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199 15 (quinze) dies d9 més de naie d9 1991(nil, n9veceny
tea 9 neventa e um), 99 9: 30 (neve herae e trinta minutes) realizeuy
se, na Sala de Reuniges, a 1673 899999 Ordinaria d9 Conselhe d9 Gene
tre de Humanidades da Universidade Federal de Ceara, 99b 9 presiden—
cia d9 Senher Diretor, Prefeeeer Francisce Reberte Seuza de Oliveira,
can a presenea dos Senheree beneelheires: maria Bruhilda Telles de
S9uza, Vice-Diretora d9 Centre; Geraldo Jesu1n9 da Costa 9 Ana maria
39 de Carvalhe, Chefe e Representante d9 Departamento de Cemunieagao
890191 e Biblietecenemia; Adelaide maria Genealves Pereira, Chefe d9
Departamente de Cienciae Seciais e Fileeofia; Rafael Sanzie de Azeve
d9, Representante do Departamente de Literature; Débora Candida Dias
Scares, Chefe d9 Departamente d9 Letrae Estrangeiras; Jesé Regérie
Fentenele Beeea, Representente d9 Departamente de Letras Vernaculas;
Gustavo Alberte Pereira de Eeura e Cezar wagner de Lima Géis, Chefe
em exeroicie e Representante do Departamente de Psicolegia; maria
Amelia Almeida da Silva, Ceerdenadora d9 Curse de Biblieteeonemia; 22
dre Airton Queirez Lima, Coordenader do Curse de Histéria; Francisea
Nfibia Negueira, Coerdenadera do Curse de Letras; Charles Michel maria
Jeseph Beylier, Coordenader do Curso de Meetrade em Seciologia, C9or-
denader do Curse de mestrade em Letras, Professor Luiz Tavares J9,
nier; Maria Dulce Sousa Caetele, Coordenadera Geral dag Caeae de Cul-
turao COCO-IOOOOIIOOUIIIOIOOOI.I.I...II...COIOIIOI...IOII".OOIOCIOOC

I) Leitura e Aprevagae da Ate da 1659 899999. Havende nup
mere regimental, a Presideneia deelarou aberta 9 999999. Feram lides,
a seguir, es tépicoe da eta da 1659 seseae, realizada em 16.04. 91. En
discusefie 9, logo apés em vetagao, 9 ate foi aprovada pelo Censelhe
de Centre. Pesteriermente, foi apresentada a pauta, a qual, com a per
missae dee Conselheiree, foi alterada na ordem dos itens e incluida
naie uma matéria no filtime item. Desea forma e, obedecende a erdem
que se segue, a pauta foi aprevada per este Censelhe. ...............

II) Ordem d9 die. Primeira-natéria. Outres Assuntes. O
Diretor d9 Centre de Humanidades infermou novamente, aos Censelheiree
a situagée do Campus do Benfica, o qual, se encontra tetalmente des—
pretegide n9 que concerns a seguranga, iluminagae e limpeza. Presteu
ainda as seguintes informagees: - que embera ja tenha dade conheeimen
t9 9 Administragao Superior, através do 9f1cie n° 65/9l-CH, de
07.03.91, do pesicienamento do Conselhe de Centre sebre e aseunte,
tirade em reuniae de 08.05. 91, até e memente eeta Direteria n59 havia
recebide respesta; — que apes este eneaminhamente 9ficial eeorreu
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outro ease de tentativa de violenoia sexual no Campus do Benfica; —
que dada esta nova ooorrencia, entrou em_oontato com o magnifies Rei—
tor, ternando—e oiente do fate nOVo, pedinde—lhe, ae mesmo tempo, pro
videncias urgentes, visto que a situagae se agrava a cada dia, eca—
sionande graves prejuizos materiais e morais. Presseguindo, o Direter
do Centre a_firmou que neste contato foi informado de que o problema
era administrative, oabendo a Superintendenoia de Planejamente Fisico
e Operaoees, a incumbencia de providenciar e aumento do numere e a
qualidade de vigilantes na area deste Campus. Dado o exposto e, COD?
siderando se enoontrar diante de uma situagae emergencial, o Direter
do Centre solicitou, verbalmente, ao Magnifice Reitor que fosse aber—
ta uma investigagae policial para tratar, especificamente, deste case
(Casa de Cultura Italiana). Na eportunidade, e Diretor do Centre pe-
diu ao Conselho que se posicionasse a respeito do assunte, referenp
dando ou nae a sua atitude° Neste memento, sob intensa discussao, fo—
ram citados inumeros ates, desde pequenes assaltos a pratica de vie—
lencia sexual, ocorridos nos diversoe locais do Centre de Humanidades.
Em seguida, foram.apresentados pontos de Vista distintes, Visande a
solugao urgente do preblema, chegando—se a seguinte oonclusao: a) Ten
do an vista as Visitas periodicas que o Magnifice Reitor faz ae Gen:

