
Ata =da 347a Sessao Ordinaria do Censelho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. Aos 22 (vinte e dois) dias do mes de maie de

1998 (mil novecentes e neventa e eito), as 9 (neve) horas e 15 (quinze) minutes

realizeu—se na Sala de Reunioes mais uma sessao ordinaria do Censelhe do

Centre, sob a presidéncia da Senhora Diretora do Centre de Humanidades,

Professera Maria Elias Scares, contande com a presenca dos Senhores

Censelheires: Carlos Alberto de Souza, Vice-Diretor do Centre; René Teixeira

Barreira, ex-Diretor do Centre; Carlos Neves d’Alge e Celina Fontenele Garcia,

chefe e representante do Departamento de Literatura; Jesé Alber Campos Uchéa

e Ana Célia Clementine Meura, chefe e representante do Departamento de Leiras

Vernaculas; Teresa Maria Frota Bezerra e Maria Jose Santa Rosa Borges de

Castro, representante do chefe e representante do Departamente de Letras

Estrangeiras; Nadja Valeria Pinheiro e Liana Viana do Amara], chefe e

representante do Departamente de Comum'cacao Social e Biblietecenemia; Maria

Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe e Alberto Magne Viana de Avelar Rocha,

subchefe em exercicie e representante do Departamente de Ciéncias Seciais e
Filesofia; Célia Leite Juliao e Elda Maria Rodrigues de Carvalho, chefe e

representante do Departamente de Psicolegia; Francisco José Pinheiro e Ivone
Cordeire Barbosa, chefe e representante do Departamente de I-Iisteria; Ana Maria

César Pompeu, ceordenadera do Curse de Letras; Maria de Fatima Bandeira de
Paula, ceerdenadora do Curso de Cemmncaeao Social; Maria de Fatima Silva

Fontenele, ceerdenadora do curse de Bibliotecenemia; Carlos Silveira Versiani

dos Anjes Junior, coordenader do Curso de Ciéncias Seciais; Angela de Moura
Marques, ceerdenadora do Curso de Psicelogia; Francisco de Assis Santos de

Oliveira, coordenader do Curse de Histéria; Sebastifio Teeberto Mourao Landim,

ceordenader do Curse de Mestrado em Letras, Ana Cristina Pelosi Silva de

Macedo, coerdenadera do Programa de Pés-Graduacao em Lingfiistica; Isabel



Cristina de Holanda Lima, vice-coordenadora geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, representante do Quadro

dc Magistério de 1° e 2"- Graus; Francisco Miranda Filho, representante do Corpo

Técnico-Administrativo. A convite da Senhora Diretora do Centro compareceram

a reuniao os Professoes Henrique Se’rgio Beltrfio de Castro e Veronica de Melo

Femandes. Havendo nfimero regimental, a Professora Maria Elias Scares

submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as

seguintes inclusoes: a) Afastamento de Docentes: Daniel Scares Lins e Veronica

de Melo Fernandes; b) Projeto de Extensao “Como Trabalhar a Leitura na Aula

de Frances Lingua Estrangeira”, coordenado pela Professora Angela Maria Matos

Mesquita. Logo apos terem sido aprovadas as inclusoes, a Professora Maria Elias

Scares colocou a ata da 346° Sessao Ordinaiia deste Centro em discussao. Posta

em votacao, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reuniao, a

Professora Maria Elias Scares deu boas-vindas as Professoras Ce’lia Leite Juliao,

exercendo a fimcao de chefe do Departamento de Psicologia, Ana Maria César

Pompeu, eleita coordenadora do Curso de Letras e Ana Célia Clementino Moura,

eleita representante do Departamento de Letras Vernéculas junto a este

Conselho. Prosseguindo, a Professora Maria Elias Scares referiu-se a reunifio de

que havia participado na Reitoria, no dia anterior, sobre o andamento da greve,

oportunidade em que o Magnifico Reitor informara sobre as propostas

apresentadas pelo Ministro da Educacfio, enfatizando que uma das condicoes

impostas para a negociacao seria a suspensao da greve, em decorréncia do que

seria autorizado o pagamento do vencimento do mes de maio. Na ocasiao, o

Conselheiro René Batreira, na qualidade de Pré-Reitor de Extensao, acrescentou

que a ANDES impos que a negociace‘io fosse feita em estado de greve com o que

o MEC nao concordara. Acrescentou ainda que houve um avanco nas

negociacfies, pois o MEC concordara que algumas vantagens seriam estendidas



aos aposentados. Tomando a palavra, a Professora Maria Elias. Soares ressaltou

que o Govemo Federal se propunha a fazer um estudo sobre as reivindicaofies do

pessoal técnico-administrativo o que acarretaria urna rehierarquizaeao das

carreiras (provocando um equilibrio entre as categorias do quadro técnico

administrative) e consequentemente a valorizagao dos técnicos de nivel superior.

