
Ata da 1685 Sesséo Ordinéria do Cog
eelho de Centre de Humanidades i da
Universidade Federal do Ceara.

A03 13 (treze) dies dp mes de junho de 1991 (111 nove—
eentos e noventa e um), as 10: 3O (dez) horas e trinta minutes ,
realizeupee, na Sala de Reunioee, a 1683 Seeeae Ordinaria do
Conselho do Centre de Humanidades da Uhiversidade Federal do
Cearé, sob a preeidéncia do Senhor Diretor, Professor Francisco

-Roberto Souza de Oliveira, com a presenga dos Senhores Conse—
lheiros: Maria Bruhilda Telles de SOHZa, Viceduiretora do Cenp
tro; Geraldo Jesu1no da Costa e Ana maria Sa de Carvalhe, Chefe
e Representante do Departamento de Cemunicaeao Social e Biblio-
teconemia; Débora Candida Dias Scares e maria da Conceigae MC—
reira Leite, Chefe e Representante do Departamento de Letras Es
trangeiras; Jose. Alber Campos Uehoa e José Rogerio Fontenele
Bessa, representando a chefia e Representante do Departamento
de Letras Vernaculas; Gustavo Alberto Pereira de Mbura, reeponézn
dendo pela Chefia do Departamento de Psicelogia; maria Amelia
Almeida da Silva, Coerdenedora do Curse de Biblioteconemia; ma—
ria de Fétima Bandeira de Paula, Coordenadera do Curso de Comm,
nicaefie Social; José Demos Monteire, representande a Coordena—
dore do Curse de Letras} Dulce maria Sousa Castelo, Coordenado~x
‘ra Geral dag Casas de Cultura Eetrangeira. Havende numero regi~
mental, a Presidencia declarou.aberta a sessae. Dede e adianta—
mente da here, 0 Diretor do Centre, com_aquieeceneia dos Cense~
lheiros, deoidiu que as Atas da 1665’ e 1675 eeesoes anterieres,
realizadas em 08. 05. 91 e 15.05.91, reepectivamente, nae fessem
lidas e submetidas a aprovagao. Passeuree, pertante, a tratar
da pauta, memento em que o JJireter do Centre fez a leitura de
eeus itene. Na oportunidade, a Coneelheira Fétime Bandeira ins
formeu que foi propesto pelo cemande de greve dos prefessores e
deliberade em Aseembléie da Categoria, e eeguinte: a) que fes—
eem suspensas todas as atividadee doeentes - ensino, pesquisa e
extensfio, inclusive as atividades administrativae; E) que ape-
nae as atividades referentes a Concursoe de Professores teriam
seue proseeguimentes nermaie; g) que a CCV, apés reuniéo com
o cemando de greve dos decentes, havia euependido sevmztrabalhee
impedifide a continuagge do Vestibular; g) que o Conselho de
Centre tirasee um posicionamento sobre o movimente grevieta. O
Direter do Centre esclareceu que ele, na qualidade de Administra
dor, nae podia determiner a paralisagae das atividadee adminis—
trativas. Quante ao pesieienamente do Coneelhe de Centre eobre
a greve, o Direter do Centre propas, a0 Conselhe, n50 eer tira—
do nesta reuniae viste que neeessitaria a presenga maior de Che
fee de Departamentee, afinal, tratava—se de um memento dificil,
e qual, precisaria eer amadureeido. Neste‘sentido, sugeriu tra—
tar do referide assunte epertunamente} Prepoeta aeatada per to-
w l m n- 7-: .AJ-. IV a n 1 A - -v
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cionada matéria _foi aprovada com a dec1aragao de voto da Conse—
lheira maria Lmélia a qual, acres canton que apesar do no plebis

cito dos professores haVsr votado contra a grove, por achar o
memento indevido — final do semestre — , a partir do instante

em que tomou Connecimento de qua o resultado do referido plehis
oito havia oido faVOravel a grave, acatou a docisao da maioria,
foi honesta ao movimento grevista, nao dando sequencia a nenhu;
ma atividade dooente e/ou academica que viesse a prejudica—lo.
O que nao houve por parte de alguns oolegas . Houve ampla dis-
cussao em torno do assunto, ge.rando indagagoes sobre possiveis
consequencias negativao qua poderao vir a ocorrer em virtude da
grove dos professores e servidores desta Instituigao, dentre as
quais, o Corte do ponto. A Conselheira Eatima Bandeira, como
mehhro do comando de grave, informou que havia ficado decidfido
em Assembléia dos docentes da UFO qua, somonte apos o término
da grove seriam analisados qualqucr problema decorrente deste
movimento e discutidas as formas de encaminha-lo, conforme a
gravidade de cada um. Terminada a discussao e, diante das consi-
deragoes abordadas pela Conselheira Fatima Bandeira e, on sua
maioria, acatadas pelo Bonselho de Centro, a pauta ficou assim
constituida: 1) Homologaoao de C-onourso; 2) Indicagoes de Bancas 311
Examinadoras para Concursos; 3) Aprovagao do Programa para Con-
curso de Professor de Ensino de 19 e 29 Grams.

