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A03 02(dois) dias do més de abril de

1993(mil, novecentos e noventa e trés» 55 9:20 (nove horas e vinte mi

nutos), realizou—se na sala de Reuniaes, mais uma sesséo ordiniria

sob a Presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Barrei—

ra, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria * Elias
Scares, Vice—Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao Landim,Ch§

fe do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de 55 Correia, Chefe
do Departamento de Letras vernaculas; Débora Candida Dias Scares, Chg

fe do Departamento de Letras Estrangeira; Francisco Souto Paulino,Chg

fe do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar -

Santos de Miranda, Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosg

fia; José Célio Freire e Laéria Bezerra Fontenele, Chefe e represen—

te do Departamento de Psicoloqia; Francisca Nfibia Nogueira, Coordena—

dora do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula, Coordena-

dora do Curso de Comunicagao Social; Ana Maria SE de Carvalho, Coordg

nadora do Curso de Biblioteconomia; Gléria Maria dos Santos Diogenes,
Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Célia Leite Juliao, Coordg

nadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira,'

Coordenador do Curso de Histéria; José Linhares Filho, Coordenador do

Curso de Mestrado em Letras; Mirtes Miriam Pmorim Maciel, respondendo

pela Coordenagao do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria Dulce Sou—

sa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura; Ana Maria Tava—

res Simaesw e Maria Sulamita de leida Vieira, representantes do Ceg

tro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao/

UFC. Havendo quorum, 0 Professor René Parreira iniciou a reunifio, co—

locando a Ata da 292%: sessfio ordinéria em votagéo, sendo ‘ aprovada
por unanimidade.

—--h_.-—.n.-—~——-I-.t

curses. 1) A Professora Dulce Castelo relatou a matéria referente ao

Concurso Pfiblico de interesse da Casa de Cultura Italiana, realizado

ncs dies 17 e 18. 03.93, para preenchimento de 01(uma) vaga no quadro do

magistério de 1° e 29 Graus, Classe C, referencia I, Setor de Estudd

Lingua Italiana, conforme Edital n? 116’ de 16.11.92. Afirmou P Ique

concorreram ao concurso 02(duas) candidatas, as quais obtiveram as se

guintes notas: a) Ana Maria Oliveira Scares — Prova de Titulos — 8,0

(oito), 8,0 (oito) e 8,0 (oito); Prova Escrita — 9,0 (nove),9;0%fioVelT

e 9,0 (nove); Prova Didética - 9,0 (nove), 9,0 (nove) e 9,0 (nove),tg

talizando 78 (setenta e oito) pontos. b) Simone Maria Lima da Silva:
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(cinco), e 5,0 Weinco), totalizando 56 (cinqfienta e seis) pontos. Diag

te do resultado, a candidata Ana Maria Oliveira Scares foi aprovada em

19 (primeiro) lugar, portanto, indicada pela Comissfio Julgadora para

contratagao na vaga supramencionada. Posta em votaoéo, a matéria foi
homologada pelo Conselho de Centro. 2) A Professora Dulce Castelo relg

tOu a matéria referents ao Concurso Pfiblico de interesse da Casa ‘de

Cultura Briténica, realizado no dia 25.03.93, para preenchimento de 01

(uma) vaga no quadro do magistério de 1? e 29 Graus, Classe D, referég

cia I, Setor de Estudo: Lingua Inglesa, conforme Fdital n? 121/92.Afi£

mou que apenas 01(uma) candidate concorreu ao concurso, obtendo as SS

guintes notas: Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira - Prova de Titulos —

9,0(nove), 9,0(nove) e 9,0(nove); Prova Escrita — 7,0(sete), 7,0(sete)

e 7,0(sete); Prova Didética — 8,0(oito), 8,0(oito) e 8,0(oito), total;

zando 72 (setenta e dois) pontos. Diante do resultado, a candidata £01
aprovada, portanto, indicada pela Comissao Julgadora para— contratagao

-(~\ na vaga supramencionada.- Posta em votagao, a matéria foi homoioaada pa,

;9,Cor,1§el.11° fie. Centrs’:

—m——~—w—-————-—

mento de Docente. l) O Conselheiro Dilmar de Miranda relatou a matéria

aprovada "ad referendum" pela chefia do Departamento de Ciéncias So-

ciais e Filosofia em 01.04.93, referents a prorrogaoéo de afastamento

de interesse do Professor Euripedes Anténio Funes, no periodo de 01.

