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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 522' Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Ceara, realizada no dia 01 (primeiro) de abril de 2015 (dois mil e quinze), as 9 horas e 30

(trinta) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da Diretora do

Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenca dos Conselheiros:

Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas Académicos do

Centro de Humanidades; Marcelo Magalhaes Leitao — Chefe do Departamento de Literatura;

Antonio Duarte Fernandes Tavora e Maria das Dores Nogueira Mendes - Representante do

Departamento de Letras Vernaculas; Cicero Anastécio Arafijo de Miranda e Dolores Aronovich

Aguero — Chefe e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e

Maria Giovanna Guedes Farias — Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias da

Informacao; Danyelle Nilin Goncalves — Sub-Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Susana

Kramer Mesquita de Oliveira — Chefe do Departamento de Psicologia; Ana Amelia de Moura

Cavalcante de Melo — Representante do Departamento de Historia; Vanda Magalhaes Leitfio e

Marcus Weydson Pinheiro -— Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e Estudos

Surdos; Francisco Sérvulo Gomes de Lima — Coordenador pro tempore do Curso de Letras-

Libras; Maria Valdénia Falcfio do Nascimento — Coordenadora do Curso de Letras Notumo;

Gabriela Behnont de Farias — Coordenadora do Curso de. Biblioteconomia; Celina Amalia

Ramalho de Galvfio Lima— Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Diumo; Maria Neyara de

Oliveira Arafijo — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Noturno; Cinthia Mendonca

Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologia; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do

Curso de Histéria; Francisco Régis Lopes Ramos — Vice-Coordenador do Programa de Pos-

Graduacfio em Historia; José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pés-Graduacfio em

Psicologia; Maria Elias Soares -— Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras; Luana

Ferreira de Freitas — Coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Estudos da Tradueao;

Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Adel’son

Andrade Alves Sobrinho — Representante do Magisterio de Ensino Basico, Técnico e

Tecnolégico; Maria Cleomar Carvalho dos Santos, Lindojane Gomes Nunes e Tais Bleicher —

Representantes do Corpo Técnico—Administrativo; Rita de Cassia da Silva Santos — Representante
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do 'Centro Academico de Letras; Jarllys Dean Gomes Nascimento -— Representante do Centre

Académico de Biblioteconomia; Lucas Rodrigues Pinheiro — Representante do Centre Académico

de Histéria e Matheus Figueiredo Pereira— Discente do Curso de Ciéncias Sociais. ORDEM D0

DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reunifio

colocando em apreciacao a pauta do dia. Foram solicitadas as seguintes inclusoes: 1)

Departamento de Psicologia — 01 homologacfio de resultado de concurso pfiblico; 2)

Departamento de Ciéncias Sociais — 01 projeto de extensao; 3) Departamemo de Ciéncias da

Informacio —- 01 prorrogacfio dc afastamento de doccnte; 4) Departamento de Letras-Libras e

Estudos Surdos — 01 solicitacfio de horério especial para servidor estudante e 01 licenca para

capacitaofio; 5) Departamento de Letras Estrangeiras — 01 solicitacao de afastamento. Posta em

apreciacao, a pauta e as inclusoes foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA —

APROVACAO DA ATA DA 521* REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretaria

procedeu a leitura dos t6picos da ata da 521° Reuniao Ordinéria, realizada em 05 (cinco) de marc‘o

de 2015 (dais mil e quinze). Em votacfio, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA

MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETOS/PROGRAMAS DE EXTENSAO. 2.1

DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhfies relatou a mate'ria

que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 2.1.1 Para Escrever Melhor,

coordenado pelo professor Eduardo Chaves Ribeiro (la Luz, a realizar—se no periodo de 01 de

marco a 10 de novembro de 2015. O projeto foi aprovado em reunifio departamental oc0rrida em

26 de fevereiro de 2015 e tem como objetivo geral ampliar o acesso a contefidos gramaticais

relevantes para o exercicio da escrita entre os alunos do Curso de Letras. Alguns conselheiros

questionaram o fato de 0 projeto estar sendo submetido a aprovaoa’io apés ter sido iniciado. Foi

explicado que o projeto constava da pauta da filtima reuniao do Conselho, mas que sua submissao

a0 Conselho teve que ser transfen'da para esta reuniao, uma vez que aquela reunifio precisou ser

encerrada devido a auséncia de quorum. A Diretora acrescentou que as matérias de nfimero dois a

seis da pauta da presente reunifio foram transferidas da pauta da reunifio passada pelo mesmo

motive explicado anteriormente. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.2

Encontros Literarios Moreira Campos, coordenado pelo professor José Carlos Siqueira de

Souza, a realizar-se no periodo de 18 de marco a 25 de novembro de 2015. O projeto foi aprovado

em reuniao departamental ocorrida em 26 de fevereiro de 2015 e tem como objetivo geral

promover a cultura geral e literéria em particular, seja pelo resgate da meméria da cultura

cearense, seja pela apresentacao de pesquisas atuais voltadas para a producfio e o patriménio

literério, artistico e cultural desenvolvidas no ambito da UFC e em outros centres de pesquisa

convidados, mediante a publicacao de um periodico eletronico. Posta em votacfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2.1.3 11 ENELF — II Encontro Nacional de Estética, literatura e
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Filosofia, coordenado pelo professor Marcelo Almeida Peloggio, a realizar—se no periodo de 29 a

31 de julho de 2015. O projeto foi aprovado em reunifio departamental ocorrida em 27 de marge

de 2015 e tem como objetivo geral incentivar pesquisas nos campos da Literature, da Estétiea e da

Filosofia, por meio da divulgaofio dos estudos realizados por professores e alunos em

conferéncias, mesas redondas, simpésios e comunicaeoes individuais no decorrer do evento. Posta

em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastécio relatou a matéria que trat‘a do

cadastramento/renovaefio dos seguintes projetos de extensfio: 2.2.1 Compreensfio em Lingua

Italiana A1 — A2, coordenado pelo professor Carlos Alberto de Souza, a realizar no periodo de

05 de mareo a 25 de junho de 2015. O projeto foi aprovado em reunifio departmental ocorrida em

26 de fevereiro de 2015 e tem como objetivo geral trabalhar a compreensfio audifiva dos alunos

que estfio iniciando seus estudos da lingua italiana, tanto da commidade interna, quanto externa a

UFO. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2.2 Direitos Humanos e

Feminismo (Relatorio), coordenado pela professora Dolores Aronovich Aguero, realizado no

periodo de 10 de fevereiro a 10 de dezembro de 2014. O relatorio do projeto foi aprovado em

reunifio departmental ocorrida em 26 de .fevereiro de 2015. Posta em votaefio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2.2.3 Direitos Humanos e Feminismo, coordenado pela professora

Dolores Aronovich Aguero, a realizar-se no periodo de 10 de fevereiro a 10 de dezembro de

2015, cuja renovaefio foi aprovada em reunifio depanamental ocorrida em 26 de fevereiro de 2015.

