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Ata da 1575 Sessfio Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades

da Universidade Federal do ;Cearé. Aos vinte e seis dies do mes

de junho de mil novecentos e noventa as neve horas e trinxa minus

toe, ha Sala de reunifie‘da Diregao do Centre de Humanidades, rea—'

lizous-e a 157% Sessao Ordinaria do Conselho do Cenrro.de Humani—.

dades, sob a presideneia do Diretor do Centre Professor Francisco

‘Reberto Seuza de Oliveira e presentes os Senhores Conselheires

Professera Maria Bruhilda Telles de Souza, Vice-Diretora do Cen—

tre; Professora Maria Herbene B.L. maia, Chefs do Departamento de

Cemunicagao Social e Biblietecenomia, Professera maria Amelia A1—

meida da Silva, Coordenadora do Curso de Biblieteeonomia; Profes-

sor Luis Sergio dos Santos, Coerdenader do Curso de Cemunicagéo

Social; Professora Adelaide maria Gengalves Pereira, Chefe do Deg

partamento de Ciéneias Seoiais e Filosefia; Professor Geraldo

markan Ferreira Comes, Coordenader do Curso de Ciénoias Seciais;

Professor Pedro Airton Queiroz Lima, Coordenador do Curse de His—

téria; Professor Jesé maria Moreira Campos, Chefe do Departamente

de Literature; Professor Horacio Didimo PgB. Vieira, Representanr

fie do Departamento de Literature, Professor Eleazar Teixeira e

Professor Carlos Alberto de Sousa, Subchefe e Representanre do 32

partamenro de Letras Estrangeiras, Professor José Rogerio Fenteng

le Bessa, Representante do Departamente de Letras Vernaculas. Pro

fessora Francisca Nubia Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras;

Professor Jose Telmo Valenga, Chefs do Departamenfo de Psicologia;

Professor Antonie Caubi R. Tupinambé, Coordenador do Curso de Psi

celegia; Professera Angela Maria Rossas Mote Gutierrez, Coerdena—

dora do Curso de Mestrade em Letras e a Professera maria Dulce

Sousa Castelo, Coerdenadora Geral das Casas de Cultura Estrangei—

ra. Fizerampse tamhém pressures Clara Paulina Carvalho, digo, Coe—

lhe Carvalho, Represenrante do Diretério Ceniral dos Estudantes ;

José Rogerio martiniano de Sousa, Represenranfe do Centre Academ;

co de Ciénoias Sociais; maria de Fatima Oliveira magalhfies, Reprg

sentanxe do Centre Académieo de Letras; Elinilze Guedes Teodoro,

Representante do Centre Academico de Psicologia e ainda, a Profeg

sore maria Jesé Sanfa Rosa Borges, Representante do Cenrre de Hun

manidades junxo ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensfio e e Prg
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trabalhos; 0 Professor Roberto Oliveira comunicou.aos Senhores

Conselheiros uma reunifio do Conselho do Centro de Humanidades com

0 Sr. Superintendenxe do Planejamento Fisico e Operagaes, para

,discutir 0 plans diretor do Centre; A reuniao ficou marcada para

o proximo dis vinte e oito de junho, as quinze horas, no sala de

reunioes da Direqfio do Centre. Na ocasiéo, o Chefs do Departamenr

to de Literature, ponderou que nests data haveria reunifio d0?:ssa

Pepartamento mas que se faria represenfiar. Em seguida foi lids a

pants constando dos seguintes assuntos: l) Afastamento de Docenr

33: Professors Elda maria Rodrigues de Carvalho e Professors La—

éria Bezerra Pontenele, do Departamenio de Psicologia. Professora

Olga maria Ribeiro Guedes e Professor Silas José de Paula, do De—

partamento de Comunicagéo Social e Biblioteconomia; Proféssora

Angela Maria Bosses Mota Guriérrez, Professora Celina Fontenele

Garcia 9 Professor Horécio Iidimo P.B. Vieira, do Departamento de

Literature; 2) Prorrogagfio de afastamento: Professors Maria Isol-

da Castelo Branco B. de Menezes, do Departamento de Psicologia ;

Professora Irlys Barreira e Professor Cézar Barreira, do Departs—

mento de Ciencias Sociais e Filosofia; 3) Projeto de extenséozPrg

fessora Myrian Arafijo do Departamento de Letras Estrangeiras; 4)