A Professora Maria Elias Scares ressaltou ainda que o pagamento seria efetuado

na semana seguinte, beneficiando apenas os professores aposentados, substitutos,

os que tém funefio—gratificada e o pessoal técnico-administrativo, aposentado e da

ativa. Em seguida, a Professora Maria Elias Scares apresentou aos Senhores

Conselheiros dois tipos de adesivos, para o acesso dos automéveis as areas deste

Centro, confeccionados pela Imprensa ( um com o brasao e o outro com a

logomarca da Universidade), tendo sido aprovado o adesivo com a logomarca da

Julgadoras de Concursos. l) A Conselheira Nadja Valeria Pinheiro relatou as

matérias, aprovadas pelo Departamento de Comunicagfio Social 6

Biblioteconomia em reunifio de 29.04.98, que tratam das indicaeoes das seguintes

Comisssoes Julgadoras de concursos : a) Professores Silas José de Paula

(Adjunto - UFC - Presidente) Ricardo Jorge de Lucena Lucas (Assistente -

UFC), José Carlos Mamede (Adjunto - UFBA), Suplente: Nadja Valeria Pinheiro

(Assistente - UFC) - para comporem a Comissao Julgadora do concurso para

Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Audiovisual, em regime de Dedicagao

Exclusiva, 01 (um) vaga, conforme Edital n° 31/98. Posta em votagao, a mate’ria

foi aprovada por unanimidade. b) Professores Maria de Fatima Oliveira Costa

(Adjunto - UFC - Presidente), Joana Coeli Ribeiro Garcia (Adjunto - UFPB),

Francisca Arruda Ramalho (Adjunto - UFPB) - Suplente: Ana Maria 851 de

Carvalho (Adjunto - UFC) - para comporem a Comissao Julgadora do concurso

para Professor Assistente, Setor de Estudo: Processamento da Informaeao, em



regime de Dedicaeao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 32/98. Posta

em votaeae, a matéria fei aprevada per hunanimidade. c) Professores Maria de

Fatima Oliveira Costa (Adjunto - UFC - Presidente), Joana Coeli Ribeiro Garcia

(Adjunto - UFPB), Francisca Arruda Ramalho (Adjunto - UFPB) - Suplente: Ana

Maria Sé de CarvaJho (Adjunte - UFC) - para comperem a Comissao Julgadora

do coneurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Controle e Disseminagao

da Infermaeao, em regime de Dedicaefio Exclusiva, 01 (mm) vaga, conforme

Edital 11° 32/98. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada per unanimidade. Em

seguida, a Conselheira Nadja Valeria Pinheiro relatou a matéria, que trata da

indicaeao dos Professores Adisia Sé (Titular - Especialista — UFC - Presidente),

Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes (Titular — Especialista - UFC), Manfrede

Arafijo de Oliveira (Titular - UFC), Gabriel Cohn (Titular - USP), Sergio Dayrrel

Porto (Titular - UnB) - Suplentes: Norval Baitele (Titular - PUC/SP) e Sebastifio

Teoberte Mourao Landim (Titular - UFC), para cemporem a Comissao Julgadera
do eoncurso para Professor Titular, Seter de Estudo: Cemunicaefio, em regime de

Dedicaeao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 103/97. Pedinde a
palavra, a Conselheira Maria de Fatima Bandeira de Paula eselareceu que nae

houvera sugestao do Colegiado do Departamente de Comunicaeao Social e
Bflflioteconomia quanto a Comissao Julgadera e Setor de Estude acima

mencionades, tende side a indicaeao do Conselho do Centre e chefia do

respective Departamente, pois a matéria teria side motive de centrevérsia

naquele Departamento. A Prefessora Maria Elias Scares penderou que a
indicaeao da Comissae Julgadera é da competéncia do Censelho do Centre, e
esclareceu que a controvérsia surgida no Departamento de Cemunicaefio Social e