0 projeto tem como objetivo geral falar e gerar reflexoes sobre direitos humanos, feminismo e

questfies de género em palestras. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unarfimidade. 2.2.4

Curso Livre de Lingua Inglesa, coordenado pela professo‘ra Andreia Turolo da Silva, a

realizar-se no periodo de 01 de abril a 26 de junho de 2015. O projeto foi aprovado em reuni'fio

departamental ocorrida em 26 de fevereiro de 2015 e tern como objetivo geral propiciar um espaeo

de aprendizagem da lingua inglesa com foco no desenvolvimento das habilidades comunicativas

para jovens e adultos, com idade acima de 12 anos, da comunidade fortalezense, interessados no

idioma inglés. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2.4 Discutindo

Género através de cinema e literatura, coordenado pela professora Dolores Aronovich

Aguero, a realizar-se no periodo de 24 de mareo a 23 de junho de 2015. O projeto foi aprovado

em reunifio departmental ocorrida em 26 de fevereiro de 2015 e tem como objetivo geral analisar

generos comumente segregados, através de filmes e textos literérios. Posta em votaefio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 2.2.5 Club Francophone, coordenado pela professora Ticiana

Telles de Melo, a realizar-se no periodo de 06 de abril a 19 de junho de 2015. O projeto foi

aprovado em reunifio departamental ocorrida em 18 de mareo de 2015 e tern como objetivo geral

abrir um espaeo para alunos e outras pessoas interessadas em pratica‘r a lingua fiancesa. Posta em
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voracao, a matéria foi aprovada por unanimid'ade. 2.2.6 Introducio a Lingua Espanhola,

coordenado pelo professor Cicero Anastécio Arafijo de Miranda, a realizar—se no periodo de 06

de abril a 18 de junho de 2015. O projeto foi aprovado em reuniao departamental ocorrida em 18

de mareo de 2015 e tern como objetivo geral possibilitar aos estudantes da disciplina Estégio II em

Lingua Espanhola a iniciaefio a docéncia. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer

relarou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 2.3.1 Estudos

epistemolégicos do comportamento, coordenado pelo professor Ricardo Lincoln Laranjeiras

Barrocas, a realizar-se no periodo de 01 de marco a 31 de dezembro de 2015. 0 projeto foi

aprovado em reunifio departamental de 25 de fevereiro de 2015 e tem como objetivo geral

delimitar a competencia das ciéncias psicologicas comportarnentais diante das infimeras outras

éreas do conhecimento, distinguindo-as através da perspectiva de F. B. Skinner. Posta em votagao,

a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3.2 Clube do Livro Junguiano, coordenado pelo

professor José Wilson Vasconcelos Jfinior, a realizar-se no periodo de janeiro a dezembro de

2015. O projeto foi aprovado em reunifio departamental de 25 de fevereiro do 2015 e tern como

objetivo geral gerar um espaco permanente para discussao de escritos junguianos, estimulando,

nos participantes, o habito da leitura cientifica, o compartilhando de dfividas e a disposioao para a

pesquisa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3.3 Criancas e

adolescentes com transtornos graves de desenvolvimento: sociedade, psicanélise e préticas

clinicas, coordenado pela servidora Tais Bleicher, a realizar—se no dia 10 de abril de 2015. O

projeto foi aprovado em reunifio departamental de 18 de marge de 2015 e tern como objetivo geral

fomentar a discussao psicanalitica acerca do discurso cientifico, de demanda social, e do

tratamento clinico de crianeas e adolescentes com transtornos graves de desenvolvimento. Posta

em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

SOCIAIS. A Conselheira Danyelle Nilin relatou a materia que trata do cadasn'arnento do projeto

de extensfio intitulado: I Ciclo de Estudos Avancados em Teoria Social, coordenado pelo

professor Leonardo Damasceno de Si. O projeto foi aprovado em reunifio depatamental de 24 de

mareo de 2015 e esté previsto para ocorrer no periodo de 28 de maio de 2015 a 24 de novembro de

2016. Tem como objetivo geral discutir modelos interpretativos propostos pelos autores classicos

e contemporéineos, cujos quadros de referéncia ajudam a ampliar a compreensao teérica dos

problemas da sujeiefio e da emancipaofio humana no horizonte do pensamento da modernidade.

Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA.

REGULAMENTACAO DE DISCIPLINAS. 3.1 CURSO DE LETRAS-LIBRAS. A

Conselheira Vanda Magalhfies relatou a matéria que trata da regulamentagao das disciplinas;

Seménti'ca, Pragmética e Analise do Discurso (obrigatoria); Didética e Educagfio de Surdos
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(obrigatoria); Libras V (obrigatoria); Libras VI (obrigatéria); Aquisieao de Segunda Lingua

(optativa); Aquisiofio da Lingua de Sinais (optativa) e Produofio de Textos Académicos (optativa).

Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA.

PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. 4.1 CASAS DE CULTURA

ESTRANGEIRA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata das solicitaooes

de progressao funcional dos seguintes docentes: 4.1.1 Jéder Martins Rodrigues (Casa de Cultura‘

Briténica), da classe D referéncia 403 para a classe D referéncia 404, referente a0 intersticio 28 de

agosto de 2011 a 27 de fevereiro de 2013; 4.1.2 Francisco Roterdan Fernandes Damasceno

(Casa de Cultura Francesa), da classe D referéncia 403 para a classe D referencia 404, referents ao

interstioio 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014; 4.1.3 Ana Claudia Barbosa Giraud

(Casa de Cultura Francesa), da classe D referéncia 301 para a classe D referéncia 302, referente ao

intersticio 29 de julho de 2010 a 29 de julho de 2012; 4.1.4 Rosa Virginia V. Cintra Grippon

(CaSa de Cultura Francesa), da classe D referencia 403 para a classe D referéncia 404, referente ao

intersticio 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; 4.1.5 Alexander Magnus Alves

Ribeiro (Casa de Cultura Alemfi), da classe D referencia 304 para a classe D referéncia 401,

referente ao intersticio 30 de julho de 2012 a 30 de julho de 2014; 4.1.6 Lidia Almeida Correia

(Casa de Cultura Portuguesa), da classe D referéncia 301 para a classe D referéncia 302, referente

ao intersticio 16 de fevereiro de 2012 a 16 de abril de 2014. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. ESTAGIO PROBATORIO. 5.1 CASAS DE

CULTURA ESTRANGEIRA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou que trata da

apresentaeao do relatorio final do estégio probatorio dos professores: Eder Gomes Pessoa (Casa de

Cultura Britfinica) e Lidia Almeida Correia (Casa de Cultura Portuguesa). A Comissao composta

pelos professores Lilian Cavalcante Fernandes Vieira (Casa de Cultura Briténica), Carlos Alberto

de Souza (Departarnento de Letras Estrangeiras) e Livia de Lima Mesquita (Casa de Cultura

Italiana) declarou—se favoravel a0 relatério de ambos. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. SEXTA MATERIA. CORRECAO DA TABELA PARA AVALIACAO DE

TiTULOS EM CONCURSO PUBLICO. O Conselheiro Cassie Aquino relatou a matéria que

trata da correoao da Tabela de Avaliaeao de Titulos utilizada em concurso pfiblico para professor

efetivo do quadro do Magistério Superior. A con-695.0 da Tabela trata da atribuioao do pontuaofi‘o

a0 item “Comunicaofio em eventos cientificos publicada em livro, resumo, palestras,

conferéncias e mesas redondas em evento internacional”, pois, 11a tabela vigente, 0 item esté

com zero pontos. Foi sugerida a atribuioao de 0,5 (zero virgula cinco) pontos. A Conselheira Ana

Marcia, aproveitando a revisao da tabela, perguntou por que a tabela limita a pontuaoio por item

na categoria 4 (PESQUISA E PRODUCAO CIENT1FICA). O professor Céssio explicou que, na

época da elaboraoao da tabela, foram utilizadas como paré‘metro tabelas de outras unidades
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académicas e a Comi'ssao acabou optando por seguir a limitaefio que havia nos examples
utilizados. Come a Tabela de Avaliaefio de Titulos esté em uso ha cerca de um ano, talvez agora
fosse um born memento para ser fazer uma revisao, tomando per base as experiéncias vivenciadas
no decorrer das realizaeoes dos certames em que a tabela foi utilizada. Foi sugerido, pela
Diretora, que se retirasse a pontuaefio maxima por item na categoria 4 (PESQUISA E
PRODUCAO CIENTlFICA), ou seja, que n50 se estabeleeesse limites dentro dos extratos. Postas
em votaeao, ambas as alteraeoes foram aprovadas por unanimidade. A Diretora lembrou que a
tabela passa a valer para concursos cujos editais ainda n50 foram publicados; se houver concursos
em andarnento, a Comissfio Julgadora deve utilizar a tabela sem as alteraeées aprovadas hoje.
SETIMA MATERIA. TABELA DE AVALIACAO DOCENTE. 7.1 DEFINICAO DE
PONTUACAO MiNIMA. Categoria 5 — produeao cientifica, de inovaeao, técnica on artistica
vinculada 8 area de atuaefio e/ou ao ensino, a pesquisa e extensao. Iniciando o relate, a
Diretora consultou os chefes de departarnento aeerca de ‘sugestfies propostas nos respectivos
colegiados: 1) Departamento de Ciéncias da Informaefio - 0 Prof. Tadeu Feitosa sugeriu a
pontuaeao minima de 50 pontos, justificando o fato de seu departamento nae possuir programa de
pos-graduaeao e as dificuldades em publicar livros corn Conselho Editorial; a Prof. Gabriela
complementou que fatores externos interferem nas publicaefies; 2) Departamento de Histéria —
Profa. Ana Rita apresentou a sugestao do minimo de 200 pontos; 3)Departamento de Letras
Estrangeiras — Prof. Cicero apresentou a sugestao do rm’nimo de 150 pontos; 4) Departamento
de Letras Vernaculas — professor Antonio Duarte disse o que o DLV deliberou que o minimo
fosse o maximo, ou seja, 500 pontos; 5) Os demais departamentos n50 apresentaram sugestfio. A
discussao foi iniciada pela professora Maria Elias, que afirmou que o Conselho ja foi
excessivamente generoso na atribu’iefio dos pesos dos itens na categoria; por esse motive, ‘acredita
que a pontuaeao minima no total dos itens da categoria das publicaeoes 115.0 pode ficar muita
baixa. Exemplificou que, se um professor produzisse 01 (um) artigo em dois anos, ele ja obteria o
maximo de 500 pontos, duas publicagoes em anais de congresso resultariam em 600 pontos. 08
professores que querem progredir para o topo da carreira n50 podem se limitar a ensinar, precisam
publicar. Em seguida, o professor Cicero Anastacio apresentou posicionamento oposto 80 da
professora Maria Elias, pois as condieoes impostas pela Universidade n50 favorecem a pesquisa,
tampouco a extensao, visto a carga horaria excessiva de ensino ora vivenciada pelos professores
do DLE. Ja a professora Ana Marcia defendeu que 0 Centre de Humanidades n50 baixasse muito a
pontuaeao minima. Novamente com a fala, a professora Maria Elias se disse muito triste, temendo
que os professores do Centro sejam vistos come quem sempre busea o rninimo. A categoria 5

