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Ata da 13 Rermifio Extraordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. Aos 29 (Vinte e nove) dias do més de maio do

ano ‘de 2007 (dois mil e sete), as 09h30min (nove horas e trinta minuto-s),

realizou—se na sala de reunioes, a 1" sessao extraordinéria do Conselho do

Centro de Humanidadesg' sob a presidéncia da Senhora D‘iretora, Professora

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

Conselheiros: Elizabeth Dias Martins 6 Maria Neuma Barreto Cavalcante —

chefe e representante do Departamento de Literatura; Sandra Maia Farias

Vasconcelos — ohefe do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria C‘ésar

Pompeu e Jacqueline Freitas Bezerra — sub ohefe do Departam6nto de Letras;

Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes — ohefe do Departamento de Comunicaofio

Social; Rute Batista de Pontes e Mércio de Assumpoao Pereira da Silva —

chefe e representante do Departamento de Ciéncias da Informaofio; Valmir

Lopes Lima e Francisco Uribam Xavier de Holanda — chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Cassie Adriano Braz de Aquino — chefe do

Departamento de Psicologia; Pedro Airton Queiroz — sub chefs do

Departamento de Historia; Atila Amaral Brilhante e Joana D’Arc Mesquita

Borges — chefe e representante do Departamento de Filosofia; Maria do

Rosario de Fatima Portela Cysne — coordenadora pro tempore do Curso de

Biblioteconomia; Ines Silvia Vitorino Sampaio — ooordenadora. do Curso de
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Comunicaofio Social; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do Curso de

Psicologia; Evanildo Costeski - coordenador do Curso de Filosofia; Marluce

‘Coan - coordenadora do Curso de Letras; Rejane Maria Vasconcelos Accioly

de Carvalho - coordenadora do Programa de Pos—Graduaofio em Sociologia;

Eulélia Vera Lficia Fraga Leurqfiin - coordenadora do Programa de Pos-

Graduaofio em Lingfiistica; Zulmira Aurea Cruz Bomfim — coordefiadora do

Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante —

coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — ex—

Diretora do Centro de Humanidades; Adelson Andrade Alves Sobrinho -

representante do Quadro de Magistério de 1" 6 2° Graus; José Lima Teixeira —

representante .dos servidores Técnico Administrativos; Valdenir Braga

Teixeira — representante do CA de Biblioteconomia e Raquel Viana dos Anjos

— representante do CA de Ciéncias Sociais. Foram justificadas as faltas dos

Professores Sebastifio Rogério de Barros da Ponte e Gerson Gallo Ledezma

.Mcneses — chefe e representante do Departamento de Histéria; Fernanda

Maria Abreu Coutinho — coordenadora do Programa de Pés-Graduaofio em

Letras e Maria Aparecida Paiva Montenegro — coordenadora do Programa. de‘

Pés—Graduaoao em Filosofia. ORDEM D0 DIA’: A Senhora Diretora Profa.

Maria de Fatima Oliveira Costa colocou em apreciaoéo a pauta do dia, na qual

' ‘ 7 (BasiefOIam solicitadas as seguintes ExclusfieS’: '1) A Céfisé‘lhe’w‘ H ‘



{D

solicitou a exclusfio da Progressfio FunciOnal Horizontal do Prof. Jéde’f'

Martins Rodrigues Jl’mior da Casa de Cultura Britiinica‘; 2) O Conselheiro

Atila Amaral Brilhante solicitou a exclusfio do Projeto de Pesquisa — O

Conceito de Amizade em Aristételes. 3) A Conselheira Mérluce Coan;

solicitou a exclusfio do Item 11 — Ma Curricular ‘de nuas. Posta em

votaoéo, as exclusfies, foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA

MATERIA: Aprovagfio das Atas das 437’W 438“ Sessfio

nordméria. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: Projetos de Extensfio - Departamento de Letras

Estrangeiras — A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria

aprovada em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras realizada em

09.03.07, que trata do projeto de extensfio intitulado: “Grupo de Estudos —

DACH (Alemanha, Austria e Suiga)”, coordenado pelo Prof. Tito Livio

sRoméio, e tem por objetivo proporcionar aos estudantes dc Lingua Alemfi

do Curso de Letras e cstudantes de lingua alemfi de outros cursos (Casa de

Cultura Alemfi, UECE, IMPARH, cursos particulares etc.) com chances de

maiores contatos com aspectos de Cultura e Civilizagéo dos principais paises

que tém como uma de suas linguas oficiais o Alemfio. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia — O

Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou as matérias aprovadas
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pelo Departamento de Psicologia em reunifio realizada no dia 18.04.07 que

trata dos seguintes proj etos de extensfio: a) “Os modelos do ensino da gestfio

que estfio sendo difundidos pelo mundo através das Bussinesg Schools

norte americanas e as transformagoes nos valores das organizagoes e suas

implicagoes para a sociedade”, coordenado pelo Prof. Céssio Adriano Braz

de Aquino, e tem por objetivo possibilitar através da exposigao do Pro-f.

Aktouf um contato com suas idéias e produgfio académica, além de iniciar

contatos preliminares para o estabelecimento de convénios entre a Ecole de

Hautes Etudes Commerciales do Canada 6 a Universidade Federal do Ceara.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidadé. b) “Curso de

Abordagem Centrada na Pessoa”, coordenado p‘ela Profal Ver6nica Morais

Ximenes e tem por principal objetivo propiciar um espago dc aprendizagem

para estudantes e profissionais na ACP. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento de Filosofia —— O Conselheiro Atila

Amaral Brilhante relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Filosofia

em reunifio realizada no dia 12.04.07, que trata do projeto de extensfio

intitulado: “Cinema e Filosofia”, coordenado pelo Prof. Dilmar Santos de

Miranda, tendo como objetivo propiciar a reflexfio filoséfica a um pfiblico

mais amplo através da linguagem cinemato‘gréfica. 'Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Literatura — A
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Conse‘lheira Maria Neuma Bax‘reto Cavalcante relatou as matérias aprovadas

em reuniao do Departamento de Literamra no dia 11.05.07 que tratam dos

seguintes projetos de extensao: a) “Cazuza: a comunidade visita Alencar’",

coordenado pela Profa. Vera Lucia Albuquerque fie Morales que tem por

objetivo principal a apresentagfio da obra alencariana e da Casa (16 José de

Alencar as comunidades selecionadas de Fortaleza. Posta em votagfio, a,

matéria foi aprovada por unanimidade; b) “Cazuza: escola visita Alencar”,

coordenado pela Profa. Vera Lucia Albuquerque de Moraes. que temp por

objetivo principal a apresentagfio da obra alencariana e da Casa de 1036 de

Alencax aos alunos do Ensino Médio. Posta em votaqao, a matéria foi

aprovada por unanimidade; c) “Educatefio pela Estética”, coordenado pela

Profa. Fernanda Maria Abreu Coutinho e tern por principal objetivo favorecer

uma nova compreensao da 110950 de infancia para o pfiblico de atuagfio

didético—pedagogica. Posta em votagao, a matéria foi aprovada p01-

unanimidade. Ic’partamento de Letras Vernieu-las — A Conselheira Marluce

Coan relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras

Veméculas realizada no dia 21.05.07 que trata do projeto de extensao

intitulado: “Seminérios Lingi'lisficos”, coordenado pelos professore’s Julio

Cesar Rosa Araujo e Sandra Maia Farias Vasconcelos e tern por objetivo

veicular e divulgar entre alums de Len-as e ' teressados em estudos‘
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lingfiisticos os principais avangos teéricos e metodolégicos da pesquisa

iingii’ tica recente. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

TERCEIRA MATERIA - Prorrogagfio de Projeto de Extensfio —

Départamento de Letras Vernéculas. A Conselheira Mérluce Coan relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Letras Vernéculas que trata da

prorrogagfio do projeto de extenséo intitulado: “IV Semana da Africa no

Brasil”, coordenado pelas Professoras Maria Elias Scares 6 Maria Margarete

Fernandes de Sousa que tem por objetiVQ divulgar a lingua, a cultura c a

organizagfio politico-economica dos paises africanOS, especialmente 03 de

lingua portuguesa, favorecendo a integraofio de professores, estudantes e

africanos com a comunidade universitéria da UFC, no ensejo das

comemoraooes do Dia da Africa”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. QUARTA MATERIA —- Projetos de Pesqu'isa —

Departamento de Letras Estrangeirasx. A Conselheira Ana Maria César,

Pompeu relatou a matéria aprovada em remlifio do Departamento de Letras

Estrangeiras realizada no dia 30.03.07 que trata do projeto de pesquisa

intitulado: “Modelagfio em redes de estados finitos de um fragmento (la

fonologia e morfologia do portugués e do alemfio‘”, coordenado pelo Prof.

