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Ata da 389“ Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A03 22 (vinte eidois) dias do més de agosto
do ano de 2002, (dois mil e dois), as 15 (quinze) horas e 30 (trinta) minutos,
realizou-se na Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do
Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora
Maria Elias Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:
Celina Fontenele Garcia e Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros,
chefe e representante do Departamento de Literatura; Maria Ednilza Oliveira
Moreira e José Américo Bezerra Saraiva, chefe e representante do
Departamento de Letras Vernaculas; Lourdes Bernardes Goncalves e Maria
Jose Santa Rosa Borges de Castro, chefe e representante do Departamento de
Letras Estrangeiras; Maria de Fatima Oliveira Costa e Ana Maria 32': de
Carvalho, chefe e representante do Departamento de Ciéncias da Infonnacao;
Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior, chefe do Departamento de Ciéncias
Sociais; Lilian Adeodato Carvalho, subchefe do Departamento de Psicologia;
Adelaide Maria Goncalves Pereira' e Maria Veronica Secreto Ferreras, chefe e
representante do Departamento de Historia; Odilio Alves Aguiar e Maria
Aparecida de Paiva Montenegro, chefe e representante do Departamento de
Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do Curso de Letras; Maria do
Rosario de Fatima Portela Cysne, coordenadora do Curso de Biblioteconomia;
Custédio Luis Silva de Almeida, coordenador do Curso de Filosofia; Maria
Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe, coordenadora do Programa de Pos-
Graduacao em Sociologia; Bernardete Biasi Rodrigues, coordenadora do
Programa de Pes-Gradiiacao em Lingiiistica; Antonio Colaco Martins,
coordenador do Curso de Mestrado em Filosofia; Francisco Roterdan
Fernandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira e
Fernanda Maria Veras Fernandes, representante do Corpo Técnico—
Administrativo. A convite da Senhora Diretora do Centro compareceram a
reuniao Norma Helena Pinheiro - de Almeida, Diretora da Biblioteca
Universitaria e Ana Elizabeth Albuquerque, bibliotecaria, representando a
Diretora da Biblioteca de Humanidades. Havendo quorum regimental, a
Professora Maria Elias Soares submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores
Conselheiros, tendo sido feitas exclusfies inclusoes Q inversoes. Exclusfies: 1)
Mudanca de Regime de Trabalho de 20 para 40 horas — Departamento de
Literatura — Professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz (retirado de pauta por
falta de quorum, exigido pela Resolucao 11° 06/CEPE, de 1° de marco de
1994); 2) Projeto de Extensao — Casa de Cultura Hispanica — Titulo “Espanhol
Instrumental” — Coordenadora: Professora Maria Lucia de Sousa. Inclusfies:
1) Projeto de Pesquisa — Titulo “Histéria de Vida de Lideres Comunitarios do
Bairro Nossa Senhora das Gracas do Pirambu” — Coordenadores: Professora



Veronica Morais Ximenes e Cezar Wagner de Lima Geis; 2) Projeto de

Pesquisa —Titulo “‘Drogas e Adolescéncia” — Coordenador: Professora

Analuiza Mendes Pinto Nogueira. Inversfies. A quarta matéria passou a ser a

segunda e a décima-segunda matéria ficou sendo a terceira. Logo apos terem

sido aprovadas as exclusoes, inclusoes e inversoes, e conseqiientemente a

pauta, a Professora Maria Elias Soares colocou a ata da 388a Sessao Ordinéria

deste Conselho em discussao, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando

inicio a reuniao, a Professora Maria Elias Scares agradeceu a colaboracao das

Professoras Lourdes Bernardes Goncalves e Celina Fontenele Garcia, nas

reunioes do Conselho de Centro, tendo em vista 0 término dos mandates das

Professoras acima citadas, frente a chefia dos Departamentos de Letras

Estrangeiras e Literatura, respectivamente. Em seguida, a Conselheira Lourdes

Bernardes Gonealves, na qualidade de chefe do Departamento de Letras

Estrangeiras, pediu a palavra para expressar sua insatisfacao, quanto ao fato de

a publicacao do Edital n° 99/2002, ( e a de outros Editais) de Seleeao para

Professor Substitute, ter chegado ao Departamento, acima citado, na véspera

das inscricoes, nao havendo, assim, tempo habiI, para ampla divulgacao. O

regio da Conselheira Lourdes Bernardes Goncalves foi colocado a

consideracao dos Senhores Conselheiros, que acharam oportuno encaminha-lo

a Superintendéncia de Recursos Humanos, solicitando providéncias no sentido

de que os Editais sejam publicados com tempo habil, possibilitando assim que

as inscricoes sejam amplamente divulgadas. Ordem _d_q Dig: Primeira

matéria. Escolha de 02 (dois) representantes do Centro de Humanidades junto

ao CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao). Tendo em vista 0

término dos mandatos das Professoras Virginia Bentes Pinto e Sfimia Alves

Carvalho, representantes do Centro de Humanidades junto ao Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensao, os Senhores Conselheiros escolheram, por meio

de votacao, a partir das indicacoes dos' .Departamentos, os novos

representantes, de acordo com o Estatuto e Regimento Geral desta

Universidade: Professores Francisco Roterdan Femandes Damasceno (Titular)

- 17 (dezessete ) votos, Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba (Suplente) - 07

(sete) votos, Bemardete Biasi Rodrigues (Titular) — 13 (treze) votos e

Francisco Régis Lopes Ramos (Suplente) - 06 (seis) votos. Segunda matéria.

Escolha dos novos representantes do Magistério Superior, nas categorias de

Professor Adjunto, Assistente e Auxiliar, do Centro de Humanidades junto ao

Conselho Universitério. A Senhora Diretora deu ciéncia ao Colegiado, do

término, no dia 29.08.02, dos mandatos dos atuais representantes do

Magistério Superior no Conselho Universitario, nas categorias de Professor

Adjunto, Assistente e Auxiliar. Diante disso, solicitou a indicacao de 03 (trés)

representantes de cada uma das classes citadas acima, que deverao compor o



_
-
L

-
l-

_k
4

W

.
l_

._
..