03.93 a 01.03.94, um ano, a fim de dar continuidade ao Curso de P65»
Graduagao em Histéria Social, a nivel de Doutorado, na Universidade de
850 Paulo—USP. Informou que referido afastamento n50 iwplicaré em cog
tratagao de professor substituto e, em seguida,fez a leitura do pare—

r\. cer do professor orientador constante do processo. Posta em votaoéo, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 2) Continuando, , o Conselheiro

Dilmar de Miranda relatou a matéria, aprovada "ad referendum" pela Chg

fia do Departamento de Ciéncias Sociais e Ffllosofia em 01.04.93, refg'

rente a prorrogagfio de afastamento de interesse da ProfessOra — Maria

Neyéra de Oliveira Arafijo, no perIodo de 10.03.93 a 10.03.94, um ano,‘
a fim de dar continuidade ao programa de Doutorado em Sociologia,na Uni

versidade de SEC Paulo-USP. Apés verificar—se a documentaoao do proces-
so, foi constatado a falta do parecer do orientador e/ou coordenador do

Curse. Posta em votagfio, a matéria foi aprOVada pelo Conselho de Centro

sob a condigfio da professora interessada anexar ao processo referido p5

recer.

TERCEIRP NATERIA:Jub11amento. Recurso do———o——~u——-—u—.— —-.-—

aluno Candido Alvares Lopes Neto do Curso de Ciencias Sociais,deste reg

tro. 0 Professor René Barreira apresentou a matéria, fazendo a leitura
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no solicitando a reabertura de sua matricula no curso de Ciénciais SQ

ciais. Terminada a leitura, a Conselheira e Coordenadora do Curso,Prg

‘ ferra Gloria Diogenes expos, pela sequnda vez, ao Conselho de Centro

fesassuntejdando‘éiéncia aOS‘presentes de todas as fases do Aprocessorr

ressaltando a tolerancia e compreenséo da Coordenagfio do Curso para

com o aluno, no sentido de ajudé—lo na conclusao do seu curso. Houve

ample discussao em torno da matéria, oportunidade em que a F Wmatoria

dos Conselheiros apresentaram seus pontos de vista, voltados a exis—

téncia de uma plena orientagao academics, come também a instituciong

lizagao de procedimentos, para que os Coordenadores 6e Curses ao so

depararem com problemas similares possam se sentir respaldados em re

gulamentos, evitando, sobremaneira, tratamento desigual e/ou decisoes

injustas. Continuando, a Conselheira Cléria Diogenes acrescentou que

ao se elaborar o Projeto graduagéo - UFC, houve a preocupagao de en—

globar todas as questoes académicas, inclusive a do jubilamento. ESSa

seria uma forma de se implantar critérios quexpossam reger os direi~

tos e deveres dos alunos dentro da instituigaomewogo fragmentar 05 as

suntos que dizem respeito aos mesmos. Diante dessa informagao,os Cen—

selheiros apresentaram Varies sugestoes para que se busque uma forma

de discutir com a classe discente e manté—la sempre hem informada so—

bre os critérios. Apés discussao neste sentido, a Conselheira Mariade

‘BeSus sugeriu que a Diregfio do Centre deveria elaborar um cronograma,

Visando a organizagao de seminérios, onde seriam discutidos com os

discentes, todos os regulamentos académicos. A sugestéo da Conselhe£

ra Maria de Jesus foi acatada por todos, memento em que 0 Professor

René Barreira indicou trés Conselheiros para elaborar referido crono-

grama. Foram indicadas as Professoras Maria de Jesus de 85 Correia,M§

ria Sulamita de Almeida Vieira e Maria de Fatima Bandeira de Paula.Em

seguida, a Conselheira Maria de Jesus solicitou que os Chefes de De-

partamentos e Coordenadores de Curses encaminhassem, uma vez por més

57Comissfio, sugestaes no sentido de enriquecer cada vez mais a execu~

950 desse trabalho. Terminada a discussao, em torno da matéria, 0 re

curse do aluno Candide Alvares Lepes Neto foi posto em votagao, n50

sendo acatado por unanimidade.

