
Ata da 4188 Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara A05 19 (dezenove) dias do mes de maio do
ano de 2005 (dois mil 6 cinco), as 9:00 (nove) horas, realizou-se 11a sala de
reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades, ‘
sob a presidencia da Sra. Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa,
contando com a presenoa dos Senhores Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e
Neuma Cavalcante - chefe e representante do Departamento de Literatura;
Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo — chefe do Departamento de Letras
Vernaculas; Ana Maria César Pompeu c Jaqueline Freitas e Maria — chefe e
sub-chefe do Departamento de Letras Estrangeiras 6 Maria Jose Santa Rosa
Borges de Castro pelo representante do mesmo Departamento; Lidia Eugenia
Cavalcante e Ivone Bastos Bonfun Andrade — chefe e representante do
Departamento de Ciéncias da Informaofio; Valmir Lopes de Lima 6 Francisco
Uriban Xavier de Holanda — sub chefe e representante do Departamento de
Ciéncias Sociais; Cassio Adriano Braz de Aquino 6 Maria de Fatima de Sena e
Silva — chefe pro-tempore e representante do Departamento de Psicologia;
Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte, ohefe do Departamento de Historia;
Maria Aparecida de Paiva Montenegro — chefe do Departamento de Filosofia;
Carlos Alberto de Souza -— vice-coordenador do Curso de Letras; Silvia
Helena Belinino Freitas — coordenadora do Curso de Comunicaofio Social;
Anténio Wagner Chacon Silva, coordenador do Curso de Biblioteconomia,
Kénia Sousa Rios, coordenadora do Curso de Histéria; Dilmar Santos de
Miranda — ooordenador do Curso de Filosofia; Vera Lucia de Moraes, pela
coordenadora do Programa de Pés-Graduagao em Letras; Marcia Teixeira
Nogueira — coordenadora do Programa de Pes-Graduaoao em Linguistica;
Frederico de Castro Neves — coordenador do Programa de Pos—Graduaoao em
Historia; Guido Imaguire, coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em
Filosofia; Idilva Maria Pires Germano, coordenadora do Curso de Mestrado
em Psicologia; Glauoya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das
Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — ex-diretora do Centro de
Humanidades; José Lima Teixeira ~— representante do Corpo técnico
administrativo; Israel de Souza Veras — representante do Centre Académico de
Letras; Evilésio Oliveira, representante do Centro Académioo de Historia. A
Senhora Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa comunicou aos
presentes, a presenoa do Professor Wagner Bandeira Andriola, presidente da
Comissfio de Avaliagzao lnstitucional desta Universidade, que agradeceu o
espago e apresentou aos presentes o andamento dos trabalhos das comissoes.
Realizou exposigsao sobre: os pressupostos teoricos; atividades institucionais;
o que vamos avaliar; as funeoes de cada comissao (CPA, CONAES); as etapas
previstas e o cronograina dc execugfio (setembro de 2004 a setembrp de 2006)



A Conselheira Elizabeth Dias fez a leitura do pareeer do projeto que se

justifica “por apresentar grande relevancia no carater interativo entre as areas

que compoem as Ciéncias Humanas, bem como entre professores, alunos de

graduaoao e de pos-graduaoao”. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Projeto de Pesquisa. a)
Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria César

Pompeu relatou a matéria, aprovada em reuniao do Departamento de Letras

Estrangeiras, que trata do projeto de extensao “O Léxico dos Autos (16

Querella”, coordenado pela professora Emilia Maria Peixoto Farias. A

professora Ana Maria César Pompeu leu o parecer do referido projeto que tern

por objetivo geral “a descriofio da nomenclauu‘a que compoe os Autos (16

Querella do periodo de 1802 a 1822 da Capitania do Ceara”. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Departamento de

Comunicaefio Social. A Conselheira Silvia Helena Belmino de Freitas relatou
a inatéria aprovada pelo Depto. de Comunicaoao Social em reunifio do dia

09.05.05, que trata do projeto de pesquisa “Novas tecnologias e cidadania: a

internet como fator de politizaoao ou de adequaefio das comunidades excluidas

ao sistema produtivo”, coordenado pela Profa. Marcia Vidal Nunes. A

Conselheira Silvia Belmino leu o parecer da comissao em que diz que o

referido projeto “se adequa as exigéncias de um projeto de pesquisa e e de

interesse das atividades académicas e pedagégieas no campo da formaoao do

profissional de comunicaeao”. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. QUARTA MATERIA. Relatério de Projeto de Pesquisa.
Departamento de Psicologia. a) A Conselheira Maria de Fatiina de Sena e
Silva relatou a matéria aprovada pelo Depto. de Psicologia, em reuniao do dia

04.05.05, que trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Cultura

operéria, identidade operaria e modo de Vida: possibilidades e limites de

categoria de abordagem da realidade da classe trabalhadora”, coordenado pela

Profa. Izabel Cristina Ferreira Borsoi. Apos leitura do parecer, a niatéria foi

posta em votaeao sendo aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Cassie

Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada pelo Depto. de Psieologia,
em reuniao do dia 04.05.05, que trata do relatorio de projeto de pesquisa
intitulado “Analise do pensamento de Roger Sue e Gilles Pronovost sobre a

teoria dos tempos sociais e a repercussz’io na temporalidade laboral”, por ele
coordenado. 0 Professor Céssio Aquino fez a leitura do parecer do i'elatOrio
da referida pesquisa que tem corno objetivo “analisar o fenoineno temporal em
sua articulaefio coin as estruturas sociais na visao de Roger Sue e Gilles

Pronovost”. Posta em votaefio, a matéi'ia foi aprovada por unanimidade.