Escolha de Gomisséo para dirigir professo eleitoral que definiré

o Representante do Centro de Humanidades, junto a G.P.P.D.; 5) 0

aciddnte ooorrido na Casa de Cultura Francesa; 6) Outros assunmos;

7) ComnnieagSes. Sem nenhuma proposta de comunicagfio, digo, de mo—

dificagao, a pants foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Pr;

meira matéria. Afastafiento de docenfies: 0 Professor José Telmo

Valenga, Chefs do Departamento de Psicologia relatou o proceeso de

interesse da Professors Elda maria Rodrigues‘de Carvalho, solici—

tando afastamento para realizagéo do Curso de Mestrado na cidade

de Campinas. Esclareceu que o pedido da professora jé fora apro—

vado em reunifio do Departamsnro, no die vinte e 3919 de marge. Na

ooasifio 0 Professor Antonio Caubi Tupinanbé‘ressaltou a preocupa~

950 da professors em stander é demands didética do Departamento,

razfio por que decidiu afastar—se somente em agosto. 0 Dr. Diretor

chamou a atengao para o fate, digo, a necessidade da devids ins—
.—-— _ 9 ”-1‘9-
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Valenga que relatasse os documentos apresentades, pronunciande—se,

em seguida, pela sua regularidade. O processe submetide a votagae

dos Senheres Censelheiros, foi aprovado per unanimidade. Danae cog

tinuidade aes trabalhes, 0 Sr, Diretor pediu que o Processo relati

V0 ae afastamento da Professora Laéria Bezerra Fontenele fosse re—

tirado fie pauta per n50 se eneonfirar suficientemente instruido. 0

Prof. José Telmo Valenga eelicitou, entao, esclareeimentes‘sobre e

texto legal que diseiplina o pedido de afastamento das atividades

didatieas para o docente que realiza curse de pea—graduagao na pré

pria Instituigéo, a fim de poder anexar ao Processe es documentes

habeis. Per opertuno, 0 Professor Roberto Oliveira aludiu ae granw

de nfimero de professores do Centre de Humanidades que estava se

afaatande para Poutorade fate qua merece aplausos e apoie. Em se—

guiaa, a Professora Maria 'erbene B.L. Maia, Chefe do Departamena

to de Comnnicaoao Social e Biblioteeonemia, relatou o procease do

pedido de afastamento para curse de Doutorado em Gomunicagao, na

Inglaterra, da Professora Olga Maria Ribeiro Guades, a partir fie

primeiro de setembro. O Processo apresenra todas as pegas necessa—

rias, eem.exceg§o da resposta da belsa no Brasill De acerdo com ig

fermagao do Sr. Pro—Reitor de Pesquisa e Pea—Graduagae, isse n50

deve impedir a tramitagfie do Processe. O Direter informeu que a

CAPES n50 esté coneedendo, no momenre, belsas para Dourorado e P68

—Douterado e que as bolsas de Curses de.Pes~Graduag§o "lacto—sensu"

feram certadas. Aoreseenrou, ainfla, que a politica dB bolsas de

pea-graduagae da CAPES esté comprometida pela falta de recursos do

MEG a que a comunidade oientifica brasileira esté atravessando um

memento de intranquilidade. Com relaoao a0 §TQCesso em.referéncia,

a Professora Maria Amélia da Silva esclareeeu que o Doutorade em

Comunicagao é de interesse do Curso de Biblioteconomia pert a

diseiplina compee o curriculo minimo dease Curse, Pesto em vetagae

e Processo foi aprovado per unanimidade. Presseguinde o expedienfia,

a Chefe do Departamento de Gemunicagfio Social e Bibliotecenomia

arresentou o Proceaso de interesse do Professor Silas José de Pauy

la, que solicita afastamento para realizar Curse de Dbutorado na

area de. vidéncia politica nos meios de comunicagao de massa no

l .. l- Tma+4+n+n fin manholoaia. na Inglaterra. 0 Processo eon,
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Submetido é aprovagao, sendo aprovado por unanimidade; Seguiram,

se 05 Processos de interesee do Departamento de Literature, relg

tiVos‘ao pedido de afasfiamenfio dos Professores Angela Maria Roe~

gas Mbta Gutierrez, Celina fiontenele Garcia e Horécio Didimo P.

