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ATA DA 204E SESSAO ORDINARIA D0 CONSE—
LHO D0 CENTRU DE HUMANIDADES DA UNIVEB
SIDADE FEDERAL D0 CEARA .. ..... .......

A05 23 (vinte e trés) dias do més deabril de 1993 (mil novecentos e noventa e trés) as 9(nove) horas e 35(trinta e cinco) minutos, realizou—se na Sala de Reunioes, mais uma se§550 ordinéria sob a Presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Bar-reira, oontando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria EliasSoares, Vice—Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao LandimeaAnaMaria Pereira do Régo Monteiro, Chefe e representante do Departamentode Literature; Maria de Jesus de Sé Correia e José Ferreira de Moura,Chefe e representante do Departamento de Letras Vernéculas; Carlos Al—berto de Souza, representante do Departamento de Letras Estrangeiras;Virginia Bentes Pinto, representanfio o Chefe do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda, Chefe do De-partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Freire e LaériaBeserra Fontenele, Chefe e representante do Departamento de Psimflogia;Francisca Nubia Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras; Gloria Ma-ria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias : Sociais;Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histo—ria; Maria José Santa Rosa Borges de Castro, representando a Coordena-dora Geral das Casas de Cultura Estrangeira. E_convite do Diretor d 0Centro compareceu a reuniao a Professora Maria Sulamita de Almeida Vie;ra, representante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensi—no, Pesquisa e Extenséo. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira co—locou a ata da 2034 Sessfio Ordinaria deste Conselho em discussfio; pogteriormente colocada em votacao, a ata em questfio foi aprovada por ungnimidade. Dando inicio a reuniao, 0 Professor René Barreira deu boas—vindas ao Professor Carlos Alberto de Souza, escolhido repremflmante doDepartamento de Letras Estrangeiras junto a este Conselho. Em deguida,0 Professor René Barreira pediu um voto de pesar pelo falecimento daProfessora Maria de Lourdes Souto Dias Branco Arthaud, Subchefe do De—partamento de Letras Estrangeiras, que por vérias vezes esteve presen—te as reunifies deste Conselho.

.PRIMEIRA MATERIA: Afastamento de docefltee. a) 0 Professor René Barreira relatou a materia aprovada "ad refe—rendum" pela chefia do Departamento de Comunicagfio Social e Bibliotecgnomia em 13.04.93, referente a solicitagfio de afastamento de interessedo Professor Luis Sérgio dos Santos, no periodo de 20.04.93 3 30JM~93,a fim de participar de Seminario sobre Novas Perspectives do Jornalis-mo, na Universidade de Navarra, Espanha. A chefia do referido Departgmento considerou que seu afastamento nao implicara em oontratagao deprofessor substituto. 0 afastamento em questao foi aprovado "ad refinefldum " pdo Diretor do Centro de Humanidades em 14.04.93. Posta em aprgciagao, a matéria foi referendada por unanimidade pelos Senhores Cons;lheiros. b) 0 Conselheiro José Célio Freire relatou a matéria aprovadapelo Departamento de Psicologia em 31.03.93, referente a spliCitacaode afastamento de interesse do Professor César Wagner de Lima 8615, noperiodo de 28.06.93 a 08.08.93, a fim de realizar conferéncias, profe-rir palestras, coordenar seminérios e ministrar cursos em algumas entidades do Peru 8 da Europa (Escola Peruana de Biodanga - Universidade -de Valencia— Associagao Ibérica de Biodanga (Barcelona) - Associag§On—Européia de Biodanca (Sion—Suica) — Grupo de Biodanga de Paris. A che—fia do Departamento esclarece que nao haveré necessidade de contratgcao de professor-substitute, tendo em vista que o periodo de afastamento correspOnde ao periodo de férias. Pbsta em votagao, a matéria foi
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SEGJMJA MATERIA: Homologacfio de concurso.
0 Conselheiro José Célio Freire relatou a matéria aprovada pelo Depa;
tamento de Psicologia em reunifio do dia 16.04.93, referente ao resul-
tado do concursbopara preenchimento de 01(uma) vaga, para Professor
Assistente, Setor de Estudo: Pesquisa e Psicometria, conforms Edital
n9 74/92. Inscreveram-se 03(trés) candidates, sendo que 01 (uma) can-
didate retirou sua inscrigao 01(um) dia antes da realizagfio do concur
50. Na classificagao final, 3050 110 Coelho Barbosa foi aprovado com
69 (sessenta e nove) pontos e José Maria Alves de Arafijo foi reprova-
do com 53 (cinquenta e trés) pontos pelo fate de ter obtido nota infe
rior a 6 (seis) nas provas didética e escrita. Diante do resultado sg
pramencionado, o candidato Joéo Ilo Coelho Barbosa foi:indicado para
contratagao. Posta em votagao, a matéria foi ‘wrovada porynanimidade. ’

