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ATA DA I82é SESSAOIORDINARIA no CONSELHO no
CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE FED;
RAL Do CEARgIDIIIIIIIIIII-IQIII'IIIIIIIIQIII

Aos 3i (trinta e an) dies do mas de janeiro de I992 (mil
novecentos e noventa e dois) as" I0: 00 (dez) horas, realizou-se na
Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinaria, sob a presidencia do
Senhor Diretor, Professor Rene Teixeira Barreira, contendo com a
presenga dOs Senhores Conseiheiros: Maria Elias Scares, Vice-Dire—
tora; Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Rafael Sanzio de Azevedo,
chefe e representante do Departamento de Literature; Maria de Je
sus de Sa CorreIa e Jose Ferreira de Moura, chefs e representante—
do Departamento de Letras Vernaculas; Debora Candida Dias Scares e
Maria da Conceigao Moreira Leite,'chefe e representante do Departa
mento de Letras Estrangeiras; Dilmar Santos de Miranda e OdIIio AI
Ves de Aguiar, chefs e representaote do Departamento de Ciencias
Sociais e Fiiosofia; Jose Maria Alves de Araujo e Antonio - Caubi
Ribeiro Tupinamba, chefe e representante do Departamento de Psico
logia; Francisca Nubia Nogueira. coordenadora do Curso de Letras;
Maria de Fatima Bandeira de Paula, coordenadora do Curso de Comuni
cagao Social; Ana Maria Sa de Carvalho, coordenadora do Curso de
Biblioteconomia; Maria Néyara de Oiiveira Araujo, coordenadora do
Curso de Ciencias Sociais; Francisco de Assis Santos de Oliveira ,
coordenador do Curso de Historia; Luiz Tavares Junior, coordenador

'do Curso de Mestrado em Letras; Maria Dulce Souaa Castelo, coorde
nadora geral das Cases as Culture; Deiane Feiinto Pitombeira, re
presentante do Centre Academico de Psicoiogia. A convite do Seahor
Diretor compareceram a reuniao as Prbfessoras Ana Maria Tavares Si
moes e Maria do RosarIo de Fatima Portela Cysne, respectivamente
titular e SUplente do Centro de Humanidades junto ao Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensao. Havendo quorum, 0 Professor Rene
Barreira iniciou a reun_iao coIoCando a eta da I80Q Sessao Ordina
ria deste-Conselho em dIscdssao. Pasta em votagao, a ata Foi apro
vada por unanimidade. Em seguida pos a eta da I8I§ Sessao, realiza
da em carater extraordinario, em discussao, que Foi aprovada por
unanimidade. Prosseguindo, 0 Professor Rene Barreira Fez a Ieitura
da pauta, tendo incIuIdo novas materias,colocando em apreciagao a

PRIMEIRA MATERIA.Hom0109agao de Concurso de Professor.
a) A Coneeiheira Debora Scares relatou a materia, aprovada peio
Departamento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 20.0|. 92,
referents ao resuItado do concurso para Professor Auxiliar, DE,
Setor de Estudo: Ingles - LIngua e Tradugao, conforms Edital n9
74/9l, para preenchimento de 02 (duas) vagas. A Conseiheira Debora
Soares ressaltou que 09 (nave) candidatos se inscreveram, porem
apenas 08 (oito) se apresentaram, tendo Feito a leitura das notas
de todos os candidatos. Considerando o resultado, a Banca Examine
dora aprovou a candidate EIineide Veras de Paula, com 74 (setenta-
e quatro) pontos, em primeiro lugar e a candidate Maria figaplisa
Nogueira Vasconcelos, com 73 (setenta e tres) pontos, em segundo
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re‘Feridas candidates para contratac'ao. Pasta a materia em votag'ao)

e concurse Foi homelegado per unanimidade per este Conselho. b) A

Conseiheira Debora Scares relatou a materia aprevada peio Departg
mento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 20.0l.92, reFerefl
te ae resultade do concurse para Professor Auxiliar, DE, Setor de
Estudo: Frances - Lingua e Tradugao, conforms Edits! n9 74/9], pg
ra preenchimente de 0| (uma) vaga. A Conselheira Debora Scares 2