tro de Humanidades, ficou decidide que fosse formada uma Cemissao’ ,
com a participagao de Chefes de Departamentos, Coordenadores de Cur—
ses e Casas de Cultura para vir falar com o Reiter em sua prexima vi—
sita a este Centre, ends seriam abordados os varies problemas existen
tesjr‘"te.aoAcmesmn,uL:rJ tempo em qua solicitaria, ae Magnlfico
Reitor, uma reuniao para tratar unicamente da questae; b) Em seguida,
providenciar, junto a Precuradoria Geral da UFO, a abertura de um in—
quérito policial no sentido de solucionar 0 case espeoifico de violen
cia sexual que vem ocerrendo neste Centre e, paralelamente, os Chefes
de Departamentos, Coordenadores de Curses e Casas de Cultura, elabo—
rarem um documents administrative relatando, de maneirapmrmenerizada
todas as difiouldades pelas quais vem passande 0 Centre de HHmani-
dades. Este documente sera encaminhado a Administragfio Superior, no
qual, também sera cobrado providéncias urgentes para a questéo em peg
ta. .0.CIUOODOIOIOOCQIOOOOOC0.0IO...I.I'D-O'CICOOOOOCIOOOIQICI.I,.I...

Sesaunas matéria. IndicagSes de Bancas Examinadoras e Apre
vagees de Programas para Coneursos. l) A Conselheira Dulce Castelo [7
apreSentou a materia, que trata das indicagoes de nomes de Professems
para eomporem as Banoas Examinadoras para esCencursosde Professor de
Ensino de 1° e 29 Graus, Seter de Estudos - Linguas Espanhola, com
02 (duas) Vagas; Inglesa, com 04 (quatro) vagas e Russa, com 01 (uma)
vaga. Para 0 Concurso em L1ngua Espanhola foram indicados 05 names
dos Professores: Resimir Esp1ndola Borges ~ UECE (Presidente), Sofia
Elena Isabel Rivas Maximus—UFC e José Alci Rodrigues Lima-UFO. Suplen
tes — maria Socorre do Valle Pinheire Bastos—UFC e Francisco Jeronimfi
Furtado SaleseUFC. Para 0 Concurse em Lingua Inglesa foram indicados
es nomes das Professoras: Euterpe Barreto Rosa de Sousa - UFO (Presi-
dente), Lucia Maria Castelo Sales—UFO e Cicera Cavalcante Aguiar—UFC.
Suplentes — maria Salete Cezar-UFC e Maria Irene Nascimento Bezerra
Coelho—UFC. Para 0 Coneurse em Lingua Russa feram indioados es memes
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dos Professores — José Rebougas Macambira—UFC (Presidents), Ivanova
dos Santos Bias Scares—UFO e Horécie Didimo Pereira Barbosa Vieira -
UFO. Suglentes — Martha Maria Meta Maehado —UFC e maria José Santa
Rosa Borges de Castro—UFO. Continuando, a Conselheira Dulce Castele
acrescenteu que referidas indioagees foram sugeridas pela Coordenag5e
Geral das Casas de Cultura com aquiesceneia da Diretoria deste Centre
estando, devidamente instruidas, oonforme Resolug5o n9 09/86-CEPE. Em
seguida, apresentou es programas dos meneienados Concursos, salientan