_
.—

_
§

..
_

u
<

fi
._

~
r_

m
fl
i
“

sendo que o lay-out da Biblioteca de Humanidades preeisava sér reformulado,
com a dispensa do controle magnético; que a Biblioteca do Centro de
Humanidades tinha por finalidade o ensino de graduaeao e de pos-graduaeao,
sendo portanto para uso da Universidade Federal do Ceara e 1150 para uso de
escolas e de outras Universidades; Custodio Almeida: nao acreditava na
vinculaefio das bibliotecas a Pro-Reitoria de Planejamento e a Pré-Reitoria de
Administraeao; gostaria que fosse elaborado um documento solicitando uma
politiea para as bibliotecas, a fim de ser apresentado aos candidatos a Reitor;
Adelaide Gongalves: admitiu a seriedade do tema levantado; que havia
penfiria no ensino de graduaeao e muito mais no_ensino de pos-graduaeao; que
esta discussao nao deveria servir apenas para este momento eleitoral; sugeriu a
Norma Helena que apresentasse sugestoes para o futuro; Carlos Versiani:
propés uma atitude radical — sugeriu o fechamento das bibliotecas, se dentro
de 1(um) més nfio fosse apresentada uma solueao para os problemas vigentes;
Adelaide Gongalves: admitiu que a discussao nfio se esgotaria nesta reuniao;
que o fechamento nao iria funcionar, haja vista que as solueoes apresentadas,
pas vezes, nao sao cumpridas; Odilio Alves Aguiar: nao foi favoravel ao
fechamento, tendo em vista que na Universidade de 350 Paulo n50 surtira
efeito; apresentou pmposta no sentido de que, apos a feitura do documento
elaborado pelas bibliotecarias, fosse convocada uma reuniao com todos os
Coordenadores de Graduaeao, Pes-Graduaefio, Chefias de Departamentos,
para discutir o referido documento e deliberar sobre o encaminhamento. A
Diretora Norma Helena aproveitou a ocasiao e sugeriu que antes da criaeao de
Cursos de Especializaeao, Mestrados e Doutorados, fossem examinadas as
condieoes do acervo das bibliotecas. Finalizando, foram consideradas as
propostas dos Conselheiros Carlos Versiani e Odilio Aguiar, tendo sido
aprovada a do Conselheiro Odilio Aguiar: no memento em que a Diretora
Nonna Helena elaborasse o documento, seria realizada a reuniao proposta e
outra posterior, com a presenea do Magnifico Reitor. Quarta matéria.
Abertura de Edital para Seleefio de Professor Visitante Brasileiro, Setor de
Estudo: Historia do Brasil. A Conselheira Adelaide Gonealves relatou a
matéria, de interesse do Departamento de Historia, que trata da abertura de
Edital para seleefio de Professor Visitante Brasileiro, Setor de Estudo:
Historia do Brasil, 01 (uma) vaga, em regime de 40 horas / Dedicaeao
Exclusiva. O professor selecionado devera cumprir a seguinte programagfio:
Graduaga - disciplinas: Historia do Brasil (06 créditos) e Historiografia
Brasileira (04 créditos); Participar da linha de pesquisa: Trabalho e Migraeoes;
Pos- Graduaga - ministrar uma disciplina no Mestrado em Historia (06
créditos) e desenvolver pesquisa relativa 2‘: area de concentraefio do Mestrado
(Historia Social do Trabalho). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
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como em outros Centros, tendo sido, varias veze‘s, solicitado o conserto;
esclareceu que os alunos saem com os lies até no sapato e que 0
desaparecimento dos livros é detectado através de inventario; algumas vezes a
biblioteca 'é fechada para que os livros sejam an'umados; admitiu que a
situaeao precaria de funcionamento da biblioteca agrava'va-se também, pelo
fato de a cidade de Fortaleza nao oferecer outras opeoes, sendo visitada por
alunos de colégios e da Universidade Vale do Acarau — UVA; lembrou a falta
de recursos humanos e a presenea de bolsistas, atuando no empréstimo (600
per dia) e na guarda de livros, fora os que sao consultados; lembrou ainda que
a “politica” adotada pela Biblioteca Universitéria é determinada pela
Administraeao Superior e que a Biblioteca é vinculada a Pro-Reitoria de
P1aneja1nento;ressaltou que foi criado um Programa, em parceria com outros
orgaos, objetivando a aquisiefio de livros; que livros foram adquiridos, pela
ultima vez para a biblioteca, em 1999; que a biblioteca nao é tida como
prioridade pela Administraeao Superior; que a SESU (Secretaria de Ensino
Superior) n50 enviava verba, logo a Administraeao Superior da Universidade
Federal do Cearé n50 destinava recursos a biblioteca; doaeoes e permutas tém
aliviado a situaefio precaria da biblioteca, enquanto periédicos eletronicos
substituem os periodicos que nao sfio mais adquiridos; referiu-se ao numero
reduzido de funcionarios, ao desestimulo por falta de reajuste nos I’lltimos 8
anos e a qualificaeao das equipes que trabalham nas bibliotecas. Apos a
explanaefio da Diretora Norma Helena, a palavra foi dada“ a bibliotecaria Ana
Elizabeth Albuquerque, que complementou, afirmando que o sistema de
Bibliotecas deveria ser vinculado a Reitoria e nao a uma Pré-Reitoria; que
pelo fato de nao haver climatizaeao na biblioteca (o que iria resolver o
problema), os livros saiam pelas janelas e pelos banheiros; que o portao
magnético nfio funcionava ha mais de 01 (um) ano; que a questao da
automaeao n50 era considerada como prioridade pela' Universidade; que nfio
havia profissionais para orientar na referéncia bibliografica dos pen'édicos; a
méquina xerox era outro problema, estava ali por licitaeao, sendo de péssima
qualidade e o barulho fugia ao controle. A seguir, ainda se manifestaram os
Conselheiros: Fatima Costa: ressaltou a importancia da presenea da Nonna
Helena neste Conselho, louvou o pessoal qualificado que trabalhava na
biblioteca; demonstrou surpresa quando vincularam a biblioteca a Pro-Reitoria
de Planejamento e com a criaeao de Mestrados e Doutorados diante da
precariedade da biblioteca; apenas com uma greve, que fechasse as
bibliotecas, poderia haver uma repercussao que resultasse em ateneao aos
problemas da Biblioteca; Roberto Pontes: comparou o funcionamento da
biblioteca na Universidade Federal do Ceara e na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul; que as bfbliotecas precisavam de uma politica diferenciada,

.k
g

.