Biblioteeonomia fora gerada per um equivoce. Em seguida, lembreu es critérios
utilizades para a distribuieae de vagas para ceneurso de professor titular entre os
Departamentes, es quais, em todas as situaofies, sac responséveis pela indieaea‘o



do setor de estudo objeto do concurso. Lembrou também que o Depanamento de

Comunicagao Social 6 Biblioteconomia indicara, apos trés reunioes, o setor de

estudo “Commicagfio”, sem atentar para o fato de que nao contemplava 5: area do

Biblioteconomia, esquecendo a norma da Resolugao n° 54/CEPE de 21.12.92,

artigo 3° § 1° alinea a, segundo a qual, o candidato devera formalizar a inscrioao

mediante a apresentagfio do “diploma de graduagfio em curso superior e

respective histérico oscolar, cujo curriculo contenha o setor de estudo em

concurso”. Informou entfio que, a dez dias do término do periodo de inscrigfio,

ou seja, apds quase seis meses da publicaofio do edital, recebera oficio da

chefia do referido Departamento, ponderando que o setor de estudo escolhido e o

contel’ldo do programa anexado, nfio contemplavam os dois curses: 0 de

Comunicaoao Social 6 0 de Biblioteconomia. Ainda no oficio em questfio a chefia

solicitava consulta a Procuradoria, pois o Edital n° 103/97 limitava as inscrigfies

ao concurso apenas para os postulantes da area do Comunicaoao, que tinham o

setor de estudo em seu histdrico escolar, conn'ariando a decisao do Colegiado

que deseja contemplar também a area do Biblioteconomia. Pedindo a palavra, a

Conselheira Liana Viana do Amaral ressaltou que a Professora Maria Elias
Scares tinha relatado o assunto corretamente, que 0 Departamento errara em

definir a area do concurso para Commiicaofio, haja vista que o programa do

concurso nao abrangia a area dc Biblioteconomia e que nfio havia no
Departamento uma concordancia sobre a questao, devendo portanto, o refen'do

Departamento arcar com o onus da questao. Posta em votaoao, a matéria foi

aprovada com 01 (uma) abstenoao, da Conselheira Maria de Fatima Bandeira de
Paula. 2) O Conselheiro Jose’ Alber Campos Uchda relatou as matén'as,
aprovadas pelo Departamento de Letras Vemaculas em reuniao de 05.05.98, que
tratam das inscrigfies das seguintes Comissoes Julgadoras do concursos: a)
Professores Doutores Maria Elias Scares (Adjunto - UFC - Presidente), Nadja da



Costa Ribeiro Moreira (Adjunto - Visitante - UFC), Francisco Tarcisio

Cavalcante (Adjunto - UECE) - Shplentes: Antonio Luciano Pontes (Adjunto -

UECE), Il’lta Lerclie Vieira Rocha (Adjunto - UFC), Ana Cristina Pelosi Silva de

' Macedo (Adjunto - UFC), para comporem a Comissao Julgadora do concurso

para Professor Assistente, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, em regime de

Dedicaoao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 32/98. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Professores Doutores Teresa

Bidermann (Titular - UNESP/Araraquara - Presidente), Maria Aparecida Barbosa

(Titular - USP), Cidmar Teodoro Paes (Titular - USP), Ataliba Teixeira de

Castilho (Titular - USP), Diana Luz Pessoa de Barros (Titular - USP) - Suplentes:

Ingedore Grunfeld Villaca Koch (Titular - UNICAMP), Valmirio de Macedo

(Titular - UFC) e Luis Carlos Travaglia (Titular - Universidade Federal de

Uberla‘ndia), para comporem a Comissfio Julgadora do concurso para Professor

Titular, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, em regime de Dedicacfio Exclusiva,

01 (uma) vaga, conforme Edital n° 103/97. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou as

matérias, que tratam das indicacoes das seguintes Comissoes Julgadoras de

concursos: a) Professores Adjuntos (Doutores) Maria Irandé Costa Moraes

Antunes (UFPE - Presidente), Marinalva Freire da Silva (UFPB), Nelly Medeiros

de Carvalho (UFPE) — Suplentes: Maria da Piedade Moreira de Sé (UFPE) e

Vicente Masip Viciano (UFPE), para comporem a Comissao Julgadora do

concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo - Espanhol : Lingua e

Literatura, em regime de Dedicacfio Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital 11"