TERCEIRA MATERIA: Aprovagfio de Comissao
Julgadora de Concurso. 0 Conselheiro José Célio Freire relatou a maté
ria referente a indicagao feita pelo Departamentb de Psicologia, eflm
reuniao do dia 31.03.93, dos docentes _Jesus Garcia Pascual(afidente )
La_ér7ia Beserra Fontenele, Ana Maria Iorio Dias; Suplentes: Célia Lei—
te Juliao, Angela de Moura Marques e Silv1a Helena Vieira Cruz ,1para
7comporem a Co_missao Julgadora do Concurso para Professor Auxiliar, Se
tor de Estudo: _Psicologia Escolar e Problemas de Aprend1zagem. Poste
7em_1ota§ao,,a7matéria fgi aproueda por unanimidade.

QUARTA MATERIA: Projeto de Melhoria de
Uualidade do Ensinn. 0 Departamento de Psicologia aprovou, em reunifio
do dia 31.03.93, 0 Projeto de Melhoria do Ensino "Estimulacao Psicomo
tora Precoce", coordenado pela Professora Elda Maria Rodrigues de Car
valho. Estando presente a reuniao referida docente esclareceu que o
projeto em questao seré permanente, tendo inicio no decorrer do més
em curso, visando aperfeicoar o treinamento de alunos e estagiérios
na érea de Psicomotricidade. Sua metodologia propoe entre outros pon-
tos, observagoes dos trabalhos de profissionais na area de psicomotri
cidade (Hospital Maternidade "ASSIS CHATEAUBRIAND" e/ou Creche UFC). 0
projeto tem como clientele.: a) 03 alunos da disciplina psicomotrici—
dade ofertada pelo Departamento de Psicologia deste Centro; b) clien-
tela assistida pela creche da UFC, Maternidade Escola "Assis Chateag
briand" e Centro de Sadde; c) populagfio alvo, crianga de 0 a 4 anos
de idade (prevengfio transtornos psicomotores). Os Conselheiros Virgi-
nia Bentes Pinto e José Célio Freire demonstraram interesse em manter
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Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUINTA MATERIA: 0 Professor René Bar-
reira retirou de pauta a matéria: Programa para concurso de professor
de 19 e 29 Graus, Setor de Estudo: Lingua Espanhola - Casa de Cultura
Hispénica. Assuntos de interesse do Centro de Humanidades e/ou da UPC.
0 Professor René Barreira passou a palavra a Conselheira Maria de Je-

sus de Sé Correia indicada na Ultima sessao deste Conselho, do d i 3

02.04.93, membro da Comissao que deveria elaborar uma proposta para a
realizagfio de Seminério. A Conselheira Maria de Jesus Correia fez a
leitura das sugestfies de temas a serem discutidos no Seminério do Ben
tro de Humanidades. I — Pelitica Académioa - 1. Procedimentos académi
cos: 2é chamada, Recuperagfio, Orientagfio Académica, Clendério de Pro—
vas; 2. Avaliagfio docente - progressao funcional; 3. Avaliagao discefl