Leonel Figueiredo de Alencar Araripe. Posta em votag‘éo, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento de Literatura — A Conselheira
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Maria Neuma Barreto Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reunifio do

Departamento de Literatura realizada no dia 11.05.07, que tratam dos projetos

de pesquisa intitulados: a) “Histéria Coletiva e Meméria Individual:

AsPectos da Ficgfio de Erica Verissimo”, coordenado pela Profa. Celina

Fontenele Garcia. A Conselheira Elizabeth Dias Martins esclareceu aos

Conselheiros que a Profa. Celina Garcia havia se aposentado

compulsoriamente e que o Conselho do Departamanto de Literatura aprovou a

inclusfio da citada professora no Programa de Participagfio de Professores

Aposentados da UFC (PROPAP), apés anélise do referido projeto. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Literatura e

sociedade; modernidade e desigualdade social no Brasil”, coordenado pela

Profa. Irenisia Torres de Oliveira. Posta e votagfio, a matéria rfoi aprovada por

unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais — O Censelheiro Valmir

Lopes Lima relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de

Ciéncias Sociais realizada no dia 08.05.07, que trata do rprojeto de pesquisa

intitulado “As telecomunicagoes na berlinda da globalizagfio: um estudo

comparativo da reestruturagfio setorial no Brasil e em Portugal”,

(

coordenado pelo Prof. 2:23:12: Abu—El—Haj. QUINTA MATERIA —

Aprovagfio ad referendum de Projetos de Pesquisa. Departamento de

Ciéncias da Informaofio. A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou as



‘0

matérias que tratam dos seguintes projetos de pesquisa: a) “Politicas para a

Digitalizaefio do Patrimfinio Informacional; mapeamento das aefies em

'instituiefies Brasileiras”, coordenado pela Profa. Lidia Eugenia Cavalcante.

Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Espaeos .

Interativos de Leitura na Internet”, coordenado pela Profa. Ana Maria Sé

de Carvalho. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c)

‘fProposiefio de uma Ontologia de Imagens no Campo da Safide visando a‘

representaeflo Indexal por atributos visuais e anotagfies”, coordenado pela

Profa. Virginia Bentes Pinto. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. SEXTA MATERIA — Afastamento de Docentes —

Departamento de Ciéncias da Informagfio. A Conselheira Rute Batista de

Pontes relatou a matéria aprovada ad referendum do Conselho Departamental

que trata da solicitaefio de afastamento da Profa. Maria de Faitima Oliveira

Costa no periodo de 06 a 19 de junho do corrente ano a fim de participar, com

apresentaeio de trabalho, da )ggConferéncia UIPES a ser 11a University of

Victoria em Vancouver — Canadé. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. Coordenaefio Geral das Casas de Cultura Estrangeira —

A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada

pela Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio

realizada no dia 04.05.07 que trata da solicitaefio de afastamento da Prefa
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Elisandra Maria Magalhfies, no periodo de 07 de agosto a 16 de setembro de

2007 a fim de realizar intercambio de docentes entre a Universidade Federal

do Cearé e 0 Instituto Nacional de Ciéncias Aplicada de Lyon — Franga. Posta

em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de

Ciéncias Sociais — O Conselheiro Valmir Lopes Lima relatou as matérias

aprovadas em reunifio do Departamento de Ciéncias ‘Sociais realizada. no dia

08.05.07, que tratam das solicitagées dos seguintes Professores: a) 'C‘é‘sar

Barreira — solicita afastamento no periodo de 01.09. 07 a 31.03.08, a fim de

realizar Pés Doutorado na Universidade de Lisboa — Portugal. Posta em

votao‘ao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Irlys‘ Alencar Firmo

Barreira - solicita afastamento no periodo de 01.09. 07 a 31.03.08, a fim dc

realizar P65 Doutorado na Universidade de Lisboa —— Portugal. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanjmidade. Departamento de

Literatura — A Conselheira Maria Neuma Barreto Cavalcante relatou a

matéria aprovada em reunifio do Departamento de Literatura realizada no dia

11.03.07 que trata da solicitagfio de afastamento do Prof. Francisco Roberto

Silveira de Pontes Medeiros, no periodo de 28.05 a 02.06.07 a fim de
. \wfi'

participar do XIZIélédstival Internacional de Poesia em Havana — Cuba. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de