32/98. Posta em votacao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. b) Professores

Adjuntos (Doutores) José Pinheiro de Souza (Visitante - UECE — Presidente),

Patricia Anne Vaughan (Visitante - UFC) e Marcus Vinicius Fontes Dodt

(Adjunto - UPC) - Suplentes: Lourdes Bernardes Goncalves (Adjunto - UECE) e



Maria Odirene Nogueira de Almeida (Adjunto - UFC), para comporem a

Comissao Julgadora do concurso para Professor Assistente , Setor de Estudo -

Inglés: Lingua e Traduefio, em regime de Dedicaeao Exclusiva, 01 (uma (vaga),

conforme Edital 11" 32/98. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 4) A Conselheira Célia Leite Juliao relatou as matérias, aprovadas

pelo Departamento de Psicologia em reunifio de 29.04.98, que tratam das

indicaeoes das seguintes Comissfies Julgadoras de concursos: a) Professores

Célia Leite Juliao (Adjunto — UFC - Presidente), Mardénio Rique Pias (Adjunto -

UFPB), Zandre Barbosa de Vasconcelos (Adjunto — UFPB) - Suplente: Sylvia

Cavalcante (Titular - UNIFOR) - para comporem a Comissao Julgadora do

concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Pesquisa e Psicomettia, em

regime de Dedicaeao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 32/98. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Professores Vilma Maria

Barreto Paiva (Adjunto - UFC - Presidente ), Elda Maria Rodrigues de Carvalho

(Adjunto - UFC), Julieta Maria Campos Monteiro (Titular - UNIFOR) - Suplente:

Angela de Moura Marques (Adjlmto - UPC) - para comporem a Comissao

Julgadora do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Estudos

Basicos, em regime de Dedicagao Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital 11°

32/98. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5) O

Conselheiro Francisco José Pinheiro relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Histéria em reuniao de 04.05.98, que trata da indicaefio dos

Professores: Neyde Them] (Adjunto - UFRJ - Presidente), Ruston de Lemos

Barro (Adjunto - UEPB/UNIPE), Francisca Simao de Souza (Adjunto — UFC)

Suplente: Frederico de Castro Alves ( Adjunto - UFC) - para comporem a

Comissao Julgadora do Concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo:

Histéria Geral, em regime de Dedicaefio Exclusiva, 01 (urna) vaga, conforme

Edital 11° 32/98. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6) A



Conselheira Auxiliadora Lemenhe relatou as matén'as que tratam das indicaefies

das seguintes Comissoes Julgadoras de concursos: a) esta composioao trata-se de

alteraofio da Comissfio Julgadora aprovada por este Conselho em sessao do dia

30.04.98 - Manfredo Arafijo de Oliveira (Titular - UFC - Presidente), Brasilmar

Ferreira Nunes (Titular - UnB), Mariza Gomes e Souza Peirano (Titular - UnB),

Lficio Kowarick (Titular - USP), Lficio Oliver Cosfilla (Titular - UFC/UNAM) -

Suplentes: José Borzacchielo da Silva (Titular - UFC/Especialista) e Sérgio
Azevedo (Titular - UFMG) - para comporem a Comissao Julgadora do concurso

para Professor Titular, Setor de Estudo: Sociologia, em regime de Dedicaofio

Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 104/97, alterado pelo Edital 11"
113/98. Posta em votaofio, a matén'a foi aprovada por unanimidade. b)
Professores Doutores José Borzacchiello da Silva (Titular - Especialista - UFC -

Presidente), Edgar Malagodi (Titular - UFPB), Lficio Oliver Costflla (Titular -
UFC/UNAM) - Suplentes: Ozir Tesser (Titular - UFC) e Manfredo Arafijo de

Oliveira (Titular - UFC), para comporem a Comissio Julgadora do concurso para

Professor Adjunto, Setor de Estudo: Sociologia, em regime de Dedicaofio

Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital n° 33/98. Posta em votaofio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. c) esta composioao trata-se de alteragfio da