gg§§$g_fi§§§§;§: Progressao Funcional de
interesse da Professora Monica Siqueira Ieite de Barros do Departameg

to de Ciéncias Sociais e Filosofia, deste Centre. Trata—se do proces-

so n9 7451/92—54 em que referido docente solicita pregressao funcio—

nal III e IV, referents aos biénios 88/89 e 90/91, sua indenizagao ma

terial, moral e reabilitagfio pfiblica nas atividades de ensino e pes—

quisa, bem como lotagao em atividades docentes. O Conselheiro Sebag

+i3n manhpr+n MourSo Landim aoresentou o processo. afirmando ter sido

«
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final diz: “Diante do exposto, e tendo em vista que n50 se pode fazer
justioa com julgamento simplesmente em cima de dados abstratos, e que
a comprovagao material é um elemento fundamental na interpretagio dos
fatos, concordo com a decisao do Colegiado do Departamento de Cién-
cias Sociais e Filosofia, no sentido de n50 conceder a progresséo
funcional para Categoria de Assistente III da professora Monica Si-
queira Leite de Barros, nos termos do paracer da Comissao 'Z“Especial
que analisou os documentos (p.46). Sugiro ainda que seja solicitada
a Superintendéncia de Recursos Hunanos—SPfl informagoes competentes a
respeito do destino que se pode dar a professora que se encontra sem
atividades no seu Departamento, mas com certeza tew freqfléncia inte—
gral, para que este Conselho delibere com justica e precisao. Este é,
salvo melhor juizo, meu parecer. Fortaleza, 02 de abril de 1993.Prof.
Sebastiao Teoberto Mourao Landim, Chefe do Departamento de Literatura.
Terminada a leitura do parecer, o Conselheiro e Chefe do Departamento
the Ciéncias Sociais e Filosofia, Professor Pilmar Miranda se manifes—
tou, apresentando seu voto de louvor ao referido parecer e fez um re
lato de todas as fases da matéria em questéo, afirmando ser um fato
antigo, angustiante para ele e todos os chefes do citado Departamento
que lhe-antecederam.Disse"ainda que,apesar de se'levar em conta o is—
do humahotendo em vista 0 desgaste moral e profissional que a pro—
fessora Monica Siqueira havia enfrentado, a mesma, desde o seu ingreg
so na carreira de magistério nesta Universidade, havia u idemonstrado
falta de condigaes profissionais para ministrar aulas pois, foram véu
rias as ocorréncias desagradéveis ao longo do tempo. Continuardo, 0
Professor Dilmar acrescentou que, até hoje, o quadro continua o mesmo
e, isso, sem dfivida £01 0 fator que levou o Colegiado do Departamento
a tomar mencionada decisao. Posteriormente, o assunto foi amplamente'
discutido, oportunidade em que a maioria dos Conselheiros apresenta-
ram seus pontos de vista, todavia em consonéncia com o posicionamento
do parecer do relator. Em votagao, o parecer foi aprovado, em toda
sua integralidade, pelo Conselho de Centro.

ggggg§._y§ggg;g: Projetos de Extensao.
l) Estando presente 5 reuniéo, 0 Professor Paulo Mosanio Teixeira DuaE
te eXpos o projeto de extensao intitulado "Semana de Estudos Macambi-
rianos", sob sua coordenagao. Afirmou que a matéria havia sido aprovg
da pelo Departamento de Letras vornéculas em reuniéo de 25.03.93. Te—
ra a carga horéria de 60h, com inicio para 0 dia 25.05.93 e término
previsto para 28.05.93 e seré destinado a alunos e professores do Cu;
so de Letras e professores de 19 e 29 graus formados em Letras. Disse
ainda que o objetivo do projeto é levar ao conhecimento de alunos e
professores a contribuigao do ProfeSSOr José Rebougas Macambira no 5g

._ - . ~ ‘ _ -C,l- II In..-



if"! 5.

Elias Scares, Rogério Fontenele Bessa, Alber Campos Uchoa, Marcia No-

gueira, José Américo Scares (Departamento de Letras Vernaculas), R3

fael Sanzio de Azevedo (Departamento de Iiteratura) e José Alves Fe;