r

Colégio Eleitoral, que escolhera os novos representantes, de acordo com o
Estatuto em vigor. Tendo em vista as indicaooes dos Departamentos, os
Senhores Conselheiros aprovaram os nomes dos professores para as categorias
de Adiunt — Antonio Colaeo Martins (Departamento de Filosofia), Celina
Fontenele Garcia (Departamento de Literatura), Maria Sulamita de Almeida
Vieira (Departamento de Ciéncias Sociais) e Assistente — Pedro Anton
Queiroz Lima (Departamento. de Historia), Orlando Luiz de Aranjo
(Departamento de Letras Estrangeiras) e José Américo Bezerra Saraiva
(Departamento de Letras Vemaculas). Como n50 houve indicaefio para a
categoria de Auxiliar, ficou decidido que seria feita nova consulta aos
Departamentos. Terceira matéria. Politica de Infonnaeao do Sistema de
Biblioteca da UFC. Embora esta matéria estivesse prevista para 0 final da
reuniao, foi antecipada tendo em vista a chegada das bibliotecarias convidadas
para discutir a questao: a Diretora da Biblioteca Universitaria, Norma Helena
Pinheiro de Almeida e Ana Elizabeth Albuquerque, representando a Diretora
da Biblioteca de Humanidades. Levando em consideraqao, que a situaeao atual '
de funcionamento da Biblioteca de Humanidades foi abordada na filtima
reuniao deste Conselho, a Pfofessora Maria Elias Soares passou a palavra a0
Conselheiro Roberto Pontes, um dos primeiros a apontar as falhas daquele
setor. Na oportunidade, o Conselheiro Roberto Pontes referiu-se a
precariedade do funcionamento da Biblioteca de Humanidades:
desaparecimento dc livros; livros para pesquisa nao sfio encontrados no
acervo; barulho de maquina xerox, de radio dos funcionarios da SERVAL e
sala de lanche — tiram a concentraefio das pessoas; portfio eletrénico que
detecta livro roubado encontra-se quebrado. Apos estas consideraeoes,
chamou a ateneao para o fato de que sem biblioteca n50 se pode trabalhar.
Sugeriu como altemativas para o born funcionamento da biblioteca: a) um
Conselho de Curadores, formado por professores e alilnos com o objetivo de
administrar a biblioteca; b) verificar a catalogagao dos livros e c)
levantamento do que pode ser recuperado. A seguir, manifestaram-se os ,
Conselheiros: Ana Sé: que os alunos reclamam do tratamento dos
fimcionarios; que a biblioteca deveria ser climatizada, haja vista 0 calor
reinante, tornando 0 local desagradavel; Fatima Portela: deu ciéncia dos varies
encontros mantidos com a Diretora da Biblioteca e da situaefio de
precariedade daquele setor. Na ocasiao, a Professora Maria Elias Scares
passou a palavra a Diretora da Biblioteca, Norma Helena, que fez as seguintes
consideraeoes: lamentou que este encontro, no Conselho de Centro, tenha sido
realizado no final do seu mandato; lembrou que anos atras, a biblioteca
funcionava até as 18 horas, atualmente funciona até as 20 horas; que o portao
de seguranea da biblioteca esta quebrado desde abril do ano de 2001, assim
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unanimidade. Quinta matéria. Abertura de Edital para Selepfio de Professor

Visitante Estrangeiro, Setor de Estudo: Historia Geral. A Conselheira

Adelaide Gonealves relatou a matéria, que trata da solicitaoao forrnulada pelo

Departamento de Historia, de abertura de Edital para seleefio de Professor

Visitante Estrangeiro, Setor de Estudo: Historia Geral, 01 (uma) vaga, em

regime de 40 horas/ Dedicaeao Exclusiva. O professor selecionado devera

cumprir a seguinte programagao: Graduagao — disciplinas: Historia Antiga (06

créditos) e Historia Contemporanea I (06 créditos); Pos-Graduagao - participar

das discussoes na linha de pesquisa: Trabalho e Migraeoes e da disciplina

Seminario de Dissertaefio (02 créditos). Desenvolvera projeto de pesquisa com

tema conexo :21 area do concentragao do Mestrado (Histéria Social do

Trabalho). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sexta

matéria: Afastamento de Docentes. 1) A Conselheira Fatima Costa relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informaeao, em rennifio

do dia 30.07.02, que trata do afastamento da Professora Fatima Maria Alencar

Araripe Bezerra, no periodo de 01.10.02 a 30.09.03, a fun de cursar

Doutorado em Educagao, na Faculdade de Educaefio, da Universidade Federal

do Ceara. Posta em votaez’io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O

Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Ciéncias Sociais, em reunifio do dia 20.08.02, que trata do afastamento do

Professor Jawdat Abu El Haj, no periodo de 23.08.02 a 22.11.02, para realizar

urn estudo encomendado pelo PNUD (Programa das Nagoes Unidas para o

Desenvolvimento), sobre a reorganizaeao do servieo pfiblico da Autoridade

Nacional Palestina, em Cisjordania, Gaza. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 3) O .Conselheiro Roterdan Femandes relatou a

matéria, aprovada pelo Colegiado' da Coordenadoria Geral das Casas de

Cultura Estrangeira, em reunifio do dia 20.08.02, que trata do afastamento da

' Professora de 1° 6 2° Graus, Angela Maria Matos Mesquita, no periodo de

15.10.02 a 31.12.02, 3 fim de-concluir e preparar defesa de Tese de

Doutorado, em Ciéncias da Linguagem, na Universidade de Stendhal, em

Grenoble/Franqa. Na oportunidade, foi lida a declaragfio do Professor Jean-

Emrnanuel LE BRAY, orientador da Professora Angela Mesquita, dando

ciéncia da necessidade da presenga da Professora Angela em Grenoble, para

concluir a redaofio, imprimir a tese e preparar sua defesa pt’lblica. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sétima matéria —

Prorrogaeao de Afastamento de Docente. A Conselheira Maria Ednilza

Oliveira Moreira relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras

Vemaculas, em reuniao do dia 22.08.02, que trata da prorrogaeao dc

afastamento da Professora Maria de. Jesus de Sé Correia, no periodo de

22.08.02 a 30.03.03, a firm de concluir curso de Mestrado em Educacfio, na



Universidade Federal do Ceara. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Oitava Matéria ‘ — Progressao Funcional Horizontal de

Professor (16 1° e 2° Graus. O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou as

matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas 'de

Cultura Estrangeira, em retmiao do dia 20.08.02, que tratam: a) da sua

progressao funcional horizontal, referente a0 intersticio de 2000.1 a 2001.2, da

classe D, referéncia 2, para a classe D, referéncia 3, do Quadro de Magistério

» de 1° e 2° Graus. A Comissao de Avaliaefio, composta pelas Professoras

Marlficia Barreto Aguiar, Marcia de Melo Fernandes Gradvohl e Liliane

Maria Vidal Soares julgou 0 Professor Francisco Roterdan Fernandes

Damasceno apto a progressao supracitada, ten’do-lhe atribuido média 9,8

(nove virgula oito). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade; b) da progressfio funcional horizontal da Professora Carmen

Rivas Maximus Denis, da Casa de Cultura Hispanica, referente ao intersticio

de 1997.2 a 1999.1, da classe C, referéncia 2, para a classe C, referéncia 3, do

Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A Comissao de Avaliaqfio, composta

pelos Professores Raimundo Batista Almeida, Shirley da Silveira Nogueira S21

6 Angela Maria Muniz Alexandre, julgou a Professora Carmen Rivas

Maximus Denis apta a progressfio supracitada, tendo-lhe atribuido media 9,3

(nove virgula trés). Posta e'm votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Diante do avaneado da hora, o restante da pauta (projetos de

extensao, projetos de pesquisa, relatorios de projetos de pesquisa e discussao

das condieoes fisicas do Centro de Humanidades) ficou para ser apreciado na

préxima reuniao deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, a Senhora

Diretora declarou encerrada a sessao, da qua], eu, Maria de Nazaré de Oliveira

Lédo, na qualidade de secretaria, lavrei a presente ata, que depois de lida e

aprovada, sera assinada por mim e pelos presentes.

q\’\c§e A151 §x Rhfigq“; AA ®yuj<€lqa link

‘4- aM -<SO_ ””7
ZGQZZ MM RPM}. it? w: kw

.ey' ‘/