possui 56 itens, que n50 se restringem a pontuaeoes apenas oriundas de publicaefies, por exemplo:
os item 5.54, 5.55. e 5.56 (organizaefio de eventos) tambe’m pontuam. A Diretoria pediu licenea
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para apresentar sua posiefio como professora Vladia, n50 como Diretora, afirmando n50 ter ficado

satisfeita com a tabela que foi aprovada, pois a mesma 115.0 reflete o verdadeiro perfil dos

professores que oompoem 0 CH, pois eles tém capaoidade de produzir. Infelizmente o DECINF

ainda n50 tern mestrado 6, pct isso mesmo, precisa produzir, a fim de que se tome apto a ter um

programa de pos-graduaqfio. O professor Wagner Chacon solicitou a palavra, como convidado

deste Conselho e presidente da comissfio que elaborou os pesos da tabela. Iniciou n30

concordando com a fala da diretora, pois no seu departamento n50 havia coitadinhos, afirmando

ainda que quantidade nem sempre queria dizer qualidade. Acrescentou que o Conselho nfio estava

discutindo a criaofio do mestrado e disse que, no seu departamento, existe sim muita qualidade do

ensino. De acordo com 0 Prof. Wagner Chacon, a tabela foi muito bem elaborada na questfio

matematica; sua sugestao era de que, portanto, o Conselho optasse pela nota de corte proposta

pelo DECINF, muito mais por uma questfio politica, pois todos os docentes térn direito a

progredir. A servidora Tais acha que o professor tern uma vantagem, pois todo o seu trabalho

envolve alunos, sendo necessario apenas urn redirecionarnento de olhar, como, por exemplo, para

as orientaofies de monografia, que podern gerar artigos publicados. 0 Prof. Céssio concordou que

algumas submissoes para publicagfio demoram a ser respondidas, mas a categoria 5 1150 se

restringe a publicaooes. 0 Prof. Régis concordou com a fala do professor Céssio; na tabela ha

varias possibilidades para pontuar, algumas publicaooes em B5, por exemplo, que sfio produzidas

por discentes, geram 270 pontos. E muito alto. 0 Centro de Humanidades deve valorizar a

pesquisa para demonstrar que faz pesquisa. A Prof. Danyelle perguntou se ha’. outros

departamentos do CH que estfio na mesma situaefio do DLE, ou seja, com professores 21m

com carga didética de, no minimo, 16 horas. A Profa. Vanda disse que, no DELLES, todos estfio

com 16 horas. A Prof. Danyelle concordou com a pontuaefio minima n50 ser muito baixa, mas ja’.

que a sobrecarga horéria acontecia em alguns departamentos, o Conselho deveria discutir essa

temética quando da abertura de concursos. A Prof. Vlédia explicou que, ha algum tempo, esté em

discuss'ao a criagfio de uma Resoluefio que regulamente o banco de equivaléneia, mas que falta

ooragem para avanear, pois a questfio é muito polémica. A Prof. Gabriela Belmont indagou o que

a Comissfio de Avaliaefio para progressfio no nivel (16 Professor Associado hipotetizan'a em

relaefio a avaliaefio dessa categoria utilizando a Tabela em relaefio a processos anteriormente

submetidos. A Prof. Maria Elias disse que, se a Comissfio utilizasse a Tabela, em 80% (105

processos os professores obteriam 2.000 pontos. A Prof. Ana Rita disse que n50 estava

entendendo o motive da histeria, pois a Resolugéo e a Tabela tornavam possivel progredir para

associado sem necessariamente publicar, bastando apresentar qualquer tipo produeao intelectual.

A Prof. Vladia finalizou a discussfio sugerindo que fosse acrescentado, as sugestfies de pontuaoéo

minima, 0 total minimo de 400 pontos e perguntou se havia outras sugestoes além das propostas
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no inicio da discussfio. As professm‘as Neyara Arafijo e Vanda Magalhaes propuscram 250 pontos.

Em seguida, foi iniciada a votacao das seguintes sugestfies de pontuacao minima 11a categoria 5 da

Tabela de Avaliacao Docente: 50 pontos — 03 votos; 200 pontos — 04 votos; 150 pontos — 03
votos; 500 pontos — 05 votes; 250 pontos — O4 votos e 400 pontos — 09 votos. Aprovada com 09

votos a pontuacao minima de 400 pontos. 7.2 DEFINICAO DA FORMA DE

APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PARA RELATORIO
DOCENTE COM FINS DE PROMOCAO E PROGRESSAO FUNCIONAL. 0 assunto

comegou a ser discutido, mas verificou-se que os departamentos nae tinham uma proposta. Como
a apreciacfio de sugestées iria demorar muito para ser feita de forma detalhada, tendo em vista a
grande quantidade de itens da tabela, ficou decidido que cada departamento deveria encaminhar
por escrito sua proposta para apreciacfio na reuniao do Conselho do dia 07 de maio. OITAVA
MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 8.1 CASAS DE CULTURA
ESTRANGEIRA. O Conselheiro Rajmundo Mendes relatou a matéria que trata das seguintes
solicitacfies de horério especial para servidor estudante dos seguintes docentes da Casa de Culture.
Britfi’nica: 8.1.1 Silvia Regina C. Barreira, no periodo de 24 de feVereiro de 2015 a 23 de.

fevereiro de 2016, para cursar Doutorado em Linguistica Aplicada na Universidade Estadual do
Ceara. A solicitacfio foi apresentada na reuniao do Conselho do més de marco e baixada em
diligéncia para que a professora apresentasse documento comprobatério de que estaria cursando
disciplinas, de acordo com o previsto na portaria 4.496, de 12 de dezembro de 2013. Apés a

apresentacao do documento, a solicitacao de horén'o especial foi aprovada através de “ad
referendum” pela Diregao do Centro de Humanidades em 10 de marco de 2015. Posto em votacfio,
o referendo foi aprovado por unanimidade. 8.1.2 Jider Martins Rodrigues Jfinior, no periodo de