Comissao Julgadora aprovada por este Conselho em sessao de 30.04.98 -

Professores Manuel Domingos Neto (Adjunto - UFC - Presidente), Rejane Maria

Vasconcelos Accioly de Carvalho (Adjunto — UFC), Francisco Josénio Camelo
Parente (Adjunto - UFC) - Suplentes: Linda Maria de Pontes Gondim (Adjunto -
UFC) e Jawdat Abu-El-Haj (Adjunto - UFC) para comporem a Comissao
Julgadora do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Ciéncia
Politica, em regime de Dedicaofio Exclusiva, 01 (uma) vaga, conforme Edital 11"
32/98. Posta em votaoao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. Semda
Ma. Projetos de Extensio. 1) 0 Professor Henrique Sérgio Beltrfio de



Castro rela‘tou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras em

reunifio de 12.05.98, que trata do projeto de extensao intitulado “Programa Sem

Fronteiras”, por ele coordenado. Esclareceu que o referido projeto tratava-se de

um programa radiofonico, transmitido pela Radio Universitaria, as quintas—feiras,

no horario de vinte horas. Preston esclarecimentos sobre os objetivos do projeto,

dentre os quais “difundir o trabalho de ensino e pesquisa sobre linguas realizado

na Universidade, pfincipalmente pelo Departamento de Letras Estrangeiras e

Casas de Cultura”, sobre o periodo (inicio em 04.06.98), clientela (pfiblico alvo

supera 7.000 pessoas), metodologia (abrangera oito idiomas) e programaofio.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro

Francisco Roterdan Fernandes Damasceno relatou as matérias, aprovadaas pelo

Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio

21.05.98, que tratam dos seguintes projetos de extensfio: a) “Como Trabalhar a

Leitura na Aula (16 Frances Lingua Estrangeira”, coordenado pela Professora

Angela Maria Matos Mesquita. Referido projeto realizar-se-a no periodo de

10.08.98 a 21.08.98, com a carga horén'a de 20 horas, sera ministrado pelo

Professor Paul Mairesse e objetiva reciclar professores e estudantes dc lingua
francesa no aprendizado da lingua através da lcitura. Posta em votagao, a mate’ria

foi aprovada por unanimidade. b) “Curso de Inglés Basico para Recepcionistas de

Hote ”, coordenado pela Professora Marcia de Melo Femandes Gradvoh]. O
projeto em questfio realizar-se-a no CETREDE, com o patrocinio do SINE, em

periodo a ser determinado. Dentro do programa desenvolvido pela Pro-Reitoria
de Extensao, este projeto é uma seqfiéncia do Programa de Educaofio Continuada

em parceria com as Casas de Cultura e objetiva “capacitar funcionérios do setor

turistico - hoteleiro na lingua inglesa”. Posta em votagiio, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 3) A Conselheira Isabel Cristina do Holanda Lima relatou as
matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
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Cultura Estrangeira, em reunifio de 21.05.98, que tratam dos seguintes projetos

de extensao: a) “Curso de Inglés Basico para Motorista de Taxi - Modulo I e 11”,

coordenado pela Professora Marcia de Melo Femandes Gradvohl. Referido

projeto realizar-se-a no CETREDE, com o patrocl'nio do SINE, em periodo a ser

determinado, objetivando capacitar os motoristas de taxi para 0 use da lingua

linglesa, permitindo assim uma melhor cormmicaeao com os turistas, haja vista 0

crescimento do setor turistico em nosso Estado, com a transformagao do

aeroporto Pinto Martins em aeroporto intemacional. Posta em votaeao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. b) “Curso de Inglés para Gareons”, coordenado

pela Professora Marcia de Melo Femandes Gradvohl. 0 projeto também realizat-

se-é no CETREDE, contando com o patrocinio do SINE, em periodo a ser

determinado e objetiva capacitar os gareons para 0 use da Hngua inglesa, tendo

em vista a necessidade de lidarem diretamente com o pfiblico oriundo de diversos

paises. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira

mm. Afastamento de Docentes. 1) A Conselheira Auxiliadora Lemenhe

relatou a matéria, aprovada “ad referendum” do Colegiado do Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia em 20.05.98, que trata do afastamento do Professor

Daniel Soares Lins, no periodo de 23.06.98 a 01.07.98, a fim de participar do

XVI F6rum Profissional dos Psicélogos, na Universidade de Paris-V, em

Avignon/Emma, que abordaré o tema “Olhares: da observaeao as significagoes”.