_ do que es mesmos foram elaborados pelas Coerdenagoes Pedagogicas das
respectivas Casas de Cultura. Em discuss5o e, logo apes, em votag5o ,
a materia foi aprovada, excluinde—se, apenas, a Banca Examinadera pa—
ra o Concurse em.Lingua Russa, visto que o Conselho de Centre julgou
mais cenveniente ser oonvidade, para participar da citada banoa, um
Professor de outra Uhiversidade que leeionasse o idioma Russo. 22 0
Departamento de Ciencias Seciais e Filosefia aprovou, em reuni5o do
dia 19.04.91, a Banca Examinadora, para o Concurse de Professor Adjun
to, Seter de Estudo — "Ciencia Pol1tica", conforms edital n° 05/91 ,
cempesta dos seguintes prefessores: Andre Eaguette—UFC(Presidente) ,
Eduardo Diatay Bezerra de Menzes—UFC, Olave Brasil de Lima Junior —
IUPERJ. Suglentes — manfredo Araujo de Oliveira—UFC, Fernando Afievede
— UFPe, David Fleischer—UhB e Teresa Maria Frota Baguette—UFO. Em dis
cuss5o, em seguida, em.vetao5o, a materia foi aprovada pelo Conse—
lho de Centre. ......................................................

Tereeira materia. Comiss5o de Avaliag5e dos ProfeSsores/7
das Casas de Cultura Estrangeira. A Coordenadora Geral das Casas de
Cultura indicou, com aquieseencia do Diretor do Centre de Humanida-
des, es nemes das doeentes, Maria Salete Cezar, maria Lucia Castele
Sales (Cultura Britanica) e Dejaflne Lopes Bebougas (Cultura France—
sa), que far5o parte na compesig5e da Comiss5e de Avaliag5o para fins
de Progress5o Funcienal das Professeras de Engine de 119 e 29 Graus-
Zaire Scares de Medeiros, Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho e
Vera Lucia Fiuza de Moraes Ellery Barreira, com atuae5o na Casa de Gel
tura Brit5niea deste Centre. Salientou, que referida indicag5e fei-
instru1da de acordo com a Reselug5o n9 l4£GPE, de 15.06. 88. Em dis-
cussao, posteriormente;‘em‘vetaeao,'a’ materia fei aprovada pelo Cen-
selho de Centre. 0..D0......DOIDUOOII'...IIOOII...IOOIOIOIIIOOIIOCIIC

Quarta matéria. Aprovagoes de Programas para Soncursoe de
Professeres de Ensino de 1° 9 29 Graus. A Censelheira Dulce Castele
apresentou es programas para os Coneursos de Professeres de 19 e 29
Graus, Classe D, Seter de Estudos: "Linguas Alem5 e Italiana", elabo—
rados pelae Coordenagaes Pedagogicas das respectivas Casas de Cultu—
ra. Afirmou que estes mesmes pregramas jé haviam side apresentados e
aprovados "ad referendum" do Conselho de Centre, em 08. O3, 91 pela
ent5o Diretora em exereicio, Professors Débora Candida Dias Scares,
quando da abertura do mesme Concurso, desta vez na Classe E, . n5e
realizado per falta de candidates. Dado e expesto, e apes discuss5o,
o Censelho de Centre referendeu es mesmos programas para o Concurse
molasse D. .‘IOCOO'CIQ.U‘I..Q...IC.......‘IIC'OIIOIOICOIOCC‘CI.’....
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Quinta matéria. Remogao de Docente. O Conselheiro Gustavo
de Mbura relatou o processo n9 5562/91—71. que trata da remogao da
Professora Gléucia maria de Menezes Ferreira, do Departamento de Ea;
oologia deste Centre para o Departamenio de Fundamentos da Edueagao
(Faculdade de Edupagao/UFG). Afirmou que a matéria foi aprovada, pelo
Departamento dé Fundamentos da Educagao, da Faculdade de Educagao, em
reuniao de 19.04.91 e pelo Departamento de Psicologia em reuniao de
23.04.91. Acrescentou que a manifestagao do pedido partiu da interes-
sada, conforme oonsta do requerimento redigido pela mesma, anexo ao
processo, encaminhado a Chefia do Departamento dg Psieologia. Apostdig
cussao, a matéria foi aprovada pelo Conselho de Uentro nos moldes da
declaragao emitida pelo Chefe do Departamento de Fundamentos da Edna
cagao, Professor Alberto Barbosa Viana, na qual, afirma aprovar o pe—
dido de remogao da docente Glaucia Ferreira e a cessao da vaga, dei—
xada pela Professora :filaucenete Barres de Oliveira, ao Departamenta
de Psioologia des Centre. ...........................................