Firmou que 05 (cinco) candidates "as inscreveram, porem apenas 02
(dois) compareceram, tendo Feite a Ieitura das notas das 02 (dues)
candidates. Diante do rasuitadQJa Banca Examinadora aprovou a cag
didata Jacqueline Freitas Bezerra, com 72 (setenta e deis) pentos
em primeire iugar, tende o Departamente de Letras Estrangeiras i3
dicado-a para contratacae. Pasta a materia em vetacao, e concurse
Foi hemolegado per unanimidade per este Censeiho. c) A Conselheira
Debora Scares Fez e relate da materia, aprevada pelo Departamente
de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 20.0|.92, referents ao

resultado do concurso para Professor Assistente, DE, Setor de Estg
do: Alemao - Lingua e Tradugao, conforms Edital n9 IOU/9i, para
preenchimento de 0| (uma) vaga. A Censeiheira Debora Scares acres
centou que heave apenas 0| (uma) candidate inscrita, teado Feito a
ieitura de suas notes. Considerando o resultado, a Banca Examina~
dora aprovou a candidate Maria Tereziaha de Castro Caiiado, com
74 (setenta e quatre) pontes em primeire lugar, tende o Departameg
to de Letras Estrangeiras indicado-a para contratagao. Pasta a ma
teria em votacae, o concurso”Foi‘homoiogado per unanimidade per as
to Ceqseihe. d) A Conselheira maria de Jesus de sa gerreia relatou
a materia aprovada peie Departamente de Letras Vernaculasjem reuni
so do dia 30.0|.92, referents ao resultade do concurso para Prg
Fesser Assistente, DE, Seter de Estude: Lingua Pertuguesa, confer?
me Editai n9 84/9i, para preenchimente de 02 (duas) vagas. A Cease
iheira Maria de Jesus Correia afirmeu que 03 (tree) candidates as
inscreveram, tendo Feito a Ieitura das notas e acreScentade que
0! (um) candidate nae compareceu as provas escrita e didatica. Em
decerrencia do resuitado, a Banca~Examinadera aprovou a candidata
Maria da Graga de Andrade Teixeira, com 78 (setenta ezpito)pontes
em primeire lugar, tendo e Departageato de Letras Vernaculas indicg
do-a para contratagao. Pasta elateriaflkvetaggogo concurse F03
homologado per unanimidade. 0 Censeiheiro”Diibar Santos de Miranda‘
fez declaragao de vote afirmando que aprevava o resultado do cog
curse diaote da legaiidade do mesmo, porem reservande-se o direite
de auestionar a sua eticidade, diante do Fate da candidate aprova—
da ser professera apesentada do referide Departamente. A Conselhel
ra Maria de Jesus Cor-reia ressaltou aindaqga,ongrou§i;o§odzi§anantg
rior, 30.0|.92, 0 Departamento de Letras AVernacuias havia :decidi
do destinar a vaga resultante déste concurso, para um concurso a
nivel de professor auxiliar, haja vista que nae havera candidates
para professor assistants. Contihuande, a Conseiheira Maria de J2
sus Correia questioneu se 0 nae comparecimente do candidate as prg
vas escrita e didatica implicaria em reprovagao, uma vez queso Edi
tai nae expiicita -tais cases. Os Censeiheiros Dilmar Santos de
Miranda e Sebastiae Teeberto Mourao Landim admitiram que o nae “9E
parecimento do candidate, na logica)implica em reprovacae. Diante
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Resoiugao e clara quando diz qae cada prove e independeate e que
os tItulos do candidato devem ser julgados. EsciareCeu ainda que
0 candidate inscrito no concurso supramencionado nao Foi apenas
reprovado, pelo nao comparecimento as proves didaticq, e escrita e
sim, porque tambem Foi reprovado ne prove de titulos.e)9 Conselhei
ro Jose Maria Alves de Araujo reiatou a materie, aprovada peio De
pertamento de Psicologie, em reuniao do dia 30 01.92, reFerente ao
resultado do concurso para Professor Assistante, DE, Setor de Estu
do: Psicologia Escoiar, conforme Edital n— 92/91, para preenchimen
to de 0! (ume) vega. inscreverem-se 03 (tree) candidates, tendo a