Departameuto de Literatura. a) A Conselheira Elizabeth Dias Martins
relatou a matéria aprovada pelo Depto. Literatura, em reuniao do dia 21.02.05,



aprovada pelo Depto. de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 26.04.05, que
trata do afastamento do Prof. Ismael de Andrade Pordeus Jflnior, no periodo
de 01.08.05 a 28.02.06, a fun de desenvolver projeto de pesquisa, na
Universidade de Lisboa, em Portugal. Posta em votaoao a matéria foi
aprovada por mlarlimidade. Casa de Cultura Alemfi. A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada em reunifio do
Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeiras, em
reunifio do dia 17.05.05, que trata do afastamento da professora (16 1° 6 2°
graus, Rogéria Costa Pereira, da Casa de Cultura Alema, no periodo de
30.06.05 a 12.08.05, a fim de dar continuidade ao doutoramento, na
Universitaet Zu Koeln, em Coldnia na Alernanha. Posta em votaefio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. Prorrogagtao de
Afastamento de Docente. 3) Departamento de Psicologia. O Conselheiro
Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada pelo Depto. de
PsiCologia, em reuniao do dia 13.04.05, que trata da prorrogaeao de
afastamento da professora Susana Kramer de Mesquita Oliveira, no periodo de
24.03.05 a 23.03.06, a fim de dar continuidade a0 doutorado, 11a Universidade
de Brasilia (UNB), em Brasflia-DF. Na oportunidade, 0 professor Céssio
Adriano Braz de Aquino leu a carta do orientador da professora Susana
Kramer, Liana Fortunato Costa, onde declara que “a aluna vem desenvolvendo
plenamente o seu curso de doutorado no Departamento de Psicologia Clinica
da Universidade de Brasilia, cumprindo satisfatoriamente as etapas exigidas,
tanto em relaeao a carga horaria, 001110 a0 desenvolvimento de sua pesquisa”.
Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Departamento
de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Valmir Lopes de Lima relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 26.04.05,
que trata da prorrogaoao de afastamento do professor Domingos Sa’wio Abreu,
para completar seu pos-doutorado, na Universidade de Virginia, Estados
Unidos, no periodo de 01.07.05 a 31.12.05. Na oportunidade, o professor
Valmir Lopes de Lima fez a leitura do parecer da comissao que aprovou a
referida prorrogaeao “mesmo sabedora da politica de conceder afastamento de
um ano para o pos-doutoramento. Cabe ulna exceeao dada as condieées
especiais (10 Prof. Domingos que se encontra totalmente envolvido
institucionalmente, o que geralmente nao é o caso de professores fazendo o
pés-doutorado”. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
SETIMA MATERIA. Aprovaefio das Bancas do Concurso para Professor
Adjunto. :1) Departamento de Filosofia. A Conselheira Maria Aparecida de
Paiva Montenegro relatou a Inatéria aprovada pelo Departamento de Filosofia,
que trata da aprovagao da comissao julgadora para o concurso pfiblico de
professor adjunto, setor de estudo: Filosofia, conforms edital 11" 43/2005, de



do Centro de Humanidades e/ou UFC. 1) A Senhora Diretora informou a0
conselho da necessidade do so realizar uma reuniao para discutir a construgao
do bloco didatico da area 11. 2) Informou ainda que com relaofio aos
computadores que serfio recebidos polo Centro de Humanidades, o
Laboratorio de Informatica do Benfica e as Casas de Cultura Estrangeiras
terfio prioridades. 3) Comunicou o nfimero de alunos do Projeto Novo
Vestibular-PNV, aprovados no 1’11timo vestibular para os cursos do Centro de
Humanidades (aprovados). 4) Agradeceu o apoio recebidodos colaboradores
da 11 Semana de Hurnanidades. 5) Na opommidade a Sonhora Diretora
agradeoeu aos Professores Carlos Silveira Versiani dos Ahjos Jl'mior e a
Professora Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne pelo periodo a frente do
Departamento de Ciéncias Sociais e Coordenagfio do Curso de
Biblioteconomia, respectivamente, assim como empossou e deu as boas.
Vindas a0 novo chefe Professor José Estevfio Arcanjo - Depto. do Ciéncias
Sociais 6 a0 Professor Antonio Wagner Chacon, novo coordenador do Curso
de Biblioteconomia. Nada mais havendo a tratar a Sra. Diretora agradeccu a
presenga dos conselheiros e deu por encerrada a sessfio, da qua] eu, Fernanda
Maria Veras Fernandcs, na qualidade de secretarial desta sessfio, lavrei a
presente ata que apos lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais
presentes.


