coerdenadera do Curso de Letras Neturno

18. Arnoldo Nunes da Silva— Ceordenador do Curso de Biblioteconomia L.“ .,

21. Cinthia Mendonea Cavalcante — Coerdenadora do Curso de Psicelogia 1.. 1 - - u,
22. Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadera do Curso de Historia 1.4% 731111 i Mow/m

25. Francisco Régis L. Ramos— Vice-Coerd. do Programa de Pés-Graduaeae em H1stor1ai3/I m, #44:».

26. Maria Elias Soares— Ceord. Mestrado Prefissional em Letras MW 5%?4*wail;

27. Raimundo Mendes da Silva- Coord. Geral das Casas de Cultura Estrangeirg(
28. Adelson Andrade Alves Sobrinho —Rep. Ensine Basico Técnieo e Tecnologic , -

29. Geana de Alencar Libério — Representante do Corpo Técnice-Adminish‘ativo [115014116
30. Silvia Cavalleire — matricula 308502 — Presidente do Centre Académico de Le as§fl . ' ,
31. Davi Martins de Oliveira — Rep. do Centre Académico de Biblioteconomia, . 1

I .
32. Claudio J. Carvalho Nete — Representante do Centre Académico de Histéria I 1 M9 /.: W&JUJ’


