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Ata da. 1° Primeira Reuniao Extraordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades da Universidade Federal do Ceara, do ano de 2006 (dois mil e.
seis). A08 08 (oito) dias do més de junho do ano 2006 (dois mil 6 seis), as 9
(nova) horas, realizou-se na Sala de Reunioes, reuniao extraordinaria do
Conselho do Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora
Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos
Senhores Conselheiros: Elizabeth Dias Martins, Chefe do Departamento de
Literatura; Maria Neuma Barreto Cavalcante, representante do Departamento
de Literatura; Jose’ Alber Campos Uchoa e Yvanowik Dantas Valério, Chefe e
Representante do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César
Pompeu chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aparecida de
Sousa, representante do Departamento de Comunicacao Social; Ana Maria Sé
de Carvalho, sub chefe do Departamento de Ciéncias da Informacao; José
Estevao Machado Arcanjo e Francisco Uribam Xavier de Holanda, chefe e
representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de
Aquino, chefe do Departamento de Psicologia; Pedro Airton Queiroz Lima 6
Gerson Galo Ledezma Meneses, sub-chefe e representante do Departamento
de Historia; Kleber Carneiro Amora e Atila Amaral Brilhante, chefe e
representante do Departamento de Filosofia; Maria Jose' Santa Rosa Borges de
Castro, representando a coordenadora do Curso de Letras; Ines Silva Vitorino
Sampaio, coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Luiz Tadeu Feitosa,
representando o coordenador do Curso de Biblioteconomia; Domingos Sévio
Abreu, coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Vilma Maria Barreto Paiva,
vice-coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de
Oliveira, vice-coordenador do Curso de Historia; Evanildo Costeski,
coordenador do Curso de Filosofia; Odalice de Castro e Silva, coordenadora
do Programa de Pés~Graduacao em Letras; Maria Neyara de Oliveira Arafijo,
vice-coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Sociologia; Frederico
de Castro Neves, coordenador do Programa de Pés-Graduacfio em Histéria;
Glaucya Gislayne Brito Cavalcante, coordenadora geral das Casas de Cultura
Estrangeira; Maria Elias Scares, eX-diretora do Centro de Humanidades; José
Lima Teixeira, representante do Quadro Técm'co-Administrativo e Evilasio
Oliveira, representante do Centro Académico de Histéria. Havendo quorum
regimental, a Professora Maria de Fatima Oliveira Costa submeteu a pauta a
apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes
Exclusfies: 1) Homologacao do Resultado de Concurso para Professor Efetivo
— Departamento de Literatura e Departamento de Ciéncias da Informacao. 2)
Recurso de Pareccr de Progressao Funcional — Profa. Maria do Rosario de
Fatima Portela Cysne. 3) Projeto de Pesquisa — Depto. de Ciéncias da
Informacao — Profa. Virginia Bentes Pinto. Logo apos terem sido aprovadas as
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exclusoes e conseqfientemente a pauta, a Professora Senhora Diretora deu
inicio a reuniao. PRIMEIRA MATERIA. Homologaefio do Resultado do
Concurso para Professor Efetivo, 40h, DE — Campus do Cariri — Cursos
de Filosofia e Biblioteconomia, Edital n° 29, de 24 de mareo de 2006.
CURSO DE FILOSOFIA - a) 0 Professor Atila Amaral Brilhante fez a
leitura da ata do concurso para provimento do cargo de Professor Assistente,
para o Curso de Filosofia, no campus do Cariri, Setor de Estudos Etica e
Filosofia Politica, que teve O7 candidatos inscritos. Os aprovados com
respectivas indicacoes foram: Regiane Lorenzetti Colares — 1° lugar, Roge’rio
Antonio Picoli — 2° lugar e Francisco Romulo Alves Diniz — 3° lugar. Posta
em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. b) 0 Professor Eduardo
Ferreira Chagas leu a ata geral do concurso publico para Professor Adjunto,
para o Curso de Filosofia, no Campus do Cariri, Setor de Estudos Histéria da
Filosofia, que teve 02 candidatos inscritos. O candidato Luis Manoel Lopes
foi considerado aprovado, com media geral 8,8 (oito virgula oito). Posta em
votacao a mate’ria foi aprovada por unanimidade. c) 0 Professor Eduardo
Ferreira Chagas leu a ata geral do concurso publico para Professor
Assistente, para o Curso de Filosofia, no Campus do Cariri, ‘Setor de Estudos
Historia da Filosofia, que teve 06 candidatos inscritos. Os aprovados com
respectivas indicacoes foram: Ericsson Venancio Coriolano - 1° lugar,
Marcius Aristételes Loiola Lopes — 2° lugar e Régio Hermilton Ribeiro
Quirino — 3° lugar. Posta em votacao a mate'ria foi aprovada por unanimidade.
d) 0 Professor Kleber Carneiro Amora leu a ata do concurso para Professor
Adjunto, para o Curso de Filosofia, no Campus do Cariri, Setor de Estudo
Filosofia Teorica, que teve 01 candidato inscrito. O candidato Ricardo Sousa
Silvestre, foi considerado aprovado, com média final 7,7 (sete Virgula sete).
Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. e) 0 Professor
Kleber Carneiro Amora leu a ata do concurso para Professor Assistente, para
o Curso de Filosofia, no Campus do Cariri, Setor de Estudo Filosofia Teorica,
que teve O3 candidatos inscritos. Os aprovados com respectivas indicacoes
foram: Cicero Antonio Cavalcante Barroso — 1° lugar, com média final 7,8
(sete virgula oito) e Ricardo Dias de Almeida — 2° lugar, com média final 7,3
(sete virgula trés). Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade.
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA - a) A Professora Ana Maria 831 de
Carvalho leu a ata do Concurso para Professor Assistente, para o Curso de
Biblioteconomia, no Campus do Cariri, Setor de Estudo Fundamentacfio
Teorica em Biblioteconomia e Ciéncia da Informacao, que teve 01
candidato inscrito. A candidata Francisca Pereira dos Santos foi considerada
aprovada, com média final 7,2 (sete virgula dois). Posta em votacao a matéria
foi aprovada por unanimidade. b) A Professora Ana Maria 851 de Carvalho leu