candidate Silvana Maria Aguiar de Figueiredo soiicitado eo CheFe
do Departamento de Psicologia a retireda de sue inscrigeo. Foram
anaiisadosl‘Ipela Bance Examinadora cos titulos das outras 02(duas)
candidates, sendo que a candidate Silvia Helene_ Vieira Cruz nao
compereceu a prove escrita. Diante do resuitado, a Bence Examinado
re nao aprovou a candidate unica, Gisneide Nunes Everdosa, queobte
ve notes inferiores a seis (06), nao so na prove escrita, como ne
didatice. 0 Conseiho de Centre homologou o resultado da Banca Exa
minedora, por unenimidade. F) O Conselheiro Jose Maria Aives de
Areujo reletou a materia, aprovede pelo Departamento de Psicoiogie,
em reunieo do dia 30. Cl. 92, referente ao resuitedo do concurso pa
re Professor Assistants, DE, Setor de Estudo: Estudos Basicaa, con
Forme Editai n9 92/9l, para preenchimento de Oi (ume) vage. ins
creveram-se 06 (seis) candidates, sendo que a candidate Silvana
Marie Aguiar de Figueiredo nao compareceu a prove escrita. 0 Conse
Iheiro Jose Maria Aives Aeeujo Fez a ieitura des notes de todos 05
candidates. Considerando o resultado a Banca Examinedore aprovou o
candidato Orlando Soeiro Cruxen, com 83 (oitenta e tres)pontos em
primeiro lugar, tendo o Departemento de Psicoiogia indicado-o para
contratagao. Pasta a materie em votagao, o concurso Foi homologado
por unanimidade por este Conselho.

SEGUNDA MATERIA. Aprovagao de Banca Exeminadora do Con
curso. a) Em reunieo deste Conselho, do die [7. l2. 9!, o Departemen
to de Letras Estrangeiras hevia indicado os decentes Alceeopoido
Dias da Silveire (Adjunto — UFRN), Jose Nascimento Scares Brega
(Adjunto-UFC), Vicente Eduardo Sousa e Silva (AdJunto-UFC), Jose
Correia Lime Junior (AdJunto—HECE-Supiente) e Jose Alves Fernandes
(Titular - UFC- Supiente) pare comporem a Banca Examinedore do con
curso para seiegao de ProFessor Auxilier, Setor de Estudo: Latim —
Lingue, Literature e Tradugao, conforme Editai n— 77/9l, tendo si-
do a materie aprovada por unanimidade. Diante da impossibiiidadede
participagao dos Professores Jose Nascimento Scares Braga e Vicente
Eduardo Sousa e Silva, a Canseiheira Debora Scares esciereceu que
0 Departamento de Letras Estrangeiras havie indicado nova Banca
Examinedora, com os nomes dos docentes: Alcyr Leapoldo Dias da Sii
veira (Presidente), Jose Correie Lima Junior, Antonio Pessoa PereI
ra - Suplentes: Jose Aives Fernandes e Paulo Mosanio Teixeira DE
arte (Assistente-HFC). Poste em votacao, a materia Foi aprovade
por unenimidade. b) 0 Conseiheiro Diimar Santos de Miranda apresen
tou a indicagao Feita peio Depertamento de Ciencias Socia'is,r em
reuniao do dia 30. Ol. 92) dos docentes: Manoei Domingos Neto (Adjun—
to~Visitante-UFC-Presidente), EurIpedes Antonio Funes (Adjunto-UFC)
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(Adjunta—Suplente), VIrgInia Maria Tavares da SIIva (Adjunta- Su-
plente) para comporem a Banca Examinadora do coacurso para seIegao
de Professor Assistente, DE, Setor dc Estudo: Historia GeraI, OI
(uma) vaga, conforme EditaI n— I02/9A. Posts em votagao, a materia
foI aprovada por unanimidade. o) O Conselheiro DIImar Santos de
Miranda apresentou aInda a_ Indicagao feIta peIo Departamento de
CIencIas SocIaIs, em reuniao do dIa 30. 0|. 92, dos docentes: Lauro
Nogueira de Sa Mota (Adjunto-UFC—Presidente), Mirtes Miriam AmorIm
MacIeI (Adjunta—UFC), Manfredo Ramos (AdJunto-UECE), CharlesMIcheI
Marie Joseph BeyIIer (Adjunto-UFC - SupIente) e OdIIIo Alves de
Aguiar (Assistente — UFC) para comporem a Banca Examinadora do
concurso Para seIegao de Professor AuxIIIar, Setor de Estudo: lg
trodugao a FiIosofIa, 0| (uma) vaga, conforms EditaI n- 97/9I. q
ta em votagao, a materIa foi aprovada por unanImIdade.