nandes (Departamento de Letras Estrangeiras). Apés discussao, a maté

ria foi posta em votagao sendo aprovada por unanimidade. 2) Em sequi-

da 0 Professor Paulo Mosfinio relatou o projeto de extenséo intitu1ado

"Literatura Cearense Contemporahea:"Ref1exEo CrItica", sob sua coordg

nagéo e a do docente Roberto Ponte. Pfirmou que a matéria é de inte-

resse dos Departamentos de Letras Vernéculas e de Literatura e havia

sido aprovada pelo Departamento de Letras VErnéculas em 25.03.93. Te—

ra a carga horéria de 60h, com inIcio em 10.05.93 e término previsto

para 0 dia 14.05.93 e seré destinado a alunos e professores universi—

térios e professores de 19 e 29 graus. Disse ainda que o objetivo do

projeto é de dimensionar a contribuigao de diversos autores da terra
no panorama artistico, considerando as inovagoes estéticas e o impul-
so renovador em relagéo as estéticas do passado. Contaré com a colabg

ragao dos docentes José Américo Saraiva, José Lemos Monteiro (Dapartg
mento de Letras Vernaculas), Rafael Sfinzio de Azevedo, Teoberto Lan-
dim e Adriano Espinola (Departamento de Literatura) José Alves Fernag

des (Departamento de Letras Estrangeiras), Batista Lemos e Leite Jfi-
nior (Plunos do Mestrado em Letras). Em votagao, a matéria foi aprovg
da por unanimidade. 3) A Conselheira Maria de Jesus apresentou a maté

ria referente ao projeto de extenséo intitulado: "II Seminério sobre

Linguagem na Sociedade Moderna", sob a coordenagao do professor José

Alves Fernandes e afirmou ter sido aprovado pelo Departamento de Le~

tras VErnaculas em 25.03.93. Teri a carga horéria de 15h, com inicio
para 0 dia 12.04.93 e término previsto para 16.04.93. Afirmou que o
projeto em pauta contaré com a colaboraofio de docentes de outros De—

partamentos mas que o mesmo havia sido fruto dos professores conside—

rados membros permanentes do Conselho do Nficleo de Pesquisa e ESpecig

lizagao em LingfiisticawLNUPEL. Disse ainda que o projeto destinar—se—

5 aos alunos de graduagéo dos Departarentos envolvidos e pessoas da

sociedade, e justifica—se pela comemoragéo dos 15 anos de atuagao do
NUPEL, enquanto visa, de maneira particular, ao cumprimento do objet;

V0 de manter um permanente ccléquio com a comunidade sobre a integra—

gao dos diversos dominios da linguagem e da comunicagao. Em votagfio,a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A conselheira Débora Scares
apresentou a matéria referente ao Projeto de Extensao intitulado:"Cu£

so de Lingua Italiana para Guias Turisticos Mirins“, sob a «coofdena—-

950 da Professora Celina Soares Chagas, afirmando ter sido aprovado

pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 22.03.93 e "ad referen—

dum" pela Diretoria do Centre de Humanidades em 26.03.93. ficrescentou
one o oroieto teré a carqa horéria de 64h e objetiva capacitar as csi
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o grande afluXO desses turistas naquela cidade. Contara com o apoio da

Prefeitura, ressaltando a participagao da primeira dama nas atividades

a serem desenvolvidas. Salientou também o grands entusiasmo dos alunos

na persPectiva de participarem do citado projeto. Em discussao, a maté

ria foi referendada por unanimidade. 5) O Conselheiro Célio Freire a

presentou a matéria, afirmando ter sido aprovada pelo Departarento de

Psicologia em 18.03.93, referente a0 Projeto de Extensao intitulado —

"Projeto de Atendimento em Orientagéo Profissional (Vbcacional) a Coma

nidade do Projeto Novo Vestibular", sob a coordenagao da Professora CE

1ia Leite Julifio. Acrescentou que o mesmo teré a carga horéria de 10

horas semanais, com inicio em abril/93 e término indeterminado. Desti-

nar-se—é a alunos e estagiérios de Psicologia e alunos do Curso de His

téria, envolvidos no Projeto Novo vestibular. Em seguida fez a leitura

dos objetivos do projeto e afirmou que 0 Departamento havia sido favg

rival ao mesmo, tendo em vista a sua relevéncia junto a comunidade a

tendida pelo projeto Novo vastibular, em termos de orientagao profis-

sional. Em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6) O Cog

selheiro Célio Freire apresentou a matéria, afirmando ter sido aprova—

da pelo Departamento de Psicologia em 31.03.93, referents ao Projeto

de Extensao intitulado "Projeto de Atendimento em Psicodrama—Grupos de

Pré-Adolescentes e Pals", sob a coordenagao das Professoras Maria Na—

tércia Linard Aquino Lima vorde e Lilian Adeodato Carvalho.Acrescentou

que o mesmo teré a carga horéria de 8 horas semanais, com inicio e m

marge/93 e término indeterminado. Destinarvse—é aos estaqiérios de Psi

cologia Clinics do Curso de Psicologia, aos pals de criangas e adoleg

centes em acompanhamento psicoterépico na Clinica de Psicologia—UFC e/

on da comunidade inscritas para atendimento psiooterépico na mesma cl:

nica. Em seguida fez a leitura dos objetivos do referido projeto e

afirmou que 0 Departamento havia side favorével ao mesmo, haja vista a

necessidade de ampliar servigos da Clinics de Psicologia, propiciando

maiores oportunidades de estégio no modelo de atendimento grupal com

referencial psicodramético. Em votagao, a matéria foi aprovada por ung

nimidade. 7) 0 Conselheiro Célio Freire apresentou a matéria,afirmando

ter sido aprovada pelc Departamento de Psicologia em 18.03.93, refereg

te ao Projeto de Melhoria de Qualificagao de Fnsino, intitulado "Livro

Didético Etica e Psicologia", de sua autoria, com inioio para marge/93

e término em marge/94. Destinar—se—a aos alunos da disciplina Etica

Profissional dos Cursos de Psicologia e aos alunos de Psicoloaia e Psi

oélogos. Afirmou ainda que referido projeto objetiva: oferecer um tag

to de apoio para a disciplina supramencionada; oportunizar a discus—

séa e o estudo das implicagaes éticas do trabalho do psicélogo enquaa

to cientista, profissional, professor e cidadao e contribuir para a
_ ~ _ r-__J___1 - :. AqLuzannn a- “aaua1nn4n fin Nun +anflp :
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da Coordenagao do Curso de Psicologia e do Departamento, ambos favoré
veis a execugao do referido projeto de ensino, e disse ainda ' estar
pleiteando o apoio financeiro da Pré—Reitoria de Graduagéo. Posta em
votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. gggggig§g§§§: 0 Pro-
fessor René Barreira fez as seguintes comunicagSes: l) que no dia 12.
04.93, as 17:00h, no Auditério do CETPEDF, seré instalado o Programa
de Pés-Graduagao em Teorias da Comunicagéo, em convénio cow a UFRJ e
com o apoio da CAPES. Referido evento contaré com a participagfio dos
Professores Carlos Alberto Messeder(ECO-UFRJ), Muniz Sodré de Arafijo
Cabral (ECO/UFRJ) e Sérgio Porto(Consultor/CAPES), em mesa—redonda sg
bre "A Pesquisa na Pas—Graduaoao em Comunicagfio no Brasil"; 2) que no
dia 12.04.93, haveré uma reuniéo neste Centro sobre o intercémbio UPC
/UFRJ e contaré com a participaoao do Professor Doutor José Henrique
Vilhena de Pédua, Decano do Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas da
UFRJ; 3) que consta da reuniao do CEPE, prevista para 0 dia 05.04.93,
a aprovagéo da criagfio do Departamento de Histéria deste Centre; 4)
que a Professora Laéria Beserra Fontenele havia defendido sua tese de
Mestrado. Posteriormente a Conselheira Sulamita Vieira comunicou que
havia ocorrido eleigao na ADUFC e a participagéo dos séoios havia si—
do notével. Salientou que a chapa concorrente foi bem aceita,sem ter
sido registrado nenhum n50 a mesma. Disse ainda que a posse da nova
diretoria seré no dia 30.04.93. Em seguida, o Conselheiro Dilmar Mi—
randa comunicou que realizar-se-é na presente data (02.04.93),5s “18:
00, o langamento do livro "Etica e Sociabilidade, Vol.1", de autoria
do Professor Doutor Manfredo Oliveira, no Auditério Castelo Branco
(UFC). A Conselheira Maria de Jesus distribuiu folder referente ao“II
Seminério sobre a Linguagem na Sociedade Noderna", evento comemorati~
vo aos 15 (quinze) anos de fundagfio do Nficleo de Pesquisa e Especiali
zagfio em Lingfiistica-NUPEL, sob a coordenagfio do Professor José Elves
Fernandes, e comunicou que o seu inIcio seré no dia 12/04/93, no Audi
t6rio Castelo Branco—UFC. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Dire~
tor declarou enoerrada a sesséo, da qual eu, Dulce Maria Custédio do
Amaral, na qualidade de secretiria, lavrei a presente ata, que depois
de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...


