
Ata da 3963 Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 29 (vinte e nove) dias do mes de maio

do ano de 2003, as 09 (nove) horas e 30(trinta) minutos, realizou-se na Sala

de Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centre de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria

Elias Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: A

Sebastiao Teoberto Mourao Landim, chefe do Departamento de Literatura;

Maria Ednilza Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valério, chefe e

representante do Departamrmto de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto

Farias e Tito Livio Cruz Romao, chefe e representante do Departamento de

Letras Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas e Antonio Wellington

de Oliveira Junior, chefe e representante do Departamento de Comunicacfio

Social; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior e Alba Maria Pinho de

Carvalho, chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais;

Angela de Alencar Araripe Pinheiro, representando a chefe do

Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte, chefe

pro tempore do Departamento de Historia; Maria Aparecida de Paiva

Montenegro e Eduardo Ferreira Chagas, chefe e representante do

Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do curso

de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula, coordenadora do curse de

Comunicacao Social; Peregrina Fatima Capelo Cavalcante, vice-

coordenadora do curso de Ciéncias Sociais; Gassio Adriano Braz de

Aquino, representando o coordenador do curso dc Psicologia; Almir Leal

de Oliveira, coordenador do curso de Historia; Custédio Luis Silva de -

Almeida, coordenador do curse dc Filosofia; Jose Linhares Filho, vice—

coordenador do Programa de Pos-Graduacao em Letras; José Célio Freire,

coordenador do curso de Mestrado em Psicologia e Francisco Roterdan

Femandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura

Estrangeira. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Soares

colocou a ata da 395° Sessao Ordinéria em discussao, tendo sido aprovada

com a seguinte retificacao: “Em tempo: 3 Conselheira Ana Maria Vieira

Lagc, vice-coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia, retirou—se

da reuniao, sendo substituida pelo coordenador Professor José Célio Freire.

Dando continuidade a reuniao, a Professora Maria Elias Scares submeteu a

pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as

seguintes inclusoes e exclusao. Inclusoes: l) Abertura de Edital para

Selecfio de Professor Visitante Brasileiro, Setor de Estudo: Lingua Inglesa

e Suas Respectivas Literaturas - Departamento de Letras Estrangeiras; 2)

Projeto do Curso de Especializacao em Estudos Classicos — Departamento

de Letras Estrangeiras. Exclusao: l) Afastamento de Docente.

Departamento de Letras Vernaculas — Professor 1036 Américo Bezerra

Sarai’va. Aprovadas as inclusoes e a exclusao e conseqiientemente a pauta,

a Professora Maria Elias Scares deu boas—vindas ao Professor Sebastiao



Rogerio de Barros da Ponte, chefe pro tempore do Departamento deHistén'a, iniciando entfio a apreciaofio das matén'as. Ordem do dia.Primeira matéria. Afastamento de Docentes. l) O Conselheiro RoterdanDamasceno relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da CoordenadoriaGeral das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio do dia 07.05.03, queimta do afastamento da Professora Jocely de Deus Pinheiro, da Casa deCultura Bn'tém'ca, no periodo de 01.01.04 a 31.12.04, a fim de cursar

aprovada pelo Colegiado da Coordenadon'a Gera] das Casas de CulturaEstrangeira, em reunifio do dia 22.05.03, que trata do afastamento daProfessora Isabel Cristina de Holanda Lima, no periodo de 27.07.03 316.08.03, 'a fim de participar do “Seminério de Apezfeieoamento em LinguaAlemfi para Professores”, promovido pelo Instituto Goethe, que se realizarzinas cidades de Berlim e Monique, na Alemanha. Posta em votagfio, amatéria foi aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Angela Pinheirorelatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifiodo dia 14.05.03, que trata do afastamento do Professor Céssio AdrianoBraz de Aquino, no pen’odo de 17.06.03 a 22.07.03, a fim de realizar aIeitura pfiblica de sua tese de Doutorado, na Universidade Complutense deMadrid/Espanha. Na oportum'dade, o Conselheiro Céssio Aquinoacrescentou outras informaeoes sobre sua defesa de tese. Posta em votaefioa matéria foi aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro CustédioAlmeida relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, emreunifio do dia 30.04.03, que trata do afastamento da Professora MariaAparecida de Paiva Montenegro, no periodo de 28.06.03 3 20.07.03, a fimde participar de um Seminério dirigido pelo Professor Vittorio Hosle, naqualidade de Bolsista Visitante, com duragfio de 03(trés) semanas, naUniversidade de Notre Dame, em Indiana/Estados Unidos. Naoportunidade, a Conselheira Aparecida Montenegro esclareceu que o citadoSeminén'o abordaré o tema “Drama Sobre Conflitos Politicos”, tendomencionado a programaofio a ser cumprida. Posta em votaefio, a matéria foiaprovada por unanimidade. 5) O Conselheiro Carlos Versiani relatou amatéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reunjfio dodia 27.05.03, que trata do afastamento do Professor Ismael de AndradePordeus Jl’mior,no periodo de 16.06.03 a 04.07.03, a fim de participar demissfio do acordo CAPES/COFECUB, que se realizaré em Lyon/Franea.Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. mmatéria. Pronogaefio de Afastamento de Docente. O ConselheiroSebastifio Rogerio de Barros da Ponte relatou a matén'a, aprovada peloDepartamento de Histéria, em reunifio do dia 21.05.03, que trata dapronogaofio de afastamento do Professor Francisco de Assis Santos de