TERCEIRA MATERIA. Afastamento de Docentes. a) 0 ConseiheI
ro DiImar santos dé Miranda relatou a materIa afirmando que 0 D3—
partamento de Ciencias SocIaIs e FIIosofIa, aprovou em reunIao do
dis 2!.GI. 92, o pedido de afastamento de Interesse do Professor Fran
cIsco Roberto Souza de Oliveira, por 0| (um) ano, no perIodo de
22.02. 92 a 22.02 93, a fim de cursar Mestrado em Administragao no
InstItuto de Pos-Graduaoao e PesquIsa em Administragao, da Univer
sIdade Federal do RIo de JaneIro. 0 Departamento de CIencIas Soci-
aIs e FiIosofIa esclarece que nao havera necessidade de contratagao
de professor substitute. Posta em votagao a materia foI aprovada por
unanImIdade. b) 0 Conselheiro Jose Maria Alves de Araujo reIatou
a materia, ressaItando que 0 Departamento de PsicoIogIa aprovou,
em reunIao do dIa 24. GI. 92, o pedido de afastamento de Interesse
do Professor Antonio CaubI RIbeIro Tupinamba, no perIodo de Ol. 06.
92 a 30.09. 93,3 fIm de realizar estudos a nIveI de doutorado, na
area do PsIcoIogIa do Trabto, na Universidade de Colonia, AIema
aka. 0 Departamento de PsicoIogIa escIarece que nao haVera necessI
dade de contratagao de professor substItuto. Posts em votagao, a
materia foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA. Prorrogagao do afastamento de docentes.
a) 0 ConseIheiro Jose Maria AIves Araujo relatou a materia, escia
recendo que 0 Departamento de PsIcoIogIa, em reunIao do dIa 24. OI. .
92, aprovou o pedIdo de prorrogagao de afastamento de Interesse da
Professors LuoIa ArraIs Morales, por 0|(um) ano,no perIodo _ de
OI. 03. 92 a 28. 02. 93, a fIm de concIuIr curso de Mestrado, em Antro
poIogIa SocIaI, na Universidade Federal do RIO do Janeiro/Museu Na
cionaI. 0 Departamento de PsIcoI09Ia escIarece que nao havera ne-
cessIdade de contratagao de professor substitute. Pasta em votagao,
a materIa foi aprovada por unanimidade. b) 0 Conselheiro DIImar San
tos de Miranda relatou a materIa, dando ciencia que oDepartamento
de CIencIas SocIaIs e FilosofIa aprovou, em reunIao do dIa 21.CI.