Sexta matéria. Projeto de Extensao. 0 Conselheiro Gustavo
Alberto relatou o processo referente ao Projeto de Extensao intitula—
do "Curso de Yoga", coordenado pelo Profesaor Ricardo Lincoln Barro-
cas, iniciado em 27.03.90, com término previsto para dezembra/gl. Re—
ferido projato obteve aprovagao, do Departamento de Psicologia, em
reuniao do dia 27.03.91. Objetiva fomentar o estudo teérico e pratico
do Yoga a, quer introduzindo-o ou aprofundando a sua pratioa na COED?
nidade, quer contribuindo para a formagao de possiveia futures instru
tores de Yoga. Apresenta a carga horéria de 60 h/aula por semestre e
sera ofereoido para pessoas maiores de 18 anos de idade, interessadas
nos objetivos do Curso. Em discussao, a matéria foi aprovada pelo Con
selho de Centre. ...................................................:

Sétima matéria. Criagao do Nficleo de Cultura Cléssica. A
Conselheira Débora Scares apresentou o ofioiolhQ 50/91—DLE, de15.4.91
o qual, encaminha a Diretoria deste Centre 0 Anteprojeto de Resolugfio
do CONSUNI e exposigao de motivos elaborada pelo Departamento de Le-
tras Estrangeiras, solicitando a criagao do mencionado Nfioleo. No meg
mo oficio, solicita tornar aem efeito o processo qua tramita referenp
fie a citada matéria, apresentaddc no final de 1988, quando da gestao
da professora Ivanova Scares frente a Chefia deste Departamento, con?
forme consta do Oficio n9 91/88—DLE, de 31.10.88, encaminhado a esta
Diretoria. Dado o exposto, o Diretor do Centre esclareceu que, na
época, designou uma Comissao composta dos docentes‘Carlos Alberto de
Souza, José Rogério Fontenele Bessa e Maria da Graga de Andrade Tei—
xeira, para emitir parecer gobre o assunro. N50 recebendo, até a pre—
sente data, resposta desta “omissao, n50 poderia tornar sem efeito ,
digo, desfazer a formagao da mesma. Neste sentido, o Diretor do Cantu)
prop63 devolver o anteprojeto em pauta a meama Comissao, para a emis-
550 de pareoer. Em discussao, o 00nselh0‘de Centro aprovou a proposta
do Dire-tor. .IOOOIOIIOOCCOOOOUCOIICCCCO‘COOIOODOOOOIOOOI...00......0.



5
Oitava materia. Proposta de Resolugao - Opgao em Lingua

Estrangeira. 0 Departamento de Letras Estrangeiras aprOVOu, anreuniao
de 02.05.91, a Proposta de Resolugao que dispae sobre a opgao em lin
gua estrangeira pelos estudantes que ingressam no Curso de Letras. A
Conselheira Nubia Nogueira apresentou a matéria afirmando que a devi—
da Resolugao visa a organizagao e e ajustamento do processo de matrl—
eula no Curso de Letras as reais opgoes de seus alunes, assim come
center, nae disciplines desse seter de estudos, o afluxo de estudan-
tes sem conheoimentos suficientes para o aeampanhamento desejado e
exigido. Afirmou ainda, que a epgao em lingua estrangeira, devera ser
antecedida de um processo de oriéniagao academeia, a cargo da Coordg
nagao do Curse de Letras. Nesta orientagao académica seré integrado o
processo de matricula qua, em termos gerais, antes de serem colhidas
a 13 e 25 opgSes dos estudanies, serao explieados os mesmos: as habi-
litagoes existentes no Curse; es antecedenies de aprendizagem exigi-
dos para cada habilitagao em cada uma das linguas estrangeiras moder-
nas; as condigoes e as requ1sitos para 05 cases de aproveitamente e
dispensa de estudos. Em termos espec1fices, no ambito de cada Unidade
Curricular em l1ngua estrangaira sera confirmada a epgao definitiva ,
per indicagae da Coerdenagao do Curso de Letras. Tratando—se dos gra—
duandos, no ate da matricula em.11ngua estrangeira, sera exigido pro—
va de capacitagao, objetivande—se verificar es antecedentes de apren
dizagem exigidos para o estudo da discipline escolhida. Apes discus—
sac, a matéria obteve hemologagao do Conselho de Centre. Nada mais ha
vendo do que tratar, a Presidencia declarou eneerrada a sessae, da
qual, para constar, eu Dulce Maria Custodio do Amaral, Secretaria, La
vrei a presente ata, per mim subscrita, a qual depois de lida e apro-
vada, vai assinada pelos presentes. ..........................,......