Oliveira, no periode de 01.06.03 a 31.05.04, a fim de dar centinuidade ae

Curse de Mesu‘ade em Histeria Social, na Universidade Federal do Ceara.

Ne memento, 0 Professor Francisco de Assis Santos de Oliveira

desenvelve sua pesquisa em terne do tema “A Imprensa dos Caixeires no

Ceara: Educacae e Trabalho (1891-1916)”. 0 Censelheire Sebastiae
Rogerio fez a leitura da carta da Prefessora Doutera Adelaide Maria
Genealves Pereira, ce-erientadera do Professor Francisco de Assis, dando

ciéncia das atividades desenvelvidas pelo citado mestrande, do seu born
desempenhe e da programacae a ser cumprida no periode selicitade. Pesta
em vetacae, a matéria foi aprovada per unanimidade. Meir—WE.

Planes de Trabalhe das Casas de Cultura Estrangeira. O Censelheire

Francisco Reterdan Damascene relateu as matérias, aprovadas pelo

Colegiade da Ceordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em

reuniae do dia 07.05.03, que tratam: a) do plane de trabalho da Casa de
Cultura Alemfi, para o primeire semestre de 2003. Referiu—se ae corpo

decente (seis prefesseres efetives, um substitute e um professor visitante
estrangeire) e a sintese da pregramacfie: heras- aula semanais- 88; horas

complementares ae ensine- 98; administracae e assesseria superior — 20;

eutras atividades— 20; total geral — 226 horas (nae feram cemputadas as

horas de aula ministradas pela assistente do DAAD). Matéria aprovada per
unanimidade; b) do plane de trabalhe da Casa de Cultura Britam'ca, para o

primeire semestre de 2003. Refen'u—se ao corpo decente (dezoite
prefesseres efetives, sete substitutes e a celaberacae da Prefessera Maria
Manolisa Nogueira Vasconcelos, do Departamente de Letras Estrangeiras)
e a sintese da pregramacao: horas-aula semanais — 404; horas

cemplementares ae ensino — 516; administragfie e assessoria superior — 20;

eutras atividades — 20; total geral — 960 horas. Matéria aprovada per
unanimidade; e) do plane de trabalhe da Casa de Cultura Francesa, para o
primeire semestre de 2003. Referiu—se ao corpo docente (sete prefesseres
efetives — um afastade per licenca incentivada sem remuneracae — seis
substitutes) e a sintese da pregramacae: heras- aula semanais — 200; horas
cemplementares ae ensino — 152; administracfio e assesseria superior —
048; outras atividades — 080; total geral — 480 horas. Matéria aprovada per
unanimidade; d) do plane de trabalhe da Casa de Cultura Hispanica, para o
primeire semestre de 2003. Referiu-se ae corpo decente (seis professeres
efetives, deis substitutes) e a sintese da pregramacfio: heras- aula
semanais— 144; horas cemplementares ae ensino — 156; eutras atividades-
20; total geral — 320 horas. Matéria aprovada per unanimidade; e) do plane -
de trabalhe da Casa de Cultura Italiana, para o primeire semestre de 2003.
Referiu—se ae corpo docente (quatro professeres efetivos, um substitute,
centande com a celaberacae da Prefessora Maria Jesé Santa Rosa Borges
A». (Tagtm dn Denartamento de Letras Estrangeiras) e a sintese da