92,0 pedido de prorrOgagao de afastamento de Interesse da Profes
sora EIza Maria Franco Braga, per 06 (seIs) moses, no perIodo de
3|. GI. 92 a 31. 07. 92, a fIm de concIuIr Doutorado em Sociologia, na
Universidade NacIonaI Autonoma de MexIco, UNAM. 0 Departamento de
CIencIas SocIaIs e FIIosofia escIarece que nao havera necessidade
de contratacao de orofessor Substitute. Pasta em votaoao, a mate~
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QfllNTA MATERIA. wQpncessao do Tituio de Professor Emerita
so Professor Jose Maria Moreira Campos (D artamento de Literatu-
ra). Inicialmente 0 Professor Rene Barreirfi Iembrou que este Com-
selho de Centre, em reuniao do dia 08. II. 9I, havia aprovado a con-
cessao do TItq de Professor Emerito ao Professor Jose Rebougas
Macambira, do Departamento de Letras Vernaculas, posteriormente ea
caminhado ao CONSUNI, e que o Magnlfico Reitor o havia designado
como relator. Diante do recente faIecimento do Professor Macambira,
0 Prof. Rene Barreira solicitou um-voto do pesar do C9nselho e
afirmou que o tItq do Professor Emerita sera ooncedido "post
mortem" . Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Luiz Tavares
Junior para relatar a materia. O Conselheiro Luiz Tavares afirmou
que 0 Departamento de Literature havia aprovado, por unanimidade,a
concessao do tItq de Professor Emerito ao Professor Jose Maria
Moreira Campos. Ressaltou que nao havia necessidade de relatar as
quaiificagoes do Professor BIoreira Campos, homem respeitadIssimo
como professor, escritor e como pessoa humane. Lembrou apenas que
0 Professor Moreira Campos havia ocupado varies cargos na Adminis
tragao da UniVersidade Federal do Ceara, sendo considerado um con
tista de rename nacional, com varias obras publicadas no exteri0r.
Admitiu ser a bomenagefi mais do que justa. 0 Professor Rene Barrei
ra Iembrou que foi 0 Professor Moreira Campos o iniciador e primei
ro coordenador dos "Encontros Literarios" . Pasta em votagao, a ma-
teria foi aprovada por unanimidade.

OUTROS ASSUNTOS. a) Transferencia de docente. 0 Conselhei
ro Dilmar Santos de Miranda relatou a materiagtendo feito a Ieitu“
ra do requerimento do Professor Assistente Jose AIexis Bezerra LeI
te, da Universidade Federal do PiaUI ao MagnIfico Reitor da Univer
sidade Federal do Ceara, solicitando sua transferencia daquela ins
tituigao federaI de ensino saperior para 0 Departamento de CienCI
as Sociais e Filosofia da UFC, atraves do processo n9 23067. 406/92
~4l. Esclareceu que o Dapartamento em questao constituiu comissao
integrada pelos Professores OdIIio Alves de Aguiar (Presidents) Ma
ria Cira de Melo Jorge Barbosa e Alba Maria Pinho de CarValho para
analisar a solicitagao feita peIo requerente supramencionado. Em
seguida o Conselheiro Dilmar Santos de Miranda fez a Ieitura do
parecer emitido pela comissao, que indeferiu a solicitagao levando
em consideraoao os seguintes argumentos: a) que 0 Departamento de
Ciencias Sooiais e FiIosofia abriu concursos publico para preeg
chimento de vagas nas classes de professor assistants e professor
auxiliar; b) que a transferencia acarretaria o cagcelamento de um
dos concursos, cujo edital ja foi publicado no Diario 0ficial da
Uniao; o) que ha candidatos inscritos; d) qUe o soIicitante e in
cIusive um dos candidatos inscritos em dois dos referidos concur
503; e) sendo poIItica do Departamento de Cienoias Sociais e Filo-i»
sofia defender a admissao de docentes atraves de concurso publico,
preferencialmente a transferencias. Posts em votagao, o parecer da
oomissao foi homologado por unanimidade por este Conselho do Cog
tro.
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5) ficmoIogaqao de concurso. 6.