B. Vieira. A Relatora, a Professora Angela Gutierrez, esclare—

.oeu que ela, os dois outros professores foram aprovadoB na sele—

géo do Curse deiDouiorado na Uhiversidade Federal de Mines Ge—

rais, em maio de mil noveoentoe e oitenta e nove, mas que‘ o

DePartamento de Literature, reoémroriado, enfrentava problemae ,

tinha responsabilidades some 0 Curso‘de Mestrado em Letras e a

diregfio da Revista de Letras; o que dificultou a saifla imeéiata

dos referidos dooentes. Informou que todos jé haviam.cumprido 3;

guns oréditos e que agora, jé com as dificuldades contornadas,

coneideraram.o memento oportuno para o afaetamento, mesmo por—

que os respectiVOs Orientadores estavam a exigir—lhes a preeenga.

Enfatizou, a Relatora, o Parecer dos diferentes Orientadoree so

bre o trabalho e o desempenho desses professores e aorescenfiou

que todoe estarfio apreeentando trabalho no II Congresso de Lite”

ratura Comparada. 0 Professor Moreira Campos, reportando~se ao

fate de que poderia pareoer eetranho o afaetamento simulténeo de

trESvprofessores do Departamento‘de Literature, esclareceu qua

outros professores desse Departamento, que eatavam afaetados per

razaes divereas, estavam retornando, n50 havendo, portanio, pre—

juizo para as atividades académioas. Referiu—se, ainfla, e vinaa

da Professora Ana Maria Pereira L.R. Mbnteiro, transferida do

Piaui e da Professora Elvira Drumond, que, por forga juflicial,jé

pertenée é Uhivereidade Federal do Cearé e esté lotada no Depar—

tamento de Literature. N50 havendo discuesoes, new pedido de es-

clarecimentos, oe Processes foram submetidos é Votagéo e aprova—

aos por unanimidade. Segunde materia - Profrogagao de afastamenp

39; A Professora Maria Isolde Castelo Branco B. de Menezes, do

Departamento de Psioologia, solicitou.prorrogag§o de seu afasta~

mento para conclusao do seu Cureo de Doutorado na Franga. 0 Che—

fe do Departamento, Erofessor Telmo Valenga, informou que o pea;

do atende és exigencies pertinentes, conforme oriehtagfio da Pro—

“,.l,“:_ 56 Deanniga e Poe-Graduagfio. A professora enoontra—se
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fessor Telmo disse qus o Departamsnio de Psicologia decidira, em

reuniao, que n50 seria oonoedida nova prorrogagao de afastamento

é professora ém referéncia, caso ela n50 concluisse sen doutorado

até 0 dia 28 de fevereiro de mil novecentos e novsnta e um, quanp

do expira o prazo de prorrogagfio agora concedida. 0 Sr. Diretor

do Centre de Humanidades estranhou o fato de 0 processo soméhte

agora estar‘sendo submetido,ao Conselho de Gentro de Humanidadss,

uma Vez qus a prorrogagfio do afastamento dsurse a partir de pri—

meiro de marge. O Chefs do Departamento justificourse aludindo é

dificuldade da assinatura dos documentos pela proouradora da

professors. Sem mais questionamenios o Processo foi aprOVado pot

unanimidade. 0 Sr. Diretor insistiu no constrangimento de se aprg

var um processo a posteriori e recomendou que se procurasse evi—

tar ocorréncia dessa natureza. Dando continnidade é ordem do dis,

a Professors Adelaide maria Gongalvss Pereira, Chefs do Departs;

mento de Ciéncias Sociais e Filosofia, apresentou o pedido ds

prorrogagao de afastamento dos professores Irlys Barreira e Cé—

zar Barreira por um periodo complementar de seis meses, a partir

de setembro até fevereiro do préximo ano, para concluséo do Our-

50 de Fog—Boutorado, na Franga. A Relatora informou que os Pro—

cessos apresenfiam.toda a.documenta950 hébil e que os professores

pensam em publicar o trabalho que estéo realizando. Acrescentou,

ainda, qus o Processo fora apreciado pelo Departamento, que deli

berou favoravelmente ao pedido, considerando que o retorno dos

professorss em setembro n50 seria de grands importéncia para as

atividades didéticas, visto qus o semestre letivo jé teria ooms—

gado. Os Processos foram aprovados por unanimidade pelo Conselho

do Centre. Terceiré Mstéria - Projeto de Extenséo da Professors

myrian.Arafijo : 0 Processo. de interesse do Departamen$o de Le—

tras Estrangeiras, foi relatado pelo Professor José Pinheiro ds

Sousa, a pedido do Professor Ekiazar Teixeira, Subchefe desse DE

partamento, pelo fato de aquele professor estar também trabalhag

do no Proje'to junfiamente com a Professora Myriam Arafijo. 0 Pro—

fESsor Moreira Campos questionou o processo seletivo adotado ya—

ra a escolha da clientele do Projeto, ou seja a ordem.das inscr;