a ata do Concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo Organizacao e
Tratamento da Informaefio, para o Curso de Biblioteconomia, no Campus
do Cariri, que teve 06 candidatos inscritos. Os aprovados com respectivas
indicacoes foram: Ariluci Goes Elliot — 1° lugar, média final 8,3 (oito virgula
trés), Cleide Rodrigues Bemardido — 2° lugar, com média final 8,0 (oito), e
Eliene Gomes Vieira do Nascimento — 3° lugar, com média final 7,3 (sete
virgula trés). Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanirnidade. c) A
Professora Maria Neyara de Oliveira Arafijo leu a ata do concurso para
professor Adjunto, Setor de Estudo Sociologia, para o Curso de
Biblioteconomia, no Campus do Cariri, que teve 02 candidatos inscritos. Os
aprovados com respectivas indicacoes foram: Joselina da Silva — 1° lugar e
Gerardo Clésio Maia Arruda — 2° lugar. Posta em votacao a matéria foi
aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA. Homologacfio do
Resultado do Concurso para Professor Efetivo da UFC. Edital 42/06.
Departamento de Historia. O Conselheiro Francisco de Assis Santos de
Oliveira relatou a matéria, homologada pelo Departamento de Historia, em
reuniao (16 02.06.06, que trata da selecao para provimento de cargo de
Professor Adjunto, Setor de Estudo Pratica de Ensino em Histéria. Na
oportunidade, 0 Professor Francisco de Assis Santos leu a ata do concurso que
teve 03 candidatos inscritos. Os aprovados com respectivas indicacoes foram:
Joao Emani Furtado Filho —- 1° lugar, média final 9,66 (nove virgula sessenta e
seis) e Antonio Germano M. Jfinior — 2° lugar, média final 7,73 (sete virgula
setenta e trés). Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Comunicaefio Social. A Conselheira Inés Silva Vitorino
Sampaio relatou a matéria, aprovada em reuniao do Departamento de
Comunicacao Social de 23.05.06, que trata da selecao para provimento de
cargo de Professor Auxiliar, Setor de Estudo Criaefio/Direcao e Arte. Na
oportunidade, a Professora Ines Silva Vitorino leu a ata do concurso que teve
como aprovados, com respectivas indicaeoes, os candidatos Glicia Maria
Pontes Bezerra — 1° lugar, média final 7,30 (sete virgula trinta), Michelle
Cunha Sales —— 2° lugar, média final 6,73 (seis virgula setenta e trés), Camila
Pereira Morales — 3° lugar, média final 5,83 (cinco virgula oitenta e trés),
Angelica Augusta de Oliveira Farias — 4° lugar, média final 5,63 (cinco
virgula sessenta e trés) 6 Ana Elisa Galvao Cidrim - 5° lugar, me’dia final 5,45
(cinco virgula quarenta e cinco). Posta em votacao a matéria foi aprovada por
unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Jose’
Estevao Machado Arcanjo relatou a matéria, que trata da selecao para
provimento do cargo de Professor Adjunto, Setor de Estudo Antropologia. Na
oportunidade, 0 Professor Estevao Arcanjo procedeu a leitura da ata do
referido concurso que teve 06 candidatos inscritos. Os aprovados com