0 Professor Rene Barreira solicited a Cooselheira Bebe
ra Scares qua fizesse a leitura do ate do concurso realizado peIo
.Departamento de Letras Estrangeiras, nos dIas 20 e 2| do corrente
mes, para Professdr Assistante, Seton do Estudo - Frances: LIngna
e LIteratura, DE, para preenohimeoto de OI (uma) vase, 'eonforme
édItaI n9 96/91, no quaI a 6onIssao Julgadora cIaSSIFIcoo em prin
moire Inger a eaodIdata Maria EonIoe Furtado Arruda coo II9 ( can
to e dezenove) pontos.* A eoooeIheIrfi“Sobora-Scares aeroscentou”'
one tendo eonsuitado o Procurador do UniversIdade Federal do Co
are, Professor Alexandre Albuquerque; o resoltado do concurso foI‘
homologado polo referido Departameato. A segulr a ConselheIra Hau'
ria de Jesus de So Correia soIIcItoo qua Posse Feita novamente a
IeItura dos notes das candIdatas, asSIm procedendo a CoeselheIra
Debora SoaresI MarIa Eunice Forfiado ArrudaI Provo de Titolos “ ,‘
(8, 8, 7; 8, 8, 7I 8,8, 7): Provo Eserata (7,8, 8) Prove Didattca ( 9,
9,9); TotaI de Pontos: II9 (cento e dozenove); Lena Maria Ommun§”‘
dsen Pessoaz Prove do TItulos (9,9,9I 9,9,9; 9.9, 9), Prove Esc
ta (4,4,4): Pr0va DIdatIca (7.7.7); TotaI de Pontos: Il4 (cento e;
quatorZe). Dando prosseguimento, 0 Professor Rene Barretra ' fez
one retIeagao no eta do concurso em questao, qUando diz que'
”a ComISsao Examinadora, deSIgnada pelo Diretor do Centre de Home
aIdades”, tendo aFIrmado que a Comissao Examinador-a ja IndIcada '
pelo Departamento e aprovada peIo Conselho de Centre. 0 Professor K
Rene Bavreira passou a Fazer a Ieitura do reeurso Interpdsto pela‘
candIdata Lena MarIa 0mmund3en Pessoa, a0 Conselho de Centro.**
FInda a Ieitura a EcoseIheira Maria de Jesus CorreIa Ievantoo as
seguintes questoes: a) a aferIeao de 03 (toes) notes no Prove do
TItqs, por eada exawinador, constrangendo a Resofogao; b) 0 Pa
to de que a candIdata requerente 3a estarIa reprovada no Provo
EscrItaIMe a solicrtagao da requerente no sentId'o de exammer a
produgao cItIea e cultural do sua concorrente. A Cooselhetra
Marla de Jesus CorreIa questt=onou se estes documentos podiam ser
ecstrados. O ConselheIro Jose Marta Alves de Araujo menIFestou-se
quanta ao aspecto IegaI do concurso: a) que o resultado so so tor
na pébiico dep0Is de aprovado pelo Departaoento; ressaltando ser
este o aspeeto mais ImportanteI b) one a requerente entrou com
recurso antes de ser publIeado o resoltado do concorso; c) e quan
to ac SorteIo do ponto para a Prova Escrita, fato que a requerente
resealtou qoe as papeIetas ja vieram dobradas para a mesa, nae sen
do abertas em seguida, coma e de praxe. 0 Prof. Jose fiarIa Alves
do Araujo aeresoentou que se 0 concurso e pubIIeo e se Isto pea!
mente aeonteceu, FoI comprometedor para o 9epartanento de Letras
Estrangeiras. A Conselheira Dulce Castelo pedio a palavra . para
esclarecer alguns pontos: Que a exemplo da requerente, a candIda
to Maria Eunice Furtado Arruda tambem tom ”maItrise‘,-b) qoe ' a"
candIdata fiarIa Euotee Furtado Arruda ten flestrado, peIa UnIven-

(*) Vfide'gqtegré dh"a6a7- aooxo I.