untura rortuguesa, para o pnmeiro semestre de 2003. Referiu-se ao corpodocente (trés professores efetivos e um da Universidade Federal deRoraima, lotada temporariamente) e a sintese da programacao: horas- aulasemanais — 56; horas complementares ao ensino- 24; administracao eassessoria superior .— 20; outras atividades — 60; total geral — 160 horas.Matéria aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Relatérios deProjetos dc Extensfio. 1) O Conselheiro José Célio Freire relatou asmatérias, aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia29.01.03, que tratam dos relaton'os dos projetos dc extensao: a) “Nficleo dePsicologia Comunitaria” — NUCOM, coordenado pelo Professor CézarWagner de Lima G6is. Foi lido o parecer favoravel emitido pelasProfessoras Fatima Sena, Ricardo Barrocas e Caubi Tupinambadestacando que o citado relatorio expoe todas as atividades realizadas peloNUCOM, no decorrer do ano de 2002, assim como a producao de seusmembros, destacando ainda a importancia do NUCOM dentro e fora docurso de Psicologia. Parecer aprovado por unanimidade; b) “Assisténciapsicologica ao paciente infanto—juvenil portador de cancer e seusfamiliares”, coordenado pela Professora Ana Maria Vieira Lage. Naoportunidade, foi lido o parecer favoravel emitido pelas Professoras LaériaFontenele, Veriana Colaco e Lilian Carvalho ressaltando as principaisatividades desenvolvidas no periodo de marco a dezembro de 2002.Destaca o parecer que 258 pacientes pediatricos de oncologia forambeneficiados pelo referido projeto (eles pertencem a faixa etaria de 0 a 19anos e 550 usuarios do hospital dia Peter Pan), assim como os pais e outrasfamiliares. A Comissao acima louvou todos os profissionais envolvidos noprojeto pelos relevantes services que prestaram a comunidade. Os SenhoresConselheiros também se manifestaram louvando o projeto por seu alcancesocial. Parecer aprovado por unanimidade; c) A Conselheira AngelaPinheiro relatou a matéria, aprovada pelo Depattamento de Psicologia emreuniao de 29.01.03, que trata do relatério do projeto de extenséo intitulado“Atendimento em Orientagao Profissional (Vocacional) a Comunidade doProjeto Novo Vestibular (PNV)”, coordenado pela Professora Veriana deFatima Rodrigues Colaco. Foi lido o parecer favoravel, emitido pelosProfessores Fatima Sena, Caubi Tupinamba e Ricardo Barrocas, queesclarece tratar-se de um projeto antigo, de uma “acao integrada traduzidaem um service de orientacao profissional oferecido pelo Departamento dePsicologia da UFC, aos estudantes inscritos no Projeto Novo Vestibular —PNV”. O presente relatério infonna “que as atividades propostas no projetoforam realizadas a contento nos periodos de 2001.2 e 2002.] e que, devidoao calendério especial a que os curses de graduacao foram submetidos nosemestre 2002.2, apés a greve dos docentes da IFES, o processo de



Orientaofio Profissional junto ao PNV n50 node ocorrer neste ultimo
periodo”. Parecer aprovado por unanimidade. Quinta matéria. Projetos de
Extensfio. 1) A Conselheira Ednilza Moreira relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Letras Vemaeulas, em reunifio do dia 19.05.03, que
trata do projeto de extensao intitulado “A arte em cartoes postais”,
coordenado pela Professora Marlene Gonealves Mattes. Foi lido o parecer
favoravel, emitido pelos Professores José Alber Campos Uchoa,- Hebe
Macedo de Carvalho e Maria de Jesus de 86 Correia, que ressalta o
objetivo geral do projeto (“divulgar a arte em cartoes postais no meio
académico e na comunidade de Fortaleza”), que promove exposieao de
obras de artistas conhecidos universalmente ou nfio, organizada em torno
de dois temas: a arte em “mosteiros, conventos, abadias, catedrais,
basflicas” e a arte em museus e galerias. A Comissfio acima aprovou a
iniciativa da Professora Marlene Gonealves Mattes. Parecer aprovada por
unanimidade. 2) Convidado a comparecer a reunia'o, 0 Professor Orlando
Luiz de Araujo relatou o projeto de extensfio intitulado “Lingua e Cultura
Latina: Tradueao e Estudo de Carmina Burana”, coordenado pelo Professor
Francisco Edi de Oliveira Sousa e aprovada pelo Departamento de Letras
Estrangeiras, em reunifio do dia 25.04.03. Fez a leitura do parecer emitido
pelos Professores Lourdes Bernardes Gonoalves e Tito Livio Cruz Romao e
prestou esclarecimentos sobre periodo de realizaeao (maio a dez'embro de
2003), objetivo (“proporcionar, a partir dos poemas de Carmina Burana,
um estudo da lingua e da cultura latina, enfatizando a lirica medieval”),
vagas (30) e clientela (pessoas que comprovem conhecimento de lingua
latina). Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A
Conselheira Emilia Farias relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 27.04.03, que trata do projeto de
extensfio intitulado “Curse Elementar de Lingua Inglesa: Uma Abordagem