22 de fevereiro de 2015 a 21 de fevereiro de 2016, para cursar Doutorado em Linguistica na
Universidade Federal do Ceara. A solicitacfio foi apresentada na reunifio do Conselho do més de

marco e baixada em diligéncia para que o professor apresentasse documento comprobatorio de

que estaria cursando disciplinas, de acordo com o previsto na portaria 4.496, de 12 de dezembro
de 2013. Apés a apresentacfio do documento, a solicitacao de horério especial foi aprovada através
de “ad referendum” pela Direcao do Centro de Humanidades em 10 de marco de 2015. Posto em

votacao, o referendo foi aprovado por unanimidade. 8.1.3 Sfimela Barres Pereira, no periodo 09*

de fevereiro de 2015 a 25 de junho de 201 5, para cursar Mestrado em Linguistica, na Universidade

Federal do Cearé. A solicitacfio foi apresentada na reuniao do Conselho do més dc marco e

baixada em diligéncia para que a professora apresentasse documento comprobatério de que estaria

cursando disciplinas, de acordo com o previsto na portaria 4.496, de 12 de dezembro de 2013‘.

Apés a apresentacao do documento, a solicitacao de horério especial foi aprovada através de “ad

referendum” pela Direcao do Centre de Humanidades em 10 de marco de 2015. Posto em votacao,
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o referendo foi aprovado por unanimidade. 8.1.4 Ainda com a palawa, o Conselheiro Raimundo

Mendes relatou a solicitaeao de afastamento do professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, no

periodo de 12 a 28 de junho de 2015, com a finalidade de participar de um Seminario de

Aperfeicoamento no Instituto Goethe, em Dresdem em Hamburgo/Alernanha. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata das solicitaefies

de afastamento dos seguintes docentes: 8.2.1 Cicero Anastacio Arafijo de Miranda, no periodo

de 01 de agosto de 2015 a 28 de fevereiro de 2016, na Universidade Autdnoma de Madrid, para

cursar Estégio de Doutorado Sanduiche. A solicitagao foi aprovada em reuniao departamental de

18 de marco de 2015. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2.2

Magadalena Szymanska Lazaro da Silva, no periodo de 02 a 16 de agosto de 2015. O

afastamento foi aprovado em reuniao departamental ocorrida em 18 de maroo de 2015 e tem como

finalidade a participaoao em seminario no Instituto Goethe, em Gauting/Alemanha. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2.3 Tito Livio Cruz Roman, no periodo de 21

de agosto a 02 de setembro de 2015. O afastamento foi aprovado em reunifio departamental

ocorrida em 18 de margo de 2015 e tem como finalidade a participacfio no XIII Congresso da

Associagfio Internacional de Germanistica, na Universidade de Tongji, em Shangi/China. Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2.4 Yuri Brunello, no periodo de 05 a 12 de

junho de 2015. O afastamento foi aprovado em reunifio departmental ocorrida em 18 de mareo de

2015 e tem como finalidade rninistrar conferéncia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Posta

em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS-

LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. 8.3.1 A Conselheira Vanda Magalhfies relatou a matéria que

trata da solicitaefio de horario especial para servidor estudante do Prof. Marcus Weydson

Pinheiro, no periodo de 03 de agosto a 04 de dezembro de 2015. A solicitaofio foi aprovada em

reuniao departamental de 05 de maroo de 2015 e tern oomo fmalidade cursar disciplinas do

Mestrado em Estudos da Tradueao, na Universidade Federal do Cearé. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 8.3.2 Relatou ainda a solicitacfio de Licenea para

Capacitaeao da professora Margarida Maria Pimentel de Souza, no periodo de 15 de agosto a

15 de novembro de 2015. A solicitaoao foi aprovada em reuniao departamental ocorrida em 01 de

dezembro de 2014 e tern como finalidade participar do Grupo de estudos, Pesquisa e Discussao

sobre Escrita de Sinais, na Universidade Federal de Santa Catarina. Posta em votacao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 8.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO.

O Conselheiro Tadeu Feitosa relatou a matéria que trata da solicitaoao de prorrogaofio de

afastamento do professor Hamilton Rodrigues Tabosa, no periodo de 11 de abril de 2015 a 10 de

abril de 2016, a fun (16 continuar cursando Doutorado na Universidade Federal da Paraiba, em
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1050 Pessoa. Pesta em votaca'e, a matéria foi aprevada per unanimidade, NONA MATERIA.

CRIACAO DE CURSO DE POS-GRADUACAO. 9.1 MESTRADO PROFISSONAL EM

REDE PARA 0 ENSINO DE SOCIOLOGIA. A Censelheira Danyelle Nilin apresentou a

matéria que trata da criacfio do Mestrade Profissienal cm Rede para o Ensino de Sociologia,

aprovada em reunifie departmental de 24 de marge de 2015. A prefessera apresentou o prejete

pedagégice do curse, que tern come objetivo principal qualificar es professeres que ministram a

discipliua de Seciologia no ensine médio e es licenciados nas areas dc Ciéncias Sociais eu

Secielogia. O curso seré cempesto per disciplinas presenciais combinadas com atividades

formativas e somativas a disténcia. Segundo a matriz curricular, as disciplinas e atividades

didaticas serao divididas em trés eixes norteaderes: Seciolegia, Antropolegia e Ciéncia Pelitica.

As linhas de pesquisa 550: 1) Educaeao, escela e seciedade e 2) Juventude e questoes,

contemporfineas. Apes a apresentacae da proposta, a Diretora leu um e—Inail do professor Gil

Aquino, que fora enviade em 2013, na épeca da criacae do Mestrade Prefissional em Letras. A

mensagem aprescntava alguns pentes que precisavam ficar clares para o born fimcionamente do

Curse. “1) Come se trata de curso prefissienal é indispensavel que haja uma entidade para

fmanciar. Essa é a preecupacz’ie major perque todos os recursos para o funcionamente do curse

deverao sair dessa entidade. A Pré—Reitoria nae pede, per exemple, fernecer passagens para um

curso prefissienal usando e PROAP. E uma regra da CAPES que nos nae questionamos. 2) Outre

ponto impertante: carga horéria. Acredite que es prefesseres. que participam do curso recebam

alguma remuneracae. A carga do curse nae centa para a carga heraria do professor. Seria

impertante saber quem vai pagar es prefesse‘res. Caso eles nae recebam uada, come ficaria a carga

horaria no curse de P-G atual? E a graduacfio? 3) Mais um ponto: manutencfio e equiparnentos.