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' sidade de Sao Paulo e atualmente cursa Doutorado, oaquola Univer-

sidade; o) que o Fato da reqoorente argumentar que proFessoras Fo

ram impedidas do assistir a Provo Didatica, nao Foi verdade, poiE‘
a solo estava lotada; d) reFeriu-se tambem a questao da requeremta
tor chegado do one. visgom ao exterior no dis anterior ao concurso,
enquaoto que a outra ooncorrente aqui estava so preparando A Con
selheira Debora Scares argumentou qua quanto ao Fato do poato sor
teado para a prove escrIta tor cOInoIdIdo com 0 tons da "maltris;-.
da candIdata Marla EunIce Eurtado Arruda Isto ago comprometa ‘no
resultado do concorso, pOIs quando o programa Foi elaborado ) aao
se sabia quad serIam os candIdatos. Esclarecea ainda que cOnSuI
too 0 Procurador da UaIversIdade, teado ele aFirmado que a atrI
bqao das bros"aotas, por cada exaMInador, na Provo do TItuloE
as candidatasgnao serIa motIvo para anular o conéurso. Quanta an
exane dos documentos da concorreate, o Procurador da HFC afirmoa
tanbem que podIam mostr-ar a requerente. Tomaado a palavra 0 Pro«
Fessor Reno Barr-sire~esolaroceu que tomoo a IaIcIativa do convtdar
os membros da Comissao Julgadoraalcomparecer a reunIao do Coasetho
de Ceatro. A Professors MaP1331'da ConceIgao Horelra LoIte, 8a qua
lidade de membro da CoMIssao Julgadora e membro tafibem doste Coo'“
selho, afirmoa qoo o concurso Foi reaIIzado gum cllma muitotwaso.
Louvou o comportamanto da ConIssaOJEeu controls emocIonal, mesno.
Fazeado parte dela. Ressaltoa que tanto a candidate Lena PesSoa
como sou e3poso desde o IaIéio do concurso Intimidaram a COMIssao
Julgadora, no sentido de que, Se eta Fosse reprOvada eotrartam
com recurso. COatIauaodo,disse que ales querIam a aaulagao do con
curse, argumentando qua nao preOIsava ooosultar o Procurador pOIs
o poafo Sorteado na Prove EscrIfia haVIa ooiaoidido com. a
"maEtrIse"da outra candidata. A CoaselheIr-a MarIa da Canceigao- fio
reira LeIte sallentos_qua nao houve ma F9 3 sin lIsura por parts“
dos Membros da ComIssao. Continuando, acresoentou one merece um
oxaae o desmembramento dos notas. Sen peasamento e de que candida'
ta estamadoasviaodp a ateaqao do Conseiho do Centre, qoaodo sua’
prova escrita Foi uma prova cabal do sua Incompetenoia. Em seguI-f
da 0 Coaselheiro Luiz Tavares JaoIor manIFastou-se dIzeado qua a
quostao e delioada; considdroo quo toda essa argumentagao subjetI
va da requorenta e IasuFicIente. Acrosceatou que reclawar e 'um
direito da candidata, porem estava em jogo o nome do DopartamontO,‘
da UniversIdade Fedora! do Ceara, da Conissao Julgadora a dds can
dIdatas. AdmitIu que so doverIa analisar so as tres notas atrIbuI
dos, por cada examinador‘ no Prova do TItuIOS Formalmente seria
suFicIente para a anulagao do coacurso. 0 Conselhesro LuIz Tavar
res acrescentoo aInda que a ComIssao JulgadOra nao poderla ‘ tor
Ignorado as normas estabelecIdas pela Resolugao do CEPE. 0 Conse—
lheIro DIlmar MIranda manIFestou—se chamaado atoaoao para o Fate
do que a candIdata aprovada em prImeIro {agar tambeu podera re-
correr e que a candidate Lena Pessoa apresentou um recurso quando
o resultado do COocurso ainda aao haVIa sido aprovado pelo Depar-
tanento. 0 ConselheIro Taoberto Landlm cementoa qua 97 ppoblena
ooorrido nests concurso, coloooo o Bepértaméato e a propria UnI-
versidade auna SItuagao constrangodora. fleacIonou que o Departs-
meato_de LIteraturEIEQ receato concurso coavIdou membros do on-
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do one das candidates~ser esposa de um exncoIega doesnte. Continuan-