at n nu-ah~~nm nnaérin Bessa indagOu da diVulgaoéo do Projeto
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19950 frégil, o meeme jé fora adetade em curses do Departamente

de Letrae'Vernéeulas. O Erefessor Rogerio faleu da diversidade

da clientele — prefeseeres e estudantes — o que dificulta a egg

legéo através de proves de aptidae. Outras sugestoes de selegée

feram'apresentadas come pessiveis, tais come a expesigao de epli

cagfio prética do curse per parte do candidate eu e exams do his~

térice eecolar. Face e falta de definigfie quante a ease aspeete,

0 Sr. Diretor sugeriu.que o ?recesso foese celeeade em Vetagée

com a recemenflaoae de que fosse reltide e precesee de selegéo.

Aprevade per unanimidade com a referida resealva. Quarta materia.

Cemisséa eleiteral que definiré e Representante do Centre ‘Ee

Humanidades junte é CPPD. 0 Professor Roberto Oliveira teceu cog

sifleragees sobre a Reselugée que discipline a matéria, esclare—

eende que o edital de cenVQeagae é de responsabilidade da cemie—

see eleiteral que deve ser escolhida pelo Uenselhe do Centre.

Fei prepeeto que se delegasse ae Direter d.e Centre 0 direite de

designer essa Comissae. A propesta fei discutifla e aprevada per

unanimidade. Quinta matéria - Aeidente da Casa de Cultura France

ea. 0 Sr. Diretor relateu e ”Processe e discerreu sebre a natu—

reza fies documentee nele censtentee. Infermou que solicitara é

Superintendénoia de Planejamente Fisiee e Operagaes um.laude tég

nice sebre a situagae de tedes es prédies existentee no Centre

de Humanidades, muitos des quais, segunde ele, jé bastante com?

premetides, A Professora Dulce Castelo esclareceu que o laudo da

Superintendéneia sobre o acidente eeerride na Casa de Cultura 1.

Francesa n50 eetava de acerde com a realidade dos fates e que

tinha se sentide no dever de centeetar as afirmagaws nele centi—

dag, no que fora referendada per tedes que trabalham nessa Case

de Cultura. Copies do dooumente de centestagae ae laude forum

distribu1das a todes es membres do Oenselhe do Centre 9 pesto em

votagae, ease documente foi aprevade per unanimidade. Comuniea—

gégg. 0 Sr. Direter do Centre cemunieeu que estara viajanfie na

prexima sexta—feira, dia vinte e neve de junhe e que a Professo—

ra maria Bruhilda Tellee de Seuza assumira a Diregao do Centre

até o préximo die dezessei-s de julhe. A professora Angela Guti~

érrez aoresentou sues despedidas e informeu que no die tree de
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Curso de Méstrado em Letras. 0 Professor Roberto lamentou.a 33151

da professora, mas manifestou sua alegria pelo motive do seu afafi

tamentol Fez também referencias a0 afastamento do Profeséor Horé—

cio Didimo e da Professora Celina Garcia. A Professora Angela Guy

tiérrez informou; ainda, qua na reuniao do dia vinte e site de

junh0§ do Departamento de Literatura, ja anteriormente alufiida 33

10 Professor Moreira Campos, havera eleigoes para eleger 0 nova

represenjante‘desse Departamento que devera substituir o Profes—

SOr Horécio Didimo junto ao Conselho de Centre e nOVO Sub—chefs,

em substituigao é Professora Celina Garcia. Nada mais havendo a

declarar, 0 9r. Diretor encerrou a Sessao, da qual, para constar,

Maria fiulce Sousa Castelo, solicitada para secretariar, la~

vrei a presente ata, a qual, d.epois de lida e aprovada, vai assi—

nada pelo Sr. Presidente, por mim e pelos presentes.