Para 2013 a UFC nae fez previsfio para auxflie de nenhum curse prefissional. Isso perque n50

heuve selicitacfio para tal em 2012. Qualquer recurso que precise sair, sairia do CH. Quem

financiaria o equipamente de videoconferéncia? Os espaces do CH 550 suficientes para incluir

este curse? E nae so a primeira turma, mas daqui a um ano eu mais? 4) Ainda outre: quantas

vagas seriam disponibilizadas per ane? Precisa ficar bem claro que o curse nae vai trazer

problemas para o atual, que inclusive nae tem previsae de novos professeres, per se tratar de curso

prefissional. Come Pro-Reiter, e conhecende a Administragao superior, é clare que queremes e

Curse. Minha preocupacae é com 0 dia 31 dia, e esses pont0s com certeza v50 ser levantades, mas

reuniees do CEPE e CONSUNI”. A professera Danyelle explicou que, na reunifio do

Departamento na qual a preposta de criacae foi apresentada, alguns desses pontes jé feram

discutides: 1) es professeres engajados na realizacfio deste Mestrado em rede nae. terfie sua carga

horaria cemputada para efeito de abatimento de carga horaria didatica; 2) N50 haveré. nenhum

prejuize para a graduacfie; 3) N50 havera prejuizo para a Pes-Graduacfio em Secielogia; 4) N50
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implicara na solicitaoao de contratagfio de novos professores; 5) Existe disponibilidade de espago

de sala de aula, caso seja neoessério o uso pelo curso; 6) Quanto ao financiamento, os professores

engajados neste Mestrado Profissional estao cientes que nfio poderao usar o PROAP, portanto

deverfio encontrar forma de financiar passagens, diérias, mobilidade e tudo mais. Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA. CONSULTA

ACERCA DA INSTALACAO DE UM BICICLETARIO (BICICLETAR) NO CENTRO DE

HUMANIDADES — AREA 1. A professora Vladia explicou que foi procurada pela Pro-Reitoria

de Planejamento acerca da possibilidade de instalar-se, no Centro de Humanidades, uma das

estaooes do Bicicletar (parceria da Prefeitura Municipal de Fortaleza com a Unimed). Como a

estagfio nfio ficaria dentro do CH, pensou-se em fazer um recuo na grade em frente da Casa de

Cultura Francesa para instalagao do equipamento, que precisa estar disponivel para ser acessado

24 horas, diariamente. O assunto foi bastante polémico, pois alguns alunos entenderam que o

BICICLETAR substituiria a ampliaeao dos bicicletarios internos ja existentes, que servem para

estacionar as bicicletas dos alunos; sendo essa uma reivindicaoao estudantil desde o ano passado.

O estudante Mateus Figueiredo apresentou seu posicionarnento contrario a instalaofio do

bicicletario da prefeitura, pois, a seu ver, é apenas um projeto de apelo comercial; a servidora

Lindojane disse que achava que o projeto beneficiaria sim os alunos, mas perguntou se haveria

problemas de seguranga. A Diretora esclareceu que o BICICLETAR nao invalidaria a ampliagao

dos espagos de estacionamento para bicicletas nas areas internas do Centro. No entanto, devido a

resisténcia de alguns, decidiu retirar o assunto de pauta, sugerindo que a ideia fosse melhor

amadurecida pela comunidade e a decisao ficasse para um outro momento. DECIMA

PRIMEIRA MATERIA. HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE CONCURSO

PUBLICO. A Conselheira Susana Kramer relatou a matéria que trata do resultado do Concurso

Pfiblico para Professor Adjunto, Setor de Estudo — Processos Psicolégic0s e Avaliaeao: Avaliagao

Psicologica, objeto do edital n° 216/2014. Conforme documentaoao apresentada, foi aprovada e

indicada para pr0vimento da vaga a candidata: Esteffinea Elida da Silva Gusmfio, com a média

final 8,2 (oito virgula dois). O resultado em questao foi aprovado em reuniao do Departamento de

Psicologia de 18 de maroo de 2015. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

INFORMES E COMUNICADOS D0 INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES. 1)

Lembrete do cadastramento das férias e do prazo de 45 dias para indicar o substituto. 2) Nota de

repfidio a chefia do Departamento de Ciéncias Sociais da Universidade Federal do Ceara: A

Diretora explicou que a solicitaoao de que a nota de repfidio fosse apresentada ao Conselho do

Centro de Humanidades partiu do professor Ciro Nogueira Filho, Pro-Reitor dc Assuntos

Estudantis. A professora Danyelle Nilin acrescentou que o assunto foi discutido no ambito do

Departamento de Ciéncias' Sociais e que, uma vez que alguns pentos ali relatados foram
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esclarecidos, n50 havia neocssidade de que a nota fesse lida. Os representantes discentes

insistiram que a nota fosse lida. A Diretera situou o contexte do fato que resultou na neta dc

repfidie. Ne dia 20 de marge, a Diretora recebeu uma ligagae do professor Valmir, perguntando se

ela havia autorizado alguma festa nas dependéncias do CH3. Ela respondeu que, cenferme jé

informado anterionnente, a Diregzao do CH adotou, desde setembro de 2014, a postura dc n50

autorizar, nem desautorizar festas. Diante dessa informaoao, e professor Valmir solicitou que o

portao que da'. acesso a cantina fosse fechado. A Diretoria cmitiu um eficio a DVS informando

acerca da realizaeao da festa e incluindo o pedido do Pref. Valmir de que o portfie fesse fechado.

Infelizmente, o portae foi fechado com pessoas dentro, o que, no entanto, nae impediria que os

alunos que quisessem assistir aulas subissem, pois havia outre portfio que dava acesso ao 1° andar.