Na oportunidade apresentaré o trabalho “Estupro: erotismo masculino on

violéncia masculina. ” Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

2) A Professora Veronica de Melo Femandes, da Casa de Cultm'a Britfim'ca,

relatou a mate'ria aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de

Cultura Estrangeira em 21.04.98, que trata do sen afastamento, no periodo de

05.08.98 a 31.07.99, a fim de ensinar portugués na Universidade do

Tennessee/Estados Unidos. A Professora Verénica de Melo Femandes esclareceu
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que seu afastamento enquadrava—se no projeto de ensino da lingua portuguesa

para estrangeiros, como parte do programa conveniado entre a Universidade

Federal do Ceara e Universidade do Tennessee. Na oportunidade relatou as

afividades que pretende realizar naquela Universidade. Posta em votaoao, a

mate'ria foi aprovada por unanimidade. M MLéria. Homologagtio de

Concurso. O Conselheiro Francisco Roterdan Fernandes Damasceno relatou a

matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira em reuniao de 21.05.98, que trata do concurso pfiblico para Professor

do Quadro do Magistério de 1° e 2° Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua

Espanhola, para o preenchimento de 01 (uma) vaga, em regime de Dedicagao
Exclusiva (DE), para a Casa de Cultura Hispfinica, conforme Edital n° 04/98. 0

finico candidato inscrito, Andre Luiz Pinto Pinheiro, obteve as seguintes notas:

Prova de Titulos: 8,0 (oito), 8,0 (oito), 8,0 (oito) - total 24,0 (vinte e quatro)

pontos; Prova Escn'ta: 7,0 (sete), 7,0 (sete), 6,0 (seis) - total 20,0 (vinte) pontos;
Prova Didatica: 8,0 (oito), 8,0 (oito), 8,0 (oito) — total 24,0 (vinte e quatro) pontos

- Total Geral do Pontos: 68,0 (sessenta e oito) pomos. Diante do resultado acima,

0 candidate Andre’ Luiz Pinto Pinheiro foi aprovado e indicado pela Comissfio
Julgadora para contrataoz‘io. Posto em votaoao, o parecer da Comissfio Julgadora

foi aprovado por unanimidade. Comunicagoes: O Conselheiro René Barreira
reiterou o convite feito na reuniao anterior deste Conselho para que os presentes
oomparecessem ao Encontro de Extensao do Campus do Benfica, que se

realizan'a nos dias 28 e 29 do més em curso, na Casa José de Alencar,

oportunidade em que seriam apreciadas todas as manifestaooes culturais da area
da extensao. Referindo-se a greve dos doeentes, o Conselheiro René Barreira
ressaltou, que uma das reivindicaeoes da categoria, dizia respeito a reposioao

total das vagas existentes para concurso de docentes. Ressaltou ainda a
importancia de se pressionar o MEC no senfido de que sejam preenchidas todas
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as vagas, pois até o memento apenas 1/3 foi contemplado. Em seguida, a

Professora Maria Elias Soares comunicou que 0 Centro de Humanidades,

envolvendo toda 21 area de Letras, promovera a XVI Jornada de Estudos

Lingfiisticos do Nordeste, no periodo de 02 a 04.09.98, tendo, na oportunidade

soh'citado ampla divulgagfio do referido evento. Comunicou, ainda, que a

FUNCAP estava fomecendo bolsas para im'ciagao cientifica e sugeriu que fosse

feito um Projeto para obter uma quota de bolsas para 0 Centro. Pedjndo a

palavra, a Conselheira Fatima Fontenele, coordenadora do Curso de

Biblioteconomia, comunicou que, nos dias 13,14 6 15 do més em curso, cinco

professores da area do Biblioteconomia haviam participado em Recife do

Encontro de Diretrizes Curriculares do Nordeste. Ressaltou que o documento da

regifio Nordeste, elaborado na ocasiao, seria encamjnhado ao MEC e que em

agosto seria promovido um encontro com a participagao de outras regifies do

pais. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encen'ada a

sessfio, da qual cu, Mafia de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de

Secretaria, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada sera assinada p01-

mim e pelos presentes...