resPectivas indicac‘oes foram: Alexandre Fleming C. Vale — 1° lugar, Alicia
Ferreira Goncalves — 2° lugar, José Mendes Fonteles Filho - 3° lugar. Posta
em votacao a mate’ria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA
MATERIA. Homologacao do Parecer de Inscrieoes. Concurso pra
Professor — Campus de Sobral— Curso de Psicologia. a) A Sra. Diretora
agradeceu o trabalho desempenhado pelas Comissoes Especiais que
analisaram as inscricoes dos concursos para 0 Campus do Cariri e do Sobral.
A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matéria que trata da aprovacao
do Parecer emitido pela Comissao Especial, constituida para analisar as
inscricoes do Concurso para Professor Adjunto da UFC, para lecionar no
curso de Psicologia no Campus da UFC Sobral. A Professora Elizabeth Dias
Martins, na qualidade de membro da referida Comissao, que teve como
Presidente 0 Professor José Célio Freire e como 2° Membro a Professora
Maria de Fatima Silva Fontenele, leu o parecer que apos detido exame da
documentacfio dos candidates, recomendou o deferimento do pedido de
inscrioao de apenas um candidato e indeferiu as inscricoes dos 09 (nove)
restantes. A matéria foi amplamente discutida, haja vista 0 grande mimero de
indeferimentos, principahnente pela auséncia da proposta académica exigida
no § 2° do Art. 16, e do diploma de doutorado exigido no § 1° do Art.1°, da
Resolucao n° 18, de 03.05.06, do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensao -
CEPE. 0 Professor Cassio Adriano Braz de Aquino registrou sua preocupacao
com relacao ao prazo para a realizacao do concurso, haja Vista a necessidade
de ser finalizado ainda no més de Junho, em virtude de estarmos em ano
eleitoral. Apés demorada apreciacao, o referido Parecer foi posto em votacao,
tendo o Conselho de Centro decidido Deferir as inscricoes dos candidatos
José Mendes Fonteles Filho; Gislene Mara de Macedo; Maria da Gloria
Feitosa Freitas; Luciana Alves de Oliveira; Marcia Oliveira Cavalcante
Campos e Rosélia Costa de Castro Machado, e Indeferir as inscricoes dos
candidatos Anne Francialy da Costa Arafijo, Paulo Cezar Zambroni de Souza
e Francisco Alencar Mota. O Conselho do Centro de Humanidades sugeriu
que, em carater imediato, 0 § 2° do Art.16 fosse transferido para 0 Art. 2°,
como item IH e passasse a ter a seguinte redaeao: “E obrigatério, ainda,
apresentar a proposta de atuagao académica do candidato na Universidade
Federal do Ceara, abrangendo, ensino, pesquisa e extensao.” Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Eduardo
Ferreira Chagas relatou a matéria que trata da homologacfio do Parecer da
Comissao Especial de inscricao para o concurso publico, para Professor
Assistente, Setor de Estudo Teorias e Técnicas Psicoterapicas — Psicanalise,
Campus da UFC em Sobral. 0 Professor Eduardo Chagas fez a leitura do
referido Parecer que recomendou o Deferimento dos pedidos de inscrieao dos