Os alunos, porém, interpretaram que seu direito de livre ir e vir foi ceibido. Diante do fechamento

do portfio, a festa foi realizada no CH2, com a presenga de muitas pessoas. Na teroa—feira seguinte,

também houve festa, novamente no CH2, promov'ida polo DCE, contra a “demoligao” da torrinha.

Com a palavra, o aluno Mateus Figueiredo relatou o ocorride e apresentou, de forma bastante

incisiva, sua indignaefie diante dos fatos ocorridos no dia 20 de marge, quando 02 vigilantes

solicitaram a desocupaez'io do centre académico. O estudante afirmou que o cancelamento da festa

fora notificado pelas redes sociais e que, assirn, 0 Centre Académico dc Ciéncias Sociais n50

podia ser responsabilizado pela festa ocorrida no CH2. Em seguida, a aluna Roberta, do Curso de

Letras, acrescentou que, além de toda truculéncia relatada per Mateus, ecorreram episédios de

racismo. A professera Neyara lembrou que, no ane passado, foi formada neste Conselho uma

comissao, da qual ela faz parte, para elaborar dos critéries do use dos espaoos do CH para eventos

o que a liberaofio dos cspaeos s6 voltaria a ocorrer apes a aprevaeao desses critérios. A Prof.

Neyara disse ainda que, diante dos filtimos acontecimentos, havia ficado muito chateada, pois cm

outra festa, para a qual ela havia negado autorizaofio, o chefe assinou a autorizaoao e um dos

alunos disse com todas as letras que ela, come coordenadora, nae podcria irnpedir a realizaofio da

festa. A Prof. Neyara pediu para sair da cemissfio, pois se sentira dcsrespeitada. Em seguida, com

a palavra, e professor Valmir apresentou seu posicionamento; explicou que nfio autorizeu a festa,

pois anteriormente o colegiado do Departamento de Ciéncias Sociais havia decidide que n'a‘o

autorizaria festas enquanto a Universidade nae oferecesse cendiooes de preservar o patrimonio.

De acerdo com 0 Prof. Valmir, 0 Prof. Ciro so atrapalha com seu populismo; 6 es alunos quercm

privatizar o espaoo pfiblico. O patrimonio esté. sob a responsabilidade do chefe para zelo. Nesse

memento, foi observado que uma aluna do CA de Letras estava gravando a reunifio. A Prof.

Vladia disse que, para que qualquer pessoa gravasse as reunifies do Censelho, deveria

primeiramente solicitar a permissao de todes. As reunioes cram todas gravadas pela secretaria do

Conselho para fins dc redagao de Ata. Essas gravaooes estavam também disponiveis para qualquer
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um que solicitasse. No entanto, gravar sem autorizaefio e sem explicitagao dc propésito era

passivel de processo por invasfio de privacidade. A Profa. Danyelle pediu que a nota n50 fosse

lida, pois, em reunifio no Departamento, alguns alunos apresentaram a intenqfio de rever o que

estava posto. A Diretora, no entanto, por to: so comprometido a lé-la, conforme solicitado polo

Prof. Ciro, procedeu é. leitura, na integra, da nota transcrita a seguir. "No dia 20 de marga de

2015, uma camissdo organizadara par alunas do cursa de Ciéncias Sacz’ais — UFC, iria realizar

uma cultural no Centra de Humanidades III. Nassa evento infelizmente fai cancelado, por- nfio

canseguirmas autorizagda do Chefe de Departamem‘a, mesma tenda sida solicitada‘ a ufilizagfia

do espaoo previamente mediante a apresentagc’ia de um oficia. 0 cerceamenta do espaga foi

legitimado par uma prdtica que a Universidade Federal do Ceard tem adotado, tolhendo a uso

dos espaeos comuns pelas estudantes em atividades extra-academicas. Par entendermos que en:

impassz’vel realizarmos a eventa sem um espaaa, cancelamos o eventa, divulgamas a inibigfia da

cultural, para que as individuas que haviam canfirmada presenga tomassem ciéncia da m‘z’o

realizaada. F01' entda que numa atz'tude arbitrdria e truculenta, a Sr. Valmz‘r Lopes de Lima, Chefe

do Departamenta de Cié‘ncias Saciais, ardenou que as parteiras e guardas patrimaniais

trancassem as partaes do departamento as 18 h (mesmo depais da festa ter sida canceladaL

impedinda o acessa dos estudantes e outros individuas dentro de um espago pfiblica, aleganda:

“Ndo vaz' acantecer festa no men departamenta”. Se essa atitude fai tamada visando a

"manutenac’ia da ordem”, em que momenta a ordem estava sendo perturbada, se a festa jd havia

sido cancelada? E a que responder aas estudantes que foram colocadas em situaga'o vexatéria.

tenda que implarar nos grades para assistir aulas, parque um indiv’z’dua resolveu trancar os

portaes de um espago pzlblica? E lamentdvel que estas aritudes e prdticas sejam presenciadas

dentro da UFC. Entendemas que hd um estatuto que reza a canduta dos gestores, mas este n50

ampara e nem legitima a tamada de tais atitudes. Nda houve a minima de razaabilidade no

pastura deste senhor. Tivemos prejuizas financeiras e tambe’m maraz's bem coma todas aqueles

que se sentiram prejudicados’ com a situagdo aquz' expasta. Acionaremas as meias legais e se

necessdrio for nos amparemas na lei, para questionar a autaridade e a forgo que nasfaz' impasta.