, Comum'cativa”, coordenado pela Professora Maria Manolisa Nogueira
Vasconcelos. Preston esclarecimentos sobre o periodo de realizaefio
(14.04.03 a 21.07.03), objetivo (“servir de sitio didatico-pedagogico para
os graduandos da disciplina de Prética de Ensino do Inglés, permitindo-lhes
vivenciar a realidade do ensino-aprendizagem da lingua no contexto de
uma sala de aula norteada pela plataforma metodologica da Abordagem
Comunicativa”), justificativa, programagfio e clientela. O curso seré
ministrado por alunos da disciplina de Prética de Ensino de Inglés, que 1150
form lotados na Casa de Cultura Britéinica. Posta em votaofio, a matén'a foi
aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de
Aquino relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
reunifio do dia 14.05.03, que trata do projeto de extensfio intitulado



de cfiagfio da revista Trajetos, Revista de Histén'a. A Professora Man'aElias Scares esclareceu que a referida revista 1a tmha sido cn'ada, sendosemestral. O Conselheiro Sebastifio Rogén'o citou os membros do ConselhoEditorial e do Conselho Consultivo, destacando tratar—se da primeira revista



O Conselheiro Teoberto Mourao Landim relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Literatnra, ern reunifio do dia 20.03.03, que data do
projeto da revista “Entrelaces”, Revista de Estudos Literarios (Eletrénica),
coordenado pela Professora Odalice de Castro Silva. O Conselheiro
Teoberto Landim esclareceu que a matéria em questfio nfio fora discutida
na reuniao anterior deste Conselho, a fim de ser apreciada a aplicabilidade
da Resoluefio n° 21/CEPE, de 13 de agosto de 1996, que institucionaliza e
disciplina editorialmente a publicaefio dos periodieos com vistas a difusao
do conhecimento cientifico, tecnologico e cultural produzido na UPC.

- Esclareceu tratar-se de uma iniciativa da Professora Odalice de Castro
Silva, com os alunos do Curso de Mestrado em Letras, que objetiva
“divulgar os estudos (as pesquisas) realizados pelos discentes do Curso de
Mestrado em Letras da Universidade Federal do Ceara, apés a conclusfio
das disciplinas semestrais, atrave’s de divulgaefio via Internet”. Citou os
membros da revista (Presidente — Professor José Linhares Filho, Vice-
Presidente: Professora Odalice de Castro Silva e demais Conselheiros),
prestou esclarecimentos sobre os objetivos especificos, periodiéidade
(semestral) e referiu—se a0 parecer emitido pelos Professores Roberto
Pontes e Elvira Gloria Drummond. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Décima matéria. Relatorios de Projetos de
Pesquisa. As matérias foram retiradas de pauta por falta de relator. Décima
primeria matéria. Projeto de Pesquisa (prorrogagfio). O Conselheiro
Yvanowik Dantas Valério relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Letras Vernaculas, em reuniao do dia 19.05.03, que trata da prorrogaefio
do projeto de pesquisa intitulado “A Referenciagao Anaférica em
Am’mcios”, coordenado pela Professora Maria Margarete Femandes de
Sousa. Referida pesquisa prolongar—se-a por mais um ano, periodo de
maio/2003 a maio/2004. O parecer emitido pelos Professores Marlene
Mattes, Marcia Nogueira e Nelson Barres da Costa considera pertinente o
pedido de prorrogaeao, destaca o objetivo do projeto que “sugeriu alguns
tragos lingfiisticos e extralingiiisticos que distingam subtipos de am’mcios e
verificar se as anéforas indiretas constituem, de fato, um recurso referencial
muito freqfiente nesse genero publicitério”, manifesta—se favpravel a
prorrogaeao, sugerindo no entanto, que o texto deveria acrescentar
exemplos e apresentar os resultados das aeoes adotadas. Posta em votaqao,
a pron‘ogaeéo solicitada foi aprovada, com as ressalvas apresentadas pela
Comissfio. Décima sgggnda matéria. Abertura de Edital para Selegao de
Professor Visitante Brasileiro. A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em
reunifio do dia 20.05.03, que trata da solicitagao de abertura de edital, para
Seleeao de Professor Visitante Brasileiro, Setor de Estudo: Lingua Inglesa
e Suas Respectivas Literaturas, 01(nma) vaga, em regime de 40(quarenta)