candidatos Luis Achilles Rodrigues Furtado e Patricia Rocha Lustosa e o

Indeferimento dos pedidos de inscricfio dos candidatos Andréia Maria Pedro

e Milena Cirino Capelo, ambas pela falta do requerirnento de inscricfio, o que

configura descumprimento do que estabelece a Resolueao n° 19, de

03.05.2006, caput do artigo 2° 6 no item 6, do edital n° 101/2006. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada com 16 (dezesseis) votos a favor do Parecer,

04 (quatro) contrarios e 02 (duas) abstencées. QUARTA MATERIA.

Aprovacfio de Banca de Concurso. Edita 42/06. Departamento de Letras

Vernaculas. O Conselheiro José Alber Campos Uchoa relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Letras Vernéculas, em reunifio do dia

07.06.06, que trata da composicfio da Banca Examinadora do Concurso para

Professor Assistente, Setor de Estudo Lingua Portuguesa. Na oportunidade,

0 Professor Alber Uchoa fez a leitura dos nomes dos professores que

comporfio a referida banca corno segue: Titulares - Profa. Dra. M6nica

Mangalhfies Cavalcante — Presidente (UFC), Prof. Dr. Francisco da Silva

Borba (UNESP — Araraquara), Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de

Sousa (UFC), Suplentes — Profa. Dra. Marlene Goncalves Mattes (UPC),

Profa. Maria Irandé Costa Morais Antunes (UECE), Prof. Dr. Francisco

Tarcisio Cavalcante (Faculdade Gama Filho). Posta em votacao a matéria foi

aprovada por unanirnidade. QUINTA MATERIA. Projetos de Extensfio.

'Departamento de Filosofia. 1) O Conselheiro Kleber Carneiro Amora relatou

a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia

11.04.06, que trata do Projeto de Extensfio intitulado “Coléquio, Natureza e

Linguagem”, coordenado pela professora Maria Aparecida de Paiva

Montenegro. Na oportunidade, o professor Kleber Carneiro Amora fez a

leitura do cronograma do evento e do parecer da comissao constituida para

apreciar o referido projeto, que demonstrou estar de “pleno acordo com a

aprovacao do projeto e parabenizou cs coordenadores do evento por es‘ta

notavel iniciativa académica”. Posta em votacao a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2) O Conselheiro Kleber Carneiro Amora relatou a matéria, que

trata do Projeto de Extensao intitulado “Antropologia, Vontade, Liberdade,

Determinacfio”, coordenado pela professora Maria Aparecida de Paiva

Montenegro. 0 professor Kleber Carneiro Amora fez a leitura do parecer da

cornissao, que tern dentre seus objetivos “difundir o pensamento do filésofo

Ernst Tugendhat no Brasil e contribuir para a consolidacao do programa de

Pés-Graduaefio em filosofia da UFC”. Posta em votacao a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais. O

Conselheiro José Estevao Arcanjo relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Ciéncias Sociais, ern reuniao do dia 14.02.06, que trata do

Projeto de Extensfio intrtulado “Psicanalise e Ciéncias Sociais”, coordenado



pelo professor Antonio Cristian Saraiva Paiva. O professor José Estevfio leu o

parecer do referido projeto que posto em votaoao foi aprovado por

unanimidade. Departamento de Psicologia. a) O Conselheiro Céssio Adriano

Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia,

em reuniao do dia 11.05.06, que trata do projeto de extensao intitulado

“Encontros de Psicologia Comunitéria”, coordenado pela Professora Veronica

Morais Ximenes. 0 Professor Céssio Adriano fez a leitura do parecer do

referido evento que tern como objetivo geral “problematizar os desafios e

apontar perspectivas de inserofio, integragfio e atuagfio da Psicologia

Comunitéria no contexto cearense de desenvolvimento social, 6 deveré ter

aproximadamente 500 (quinhentos) participantes”. Posta em votagao a matéria

foi aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de

Aquino relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em

reuniao do dia 22.05.06, que trata do projeto de extensfio intitulado

“Desenvolvimento Comunitario”, coordenado pela Professora Veronica

Morais Ximenes. 0 Professor Céssio Adriano fez a leitura do parecer do

referido evento que tem como objetivo “contribuir para o desenvolvimento do

Municipio de Pentecostes, em articulaeao com o Programa de Educagao em

Células Cooperativas (PRECE)”. Posta em votagao a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana

Maria César Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras

Estrangeiras, em reuniao do dia 11.05.06, que trata do projeto de extensfio

intitulado “Curso Basico de Lingua e Cultura Latina”, coordenado pelo

Professor Roberto Arruda de Oliveira. A Professora Ana Maria César Pompeu

fez a leitura do parecer do projeto que tern como objetivo “oferecer a0 aluno

uma introduofio da morfologia, sintaxe e da estilistica do iatim classico, para a

leitura de textos originais e a sua insergfio na cultura classica”. Posta em

votaoao a matéria foi aprovada por unanirnidade. SEXTA MATERIA.

Projetos de Pesquisa. Departamento de Filosofia. a) O Conselheiro Kleber

Carneiro Amora relatou a mate’ria, aprovada pelo Departamento de Filosofia,

que trata do projeto de pesquisa intitulado “Filosofia da Natureza em

Schelling: a busca pela realizaoao efetiva da Doutrina—da-Ciéncz‘a de Fichte”,

por ele coordenado. Na oportunidade, 0 Professor Kleber Carneiro Amora

prestou os devidos esclarecimentos e fez a leitura do parecer do projeto que

tern como objetivo maior “investigar o conceito de Filosofia da Natureza em

Schelling, principalmente nos escritos do periodo de 1797 a 1799,

considerando de forma decisiva as influéncias de Fichte, bem come as

tentativas de Schelling para superar as possiveis faltas daquele”. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Ivanhoe’

Albuquerque Leal relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia,



que trata do proj eto de pesquisa intitulado “0 Conceito de Variagfies

Imaginativas em Husserl”, por ele coordenado. 0 Professor Ivanhoé Leal

prestou os devidos esclarecimentos e fez a leitura do parecer do projeto em

que a comissfio declara que “a pesquisa se situa no nficleo da Fenomenologia

cléssica de Husserl, ponto de partida para os mfiltiplos direcionamentos dessa

corrente de pensamento 11a filosofia contemporfinea do século XX”. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) O Conselheiro Kleber

Carneiro Amora relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia,

que trata do projeto de pesquisa intitulado “O Papel da Criacfio Poiética na

Instituicao da Sociedade e da Histéria em Castoriadis”, coordenado pela

Professora Mirtes Miriam Amorim Maciel. Na oportunidade, 0 Professor

Kleber Carneiro Amora fez a leitura do parecer do projeto que tern como

objetivo geral “a anélise dessas irnportantes questoes atuais e como objetivo

especiflco a publicacao de artigos sobre o tema, apresentando, para isso, uma

bibliografia ampla e suficiente sobre o autor pesquisado”. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. d) O Conselheiro Kleber Carneiro

Amora relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, que trata

do projeto de pesquisa intitulado “Sabedoria e Estado Mundial em Eric Weil”,

coordenado pelo professor Evanildo Costeski. 0 Professor Kleber Carneiro

Amora fez a leitura do parecer que posta em votacao foi aprovado por

unanimidade. Departamento de Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias

Martins relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em

reuniao do dia 12.04.06, que trata do projeto de pesquisa intitulado

“Representacao do Brasil: os escritores da geracao de 1930 e 1940”,

coordenado pela Professora Maria Neurna Barreto Cavalcante. A Professors

Elizabeth Dias leu o parecer do projeto que, posto em votacao, foi aprovado

por unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais. a) O Conselheiro

Domingos Se’wio Abreu relatou a matéria, aprovada em reuniao departamental,

que trata do proj eto de pesquisa intitulado “Estatuto da Cidade, Plano Diretor

e Questao da Favela: novas solucoes para um velho problema”, coordenado

pela Professora Linda Maria de Pontes Gondim. Na oportunidade, 0 Professor

Domingos Sévio leu o parecer do projeto que destaca entre outros “a

contribuicao social oferecida pela pesquisa, principalmente, tendo em Vista a

incorporacao de elementos juridicos a analise dos processes sociais de

natureza urbana, o que imprime a pesquisa uma dimensao de

interdisciplinaridade”. Posta em votace‘io, a matéria foi aprovada por

unanirnidade. b) O Conselheiro Domingos Sévio Abreu relatou a matéria,

aprovada em reuniao do dia 24.01.06, que trata do projeto de pesquisa

intitulado “Alternativas de Geracfio de Renda via Microcrédito,

Cooperativismo e Associativismo — processes sociais contemporaneos e



mudanca cultural”, coordenado pela Professora Lea Carvalho Rodrigues. Na

oportunidade, 0 Professor Domingos Sévio leu o parecer do projeto que

ressalta a “relevanoia do tema investigado, qual seja o conhecimento sobre as

experiéncias e o alcance daquilo que tem sido reconhecida no meio académico

como economia soliddrz'a”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. c) O Conselheiro José Estevao Arcanjo relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 14.02.06,

que trata do projeto de pesquisa intitulado “Politica de Imagem e Dinamica de

Campanhas Eleitorais: o ciclo de campanhas competitivas no Ceara (2000—

2006)”, coordenado pela Professora Rej ane Vasconcelos Accioly de Carvalho.

Na oportunidade, 0 Professor Domingos Sévio leu o parecer do projeto que

posto em votacao, foi aprovado por unanimidade. Departamento de

Comunicacfio Social. A Conselheira Maria Aparecida de Souza relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social, em reuniao do

dia 23.05.06, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Midia e Politica — a

redefinicao do papel da propaganda na campanha eleitoral a presidéncia da

repfiblica em 2006: o fim do padrao este’tico”, coordenado pela Professora

Marcia Vidal Nunes. A Professora Aparecida de Souza leu o parecer que,

posto em votacao, foi aprovado por unanimidade. Departamento de Letras

Estrangeiras. A Conselheira Maria Elias Soares relatou as mate’rias,

aprovadas pelo Departamento de Letras Vernaculas, em reuniao do dia

16.05.06, que tratam dos seguintes projetos de pesquisas, com sous respectivos

coordenadores. a) “Funcao Argumentativa no Discurso das Campanhas de

Prevencao de Doencas: estudo comparativo e diacronico dos textos”,

coordenado pela Professora Sandra Maia Farias Vasconcelos. b) “As Relacoes

de Complementacao em Narrativas Infantis”, coordenado pela Professora Ana

Célia Clementino Moura. c) “Praticas de Leitura no Ensino de Lingua Materna

na Educacao Bésica Cearense”, coordenado pela Professora Eulalia Vera

Lficia Fraga Leurquin. d) “Estudos de Orientacao Funcionalista”, coordenado

pela Professora Marcia Teixeira Nogueira. e) “Um Estudo Experimental da

Realidade Psicologica da Metafora ‘Dificuldades 35.0 Pesos’” (Etapa 3),

coordenado pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. f)

“Cognicao e Lingfiistica: interfaces (Etapa 2)”, coordenado pela Professora

Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. Na oportunidade, a Professora Maria

Elias Scares, juntamente com o Conselheiro José Alber Campos Uchoa,

procedeu a leitura de cada um dos pareceres dos referidos projetos. Postos ern

votacao, os projetos de pesquisa foram aprovados por unanimidade. Devido a0

adiantado da hora, a sessao foi suspensa com sugestao de dar continuidade na

semana seguinte. A Professora Elizabeth Dias Martins sugeriu que a proxima

reuniao fosse realizada no turno da tarde. Nada mais havendo a tratar, a
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Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qual, eu, Fernanda MariaVeras Femandes, na qualidade de secretéria, Iavrei a presente ata, quc depoisde lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos presentes.