01223111 330 DIA. Primeira matéria. Homologagé’o de Concurso.
0 Diretor do Centro apreoentou o 0ficio n9 110/9l-DCSF, de
04. 06. 91, o qual encaminhava cdpia da ata n9 296§ reunifio do
Departamento do Cienoias Sociais e Filosofia, realizada em
03.06. 91, em que foi aprovada a Ata do Concurso para a Admissao
de Professor Adjunto - Setor do Estudo "Cienoia Politica", cony
forme Edital n° 05/91, de 22.03. 91. Prosoeguindo, o Diretor do
Centre fez a leitura da Ata do Concurso, para o qual foi ofere-
cido 01 (uma) vag@,inscrevendo-se apenas um candidato - Jawdat
Ahed Abu El Haj -, obtendo as seguintes notas: Erova de T1tulos
9,0.(nove) 9,0 (nova), 9 9,0 (nové);.Prova Escrita: 8,0 (Oito)
8,0 Cbitd e 8,0 (oito; Prova Didética: 8,0 (oito); 8,0 (oito) 9
7,0 (sate). 0 candidato foi considerado aprovado, conforme arti
go 12 da Resolugao n° 09/CEPE, de 08. 05. 85. Dado o exposto, 0
Departamento indicou menoionado candidate para confiratagao na
referida vaga. Apds discussao, a matéria foi posta em votagao .
Aprovada polo Conselho de Centro.

Sewunda matéria. Indioacoes de Bancas Examinadoras para
‘Gonbursos. as A Conselheira Débora Scares leu o of1eio n080/91-
DEE, de 04.06. 91, no qual oontinha a indicagao, feita pelo De—
partamento de Letras Eotrangeirao, da Banca Examijadora para
o Concurso de Professor Adjunto, Setor de Estudo ~ "Llngua e
Literatura Francesa, conforme Edital n° 05/91. Referida Banoa

n _-I “11.1 71-1.3-1 1. 1m.--_-- :1. “I1.1__-___, n-1,...
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Viana .. Titular/UECE (Presidents), Gabriel Alves de Oliveira .—
TitularaUFPb, Eneida Maria Sabéia Campos — Titular/U'ECE, Mério
Barbosa Cordeiro - Titular/UECE (Supiente: 6 Maria da Concei—

950 Moreira Leite (Secretaria)r Posta em Votagao, a matéria
foi aprovada pelo Conselho de Centre..2) A Coordenadora Geral 7"“

das Casas de Cultura Estrangeira, Professora Dulce Caatelo ,

leu o oficio n9 lO/9l-CCR, no qual continha a indicaga'o,~ feita
pelo Departamento de Letras Estrangeiras/Coordenagao da Casa

de Cultura Russa, da Banfia Examinadora para o Concurso de Pro—

feSSor de Ensino de 19 e 29 Graus, Setor de Eatudo — Lingua
Russa, Classe E, conforme Edital n9 44, 5% 17.06.91. Referida

Banoa seré composta dos seguintes Professores: « Ivanova dos

Santos Dias Scares — UFO (Presidente), maria Aparecida Botelho
Pereira Soares~UFRJ, qosé Rebougas Macambira—UFC, Horacio Di-

dimo Pereira Barbosa Vieira—UFC (Suplente) e Maria José Sanfia
Rosa Borges de Castro - UFO (Secretéria). Na oportunidade, o
Diretor do Centro informou, aos presentea, que esta é a segunr
da composigao de Banca Examinadora para mencionado Concurao ,

visto que a primeira, apreciada na 1675 aesaao ordinéria deste

Conselho, n50 obteve aprovagéo. Apds a presente informagao, a
matéria foi pasta em.votag§o. eAprovado polo Conselho de Cen—
13140-0

Terceira matéria. “provagao do Programa para Concurao
de Professor de Ensino de 19 e 29 Graus. A Coordenadora Geral

das Casas de Cultura Eotrangeira, Professora Dulce Castelo fez
a leitura do programa para o mencionado Concurso, Setor de Es-

tudo — Esperanto. Terminada a leitura, afirmou que a solicitau

950 de abertura do aludido Concurao decorreu em virtude do pe—
dido de aposentadoria do Professor Paulo Amorim Gardoao, finico
efiistente no Curso de Esperanto deata Instituigao. Nun aparte,
o Conselheiro Rogério Bessa, na qualidada de representante do

Dapartamento de Letras Vernéculas, salientou qua estranhava o
fato do pedido de abertura deate Concurso partir da Coordenagéo
das Casaa de Cultura Estrangeira uma vez que 0 Professor aposeg

tado, Paulo fimorim Gardoso, pertencia ao sou Departamento. A
Conselheira Dulce Gastelo esclareceu qua, conforme legislagao

em vigor, os Concursos para Professores de Ensino de 19 e 29

Graus deverao aer solicitadoa pela Coordenagao Geralcdas Casas

de Cultura via Diretoria do Centro. Continuando, agirmou que
a abertura deste Concurso cauaou,polémica entre os membros dos

Golegiados das Casas de Cultura, Viato qua n50 haviam profesag

res com o titulo de meatre em eaperanto, portanfio, decidiram
realizar o maamo a nivel de professores graduadoa. No que diz
respeito a0 programa apresenfiado, o Conaelheiro Joaé Alber

resaaltou que o seu contefido estava restrito 5 parte morfolég;
ca da lingua eaperanto, deixando de fora itens importantes co—

mo: a histdria do esperanto, aeméntica, fonologia e sintaxe.
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HOuva discusséo em.torno da questéo, momento em que o Conse—
lheiro Jesuino Costa propas devolver o programa é Coordena-
950 Geral das Casas de Cultura Estrangeira, para que fosse
modificado, no sentido de dar maior abrangéncia ao sen con-

. tefido. Posta em Votagao, referida proposta foi aprovada, 0mm
abatengao de voto do Conselheiro José Alber Uohoa. Nada mais
havendo Q9 que tratar, a Presidéncia declarou encerrada 2 a::€
sesséo,‘da qual, para constar, eu Dulce maria Custédio do
Amaral, Seoretaria, lavrei a presente:ata, por min subscrita,
a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presen—
tea...