do, disse no a questao crttiea foi a atribuigao das nave notes na
Prova de TItqs, sendo este o ponto que a requerente esta se apesan
do para anular o oonourso. A Professora Ana Maria Tav'ares Simoes afir
non qua conheeia hem as dues candidates: a “aria Eonice Arruda traba
Iha consigo ha viate anos e a Lena Pessoa Foi sua orientadore do
tese. Justifieou o Fato da candidate requerente ter chegado na vespe
ra do ooncurso, pOIs estava visitando dues filhas qua residem n3 ‘
Franga; o que sendo uma professors da UECE e a outra, professors da
HFC, taIvez a candidate da UECE tenha se sentido preterida emocio
nalmente. 0 Professor Rene BarreIra spediu a peIavra para dIzer que
o Conselho de Centro e testemunharde sua preocupagao quanta a reali-
zagao de concursos. Lamentou que somente apes a homologaqao dB con-
curse pelo Departamento tenha sIdo informado do qae aeontecera. Con-
cordou com o Coaselheiéo Luiz Tavares JunIor, no sentido de que ‘ o
Conselho poderia r=se deter apenas no aSpecto Formal isto e, na ques
taozfla atriboigao das nove notes, as Prove de TItqs, so este proee
dimento da Comissao Jnadora, coafIgurarIa Irregularidade, tendoIeI
to a Ieitura do Art.. I2 da Resolugao n° 08/CEPE de 08 de ma de
I985, que baixa Instrugoes complementares sob-re concurso para prov:
mento de empregOS de Professor ASSIstente. 0 Professor Rene Barreira
Iembrou tambem os posIVeIs desdobramentos: que a candidate Lena Pes-
soa poderia recorrer ao CEPE (ConseIho de Ensino, Pesquasa e Exten-
sac); e que a candIdata MarIa Eunice Arruda por sua vez taabem assim
poderia proceder. A Professora Ivanova Scares, membro da Banca ExaMI
“adore, affirmed qua houve Intengao a todo gusto, tanto da candidate
Lena Pessoa coma do esposo, de aaular o concurso. JustIFIcou que a
MarIa Eunice Arruda tom doIs Cursos de EspecIaIIzagao, enquanto a
requerente nao tam nenhum. Acresceateu aInda, que se a candidate Le~
aa Pessoa questIonar a IIsura do concurso, eIa, na quaIIdade do mam
bro da Comissao Jnadora, entrara na Justiga. 0 ConSeIheiro Jose '
“aria AIves de Araujo, pedIu a paIavra.maIs uma vez para dIzer que
nae se preocupava com o aspecto emocionaI do concurso e ressaItou que
a Banca e soberaua. Porem preoeupava-se com tree aspectos: a) publi-
cagao do resultado antes de ser homologado peIo Departamento; b)atrI
baIgao das tres notes, por cada examinador na Prova de TItqs; c) e
o fate de nao terem sido mostrados os pontos sorteados. 0 Professor
Rene Barreira sugerlu, para evItar probIemas Futureque de agora
em dIante as pontos deverIam ser mostrados aos candidates antes de
serem dobrados. Fez em segulda a Ieltura do Art. I5 da Resolugao B9
68 do CEPE. C.oaeIuIndo coIocou em votagao a seguinte proposta: enca-
amber o processo ao Procurador da UFC para emitir parecer sabre dais
aspectos: se as tres notas atribufdas na Prova de TItqs por eada
examInador e o Fate do resuItado do coneurso ter SIdo divuigado an-
tes de sua homologagaoIpelo Departameato de Letras‘fistrflegfiitas ééfifi
figurarIaMIuanifesta irreguIarIdade. Acrescefitou qua a'Procaradoria
se manifestando, o Conselho de Centre teria reSpaIdo IegaI para q
gar o resuItado do ooneurso. A proposta foi aprovada per unanimidade
peIos ‘Senhores Conselheiros, tendo sIdo designado reIator, o Conse-
Iheiro DIImar Santos de MIranda. Nada mais havendo a tratar, 0 Sea
nhor BIretOr declarou encerrada a sessao, da q.uaI ea, Marta de Hazare
de OIIveIra tedo, na qualidade de secretarIa, Iavrei a presente Ate,
que depois de Iida, vaI assInada par mim e peIos presentes...
Em tempo: na Segunda Materia; item a; onde se diz "Antonio Pessoa Pe