Letras Estrangeiras — A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a
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matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras

realizada no dia 22.05.07, que trata do pedido de afastamento da Profa. Maria

Fabiola Vasconcelos Lopes, no periodo de 01.08 a 31.12.07 21 fim de realizar

estégio de Doutorado na Universidade do Novo México — EUA. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA —

Aprovagfio ad referendum Afastamento de Docente. Departamento de

Psicologia — O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria

aprovada em reunjfio do Departamento de Psicologia no dia 18.04.07, que

trata do pedido de afastamento do Prof.Ant6nio Caubi Ribeiro Tupinambé,

no periodo de 09 a 18.05.07, a fun de participar do X111 Congresso Europeu

de Psicologia Organizacional e do Trabalho em Estocolmo — Suécia. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA —

Aprovagfio dos Relatérios de Progressfio Funcional Vertical de

Professores — Coordenagfio Geral das Casas de Cultura — A Conselheira

Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reunifio

da Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira realizada no dia

10.05.07, que trata das solicitaofies de Progressfio Funcional Vertical dos

seguintes professores: 21) Maria Fétima Fontenele Bessa Campelo da Casa

de Cultura Italiana, pleitea sua progressfio funcional vertical da classe D

referéncia IV para a classe E referéncia I do Quadro do Magistério de 1° 6 2°
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Graus. Posta em votacé‘to a matéria foi aprovada por unanimidade. b)

Raimundo Batista Almeida da Casa de Cultura Hispanica, pleitea sua

progressfio funcional vertical da classe D referéncia IV para a classe E

referéncia I do Quadro do Magistério dc 1° 6 2° Graus. Posta em votacfio a

matéria foi aprovada por unanimidade. c) Lilian Cavalcanti Fernandes’.

Weir-a da Casa de Cultura Britanica, pleitea sua progressao funcional

vertical da classe E referéncia IV para a classe Especial do Quadro do

Magistério de 1° e 2° Graus. Posta em votacao a matéria foi aprovada por

unanimidade. (1) Maria das Neves Augusto Alencar Sousa da Casa de‘

Cultura Francesa, pleitea sua progressao funcional vertical da classe D

referéncia IV para a classe E referéncia I do Quadro do Magisterio de 1° e 2°

Graus. Posta em votaoao a matéria foi aprovada por unanimidade. e)

Giovanni Alencar Brayner da Casa de Cultura Alana - pleitea sua

progressao funcional vertical da classe C referéncia IV para a classe D

referéncia I do Quadro do Magiste’rio de 1° e 2° Graus. Posta em votacao a

matéria foi aprovada por unanimidade. f) Alexandér Magnus Alves" Ribeiro

da Casa de Cultura Alema, pleitea sua progressao funcional vertical da

classe D referéncia IV para a classe E referéncia I do Quadro do Magistério de‘

1° e 2° Graus. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade.

NONA MATERI‘A — ‘Cfiacfio dc Disciplinas — Curso de Letras. Ar
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Conselheira Marluce Coan relatou a matéria aprovada pela Coordenagao do

Curso de Letras que trata da criaoao de disciplinas do Curso de Letras. A

Conselheira Mérluce Coan fez a leitura das disciplinas a serem criadas com

suas respectivas ementas. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. DECIMA MATERIA — Matriz Curricular de Linguas

Cléssicas (Grego/Latim). A Conselheira Marluce Coan apos iniciar um breve

relato quanto as mudanoas a serem feitas na Matriz Curricular, foi sugerido

pelo Conselho de Centro que o documento fosse retirado de pauta, em virtude

do pouco tempo para ser discutido e também pela falta do parecer emitido pela

Pré-Reitoria dc Graduaoao. Posta em votagfio foi aprovada por unanimidade a

sugestao do Conselho da retirada de pauta do item acima. DECIMA

PRIMEIRA MATERIA — Representante do 'Centro de‘ Humanidades

junto a CPPD. A Sra. Presidents Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa

informou ao Conselho que apés comunioagao feita aos Departamentos para

que fosse indicado o nome de um docente para representar 0 Centro de

Humanidades junto a CPPD, apenas os Departamentos de Ciéncias da

Informagao, Comunicagfio Social 6 Filosofia haviam indicado os seguintes

professores, respectivamente, Antonio Wagner Chacon SflVa, Maria

Aparecida de Sousa e Joana D’Arc Mesquita Borges. Em votagfio foi o

‘seguinte o resultado: Prof. Antonio Wagner Chacon Silva com 09 (nova)
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votes; Joana D’Arc Mesquita Borges com 09 (nove) e Maria Aparecida de