Ouvimas a Senhar Chefe do Departamento falar que: “Vocé pade ate’ trazer a oficio, mas eu m'io

assina nem que a vaca tussa! Nc'ia vou expar meu departamenta em um eventa desse... ” Neste

momenta evocamas uma andlise de cansciéncia sabre a situaga‘a do CHIII, perdemas hd muita a

mafia de universidade por estarmas totalmente isoladas dos autras cursos. A Praaa GG Markan,

dm'ca espaga de convivéncia estd abandanado (vale ressaltar que misteriasamente as bancos que

existiam faram quebradas na tentativa de coibz'r a utilizagaa dos eSpaaos). Faz—se necessdrio

destacar que a departamento desta universidade sefim‘au em diversos momentas de discutir junta

a camunidade académ’ica prablemas pertinentes a farmagda, a garantia das liberdades, e mesma



14
449 a integridade dos alums como a caso da acao policia‘l contra estudantes e nd‘o estudantes
450 usudrios de maconha na praga do CH3. Quando a diretoria do contra de humanidades e a chefia

451 do departamento optaram pela medida repressiva da policia, negligenciando a discussfi‘o da

452 politica sabre drogas e a criminalizagfio dajuventude negra e pobre. N63 estamos ha 7 meses sem

453 cantina, e a previsc‘io é de que continuemos assim, porque sequer o processo de licitagdo foi

454 aberto. Quando chove a departamento fica entregue do was, com laboratérios e salas de aulas

455 com verdadeiras cachoeiras. Sfio tantos os problemas que esta nota se tornaria um livro, e az'rzda

456 ha espago para mais este acontecimento, contribuz'ndo para a exposigc’io do CHIII, o que dificulta

457 compree’ndemos a lo’gica desta gestfio.Hd aqui um fato de extrema gravidade, par isso iremos até

458 as filtimas insta‘ncias pela lutapor igualdade, para que sefaga valor o direz'to de ir e vir, para que

459 a Universidade mostre sua cara elitism e segregacionista.” Apés finalizar a leitura, a Dirotora

A60 afirmou que qualquor ato do truculéncia por part6 da seguranoa n50 foi tornado soguindo

+61 instruooes da Direoao do Centro de Humanidades. Explicou que a prisfio dos usuérios o

462 traficantes ocorrida na area 3 do Centro do Humanidades no final do ano passado n50 foi realizada

463 cm atendimento a uma solicitaofio dola on da Administraofio Superior, mas por exigéncia do

464 Ministério Pfiblico, que tomara ciéncia do uso e do comércio do drogas no Centre do

465 Humanidades através do dem’mcia feita pola aluna policial que ostava assistindo aula armada o que

466 fora solicitada a guardar a arma. Esolarecou, ainda, a polémica envolvendo a torrinha: om

467 momento algum houve nenhuma aofio da Diregfio do Contro do Humanidades no Sentido do

468 domolir o imével; o que vem sendo buscado é a desocupagao para que o espaoo seja restaurado.

469 Nada mais havendo a tratar, a sossfio foi declarada oncerrada. E para constar, ou, Emivania Viana

470 Bezerra Duarto, Secretaria Exocutiva, lavroi a presente Ata que, apos lida e aprovada, seré

2.411 assinada por mim e pelos domais prosontos.
1. Vlédia Maria Cabral Borges - Diretora do Centre do Humanidades . ‘ 1"

2. Cassie Adriano B. do Aquino——Vico-Diretor e Coord. Prog. Académicos do C ‘ 7: j, a
7164915:3. Emivania Viana Bozen-a Duarte — Secretéria Executiva r.- .3.“

4. Marcelo Magalhfies Loitfio — Chefe do Departamento do Literatura

5. Antonio Duarte Femandos Tavora— Chefe do Departamento do Lotras Vernaculas e .

6. Maria das Dores N. Mendes — Ropreson’rante do Departamento do Letras Vemaculas' IEFon“ 11 "n W

7. Cicero Anastacio do Araujo Miranda- Chefe do Departamento do Letras Estrangoiras

8. Dolores Aronovich Aguoro — Representante do Dopartamento do Lotras Estrangeiras M7

9. Luiz Tadeu Foitosa — Chefe do Departamonto do Ciéncias da InformaofiW

10. Maria Giovanna G. Farias —Ropresentanto do Departamento do Ciéncias da Inform ,4 -

'11. Danyello Nilin Gonoalves — Sub-Chefe do Departamento do Ciéncias Sociais ‘

12. Susana Kramer Mesquita do Olivoira - Chefe do Dopartamonto do Psicologia

13. Ana Amélia do Moura C. de Molo — Roprosentante do Departamento do Histéria
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14.Vanda Magalhfies Leitfio - Chefe do Departamento de Letras—Libras e Estudos Surdos i
15. Marcus Weydson Pinheiro —Rep. do Depai'tainento de Letras-Libras e Estudos Surdos

16. Francisco Sérvulo GOmes de Lima — Coordenadorpro tempore do Curso de Letras- '

I»V
19. Celina Amalia R de Galvao Lima— Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Dime—(E’flfifii

20. Maria Neyara de Oliveira Araujo--Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Notumo A Eh” W

21. Cinthia Mendonea Cavalcante— Coordenadora do Curso de Psicologia Q 'i e . at;

[me
23. Francisco Régis Lopes Ramos — Vice—Coord. do Prog. Pés-Grad a9 '

24. José Célio Freire - Coordenador do Programa de Pés-Graduaefio em Psic010giaA—wCZ’

25. Maria Elias Soares — Coord.do Mestrado Profissional em Letras

26. Luana Ferreira de Freitas - Coord. Programa de Pés-Graduaefio em Estudos da Tr .

2‘7. Raimundo Mendes da Silva— Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrange .

22. Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de I-Iistéria 1’

28. Adelson Andrade A. Sobrinho — Rep. Magistério de Ensino Bésico Técnico e Tecnolo giCOKK‘

29. Maria Cleomar Carvalho dos Santos- Representante do Corpo Técnico-Administrativofi

30. Lindojane Gomes Nunes- Representante do Corpo Técnico—AdrmmstrativoMAI-L41.

31. Tais Bleicher——Representante do Corpo Técnico-Administrativojmmflub

32. Rita de Céssia da Silva Santos — Representante do Centro Académico de Letras

33. Jarllys Dean Gomes Nascimento — Rep. do Centre Académico de Biblioteconomiagz Edda)» E 1 @q

34. Lucas Rodrigues Pinheiro — Representante Centro Académico de Histéria

35. Matheus Figueiredo Pereira — Discente do Curso de Ciéncias Sociais
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