wauLuu.’ pluglauzagao: 4005.2 — ministrara as disciplinas: Literatura InglesaII — 60 horas — O4 créch'tos e Literatura Inglesa Ill — 60 horas ~— 04 cre’ditos;Curso de Extensao — 30 horas — 02 créditos; Pesquisa “A Semiética doTexto Literario” — 20 horas; 2004.1 — ministrara as disciplinas: LiteraturaInglesa II — 60 horas — 4 cre’ditos e Literatura Inglesa III — 60 horas — 4créditos; Curso de Extensao — 30 horas — 2 créditos; Pesquisa “A Semiéticado Texto Literario — 20 horas. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada porunanimidade. Décima terceira matéria. Projeto do Curso deEspecializagao em Estudos Classicos, turma II. 0 Professor Orlando Luizdc Arat'zjo, relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de LetrasEstrangeiras, em reuniao do dia 15.04.03, que trata do Curso deEspecializaeao em Estudos Classicos (Ma 11), por ele coordenado.Preston esclareeimentos sobre o pen’odo de realizaeao (im'cio:2003.l —término:2004.2), carga horaria (375 horas/aula), vagas (30), clientela(voltado para pessoas com nivel superior em Letras, Filosofia e Historia, oupessoas com nivel superior em outras areas e interesse em estudoscléssicos). Referiu-se aos objetivos gerais e especificos, a justificativa, aoprocesso seletivo (inscrigao, seleeao), a metodologia do ensino, ao corpodoeente (05 professores da UFC e 02 de outras Instituieées), sendO' 01Doutor e 06 Mestres. Referiu-se ainda ao valor da matu'cula e as receitas edespesas. PoSta a matéria em discussao, dfividas foram esclarecidas.Manifestaram—se os seguintes Conselheiros: Teoberto Landim (referiu-seao éxito _da primeira turma do Curso em questfio, tendo parabem'zado 0Departamento); Peregrina Capelo (louvou o curso e ressaltou a necessidadede se conhecer a Cultura Classica); Custédio Almeida (ressaltou aimportancia dos Cursos de Especializaeao, que dao suporte a quem desejacursar Mestrado); Aparecida Montenegro (chamou atengao para a demandapara cursos de Cultura Classica). Posta em votaeao, a matéria for" aprovadacom a abstengao do Conselheiro Jose' Célio Freire, alegando suadiscordancia quanto a cursos pagos. Assuntos de interesse do Centro _deHumanidades e/ou da UFC. Concluida a pauta, a Professora Maria EhasScares pediu que o Conselheiro Carlos Versiani, na qualidade de nlembroda Comissao membro da Comissao de Seguranga da UFC, OODSUtUlda P610
Magnifico Reitor, Professor Roberto Claudro Prota Bezerra, pre§ta§sz
esclarecimentos sobre o trabalho da citada Comls'sao, que f01 constltul
apos o assassinate 000m no inieio do ano, na area II~deste Celitro (1:0
CAEN). 0 Professor Carlos Versram referlu-se as aeoes toina S P? 0
Comissao, ressaltando que nfio houve 919010 d3 Admmrstragao Supemé'para a locomooao dos membros da Comlssao as drversas umdades da UF
e a outras Instituigoes de Ensino, tendo faltado apmo estrateglco Para um
trabalho mais eficaz; salientou que a Comissao apresentara sugestoes, mas
nada fora concretizado e que havia se diluido pot falta de aP010 ‘13Administragao Sliperior; informou ainda que, no momenta, ele estava
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elaborando um relatério, com a identificagfio dos problemas e sugestfies
n50 pela comunidade universitéria Nada mais

a declarou encerrada a sessfio, da qual,

Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a

de lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos

que poderfio ser aceitas ou
havendo a tratar, a Senhora Diretor
cu, Maria de Nazaré de
presente ata, que depois
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