Sousa 08 (oito) votos em virtude do empate ocorrido, foi decidido pelo

docente mais antigo no magistério, no casoem questao foi eleito como titular

para representar 0 Centro de Humanidades junto a CPPD, 0 Prof. Antonio

Wagner Chacon Silva e para suplente a Profa. Joana D’Arc Mesquita Borges.

Em votagao, aprovado por unanimidade. DECHVIA SEGUNDA MATERIA

— Projeto ECOLETIVO. A Sra. Presidente Profa. Maria de Fatima Oliveira

Costa informou ter recebido o referido projeto e que encaminhOu para o

Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino a fim de emitir um parecer. Com

a palavra o Conselheiro Cassio Adriano informou que apés analise do projeto

seu parecer e’ de que seja feito um esclarecimento de que forma a

Universidade podera se envolver na execugao do projeto. Posta em votaeéio, o

parecer emitido pelo Sr. Conselheiro foi aprovado por unanimidade.

DECIMA TERCEIRA MATERIA — Assuntos de Interesse do Centre de

Humanidades e/ou da UFC. a) U30 6 Controle dos Auditorios do CH. A

Sra. Presidente informou aos Senhores Conselheiros que atuahnente existem

problemas quanto a reservas, falta de auditérios entre outros. A Conselheir‘a

Joana D’Arc Mesquita Borges disse que no Departamento de Ciéncias Sociais

quem faz o agendamento do auditério é o chefe do Departamento, que jé

ooorreram cheque de eventos marcado para o mesmo dia e horério. Apés
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algumas discussées e sem que se chegasse a um acordo, especificamente

quanto a0 uso do auditério do Departamento de Ciéncias Sociais pelo

Departamento de Filosofia, fo‘i sugerido que os chefes de departamentos

encaminhem a essa Diretoria uma minuta quanto a0 uso dos mesmos. Postal

em votagfio, aprovado por unanimidade. b) Representante dos Servidores

Técnico Administrativos junto a0 Conselho de Centro. A Sra. President‘e

informou que havia feito comunicado a todos os servidores informando que

estavam abertas as inscriefies para a citada representagfio e que a finica

inscrigfio feita foi a do servidor José Lima Teixeira, que foi novamente eleito.

A Sra. Presidente deu as boas vindas ao novo representante. Com a palaVra 0

Sr. Jose’ Lima Teixeira solicitou informagzoes a Sra. Presidente quanto a

representagfio dos servidores ser apenas de fato e n50 de direito. A

Conselheira Maria Elias Scares disse que n50 existe nenhuma regulamentagfio

quanto 2‘1 representagfio de servidores junto aos Conselhos (16 Centre, que esta

foi uma iniciativa tomada na sua gestfio como Diretora deste Centre de

Humanidades, e que esté. sendo respeitada também nessa gestfiio. Em seguida a

‘Sra. Presidente agradeceu aos Professores Ines Silvia Vitorino Svampaio —

Coorda. Curso Comunicaofio Social, Frederico de Castro Neves — Coord. do

Programa de ‘Pés—Graduaofio em Histdria, Cassio Adriano Braz de Aquino —

Chefe do Departamento de Psicologia, Luciana Lobo Miranda — Coorda.



«9

15

Curso de Psicologia, Maria do Rosario de Fatima Portela Cysner- Coorda. Pré

tempore do Curso de Biblioteconomia e Marcia Vidal Nunes — Chefe pré

tempore do Departamento de Comunicagfio Social, pela colaboragao recebida

durante a gestao dos mesmos. Em seguida fez um agradecimento especial as

pessoas que participaram da IV Semana de Humanidades. Nada mais havendo

a tratar, a Sra. Diretora Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa agradeceu a

presenga de todos c deu por encerrada a sessao, da qual eu, Fernanda

Aparecida de Miranda, lavrei a presente ata que, apés lida e aprovada, seré

assinada por mim e pelos demais presentes.