te - jubilamento; 4. Periodo probatorio (para professor e fwnfionério).
II - Politica Administrativa - l. Padronizagao do horério de funciong
mento do Centro de Humanidades e politica para servidores; 2. Defini—
géo de fungfies e articulagéo possivel entre Departamentos e Coordena-
gfies, unidades curriculares e Controls Académico. 3. Autonomia e de-
pendéncia dos Departamentos na sua relagao com a Diregfio do Centro :—
e a questfio das representagfies. Concomitante a apresentagfio dos temas,
a Conselheira Maria de Jesus Correia fez vérias consideragfies, dentre
as quais: l) que o periodo probatério deve ser analisado, pois vérios
problemas sac enfrentados pelos Departamentos tanto a nivel de profeg
sor quanta a nivel de funcionério; 2) no que diz respeito ao horério,
a necessidade de uma definigfio para funoionamento do Centro de Human;
dades, haja vista que outros Centros e Faouldades tém horério de tra—
balho diferente, o que dificulta o andamento das atividades academi-
cas; além de que o horério de trabalho dos professores n50 gooincidir

com o dos funcionérios; 3) necessidade de se discutir o papel do Se—
tor de Controle Académioo; 4) no que concerne a autonomia admitiu que
todas as decisfies dos Departamentos passam pela Diretoria do Centre,
mas que o contrério n50 acontecia, tendo citado o fato das viagens dos
professores, momento em que o colegiado do Departamento deve ter co—

nhecimento prévio do afastamento dos docentes; 5) a questfio das reprg
sentagfies: o nome representante é questionével quando nao se é esco-
lhido por um colegiado. Finda a exposigfio da Conselheira Maria de Je—
sus Correia, 0 Professor René Barreira passou a palavra aos Senhores
Conselheiros. A Conselheira Gloria Diogenes admitiu analisar as suge§
toes apresentadas dentro do Projeto Graduagao. 0 Conselheiro José Be-
110 Freire abordou a padronizagfio do horério no Centro de Humanida-
des, salientando ainda que os cursos oferecem horérios que nfio possi-
h€1€+am one n1unnc +rnhn1hnr nu ng+aniar fl Pnnc91hnirn Virninin RPn-
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to; Salientou que a saida do professor para participar de Seminarios,
é no Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia do conheci—
mento do seu colegiado, ficando os alunos com tarefas determinadas no
periodo de auséncia do docente; admitiu ainda que os horérios devem
ser compativeis: professor e funcionario. Em seguida, 0 Professor Re—
né Barreira manifestou—se favorével as sugestfies apresentadas, que pg
deriam contemplar duas vertentes: uma avaliagfio institucional do Cefl
tro de Humanidades e um planejamento estratégico do Centro para o s
préximos dois anos. 0 Professor René Barreira esclareceu ainda que
oonstitui politica da atual gestao do Centro de Humanidades so encami
nhar a Administragao Superior da UFC (Reitoria, Pré—Reitorias,Superifl
tendéncia de Recursos Humanos, etc) pleitos encaminhados pelos Chefes
de Departamentos. Ressaltou que 0 despacho com o Reitor de uma passa-
gem para um Professor do Departamento de Literatura deslocar-se a 0
Rio de Janeiro para defender tese de doutorado, dentro da politica de
concessfio de passagens e diérias do Centro, constituiu-se na unica e;
cegao, o que nao foi intencional, pois pensara que o Chefe do Departg
mento a example do que fizera em relagao ao Professor José Linhares
Filho, que participaria da Banca de defesa da mencionada tese, também
tivesse solicitado a passagem do Professor José Lead Alencar Oliveira
Junior. Informou ainda que nos primeiros dias de maio divulgaria um
relatério sobre a concessao de pasSagens de janeiro a abril do correfl
te. Dando continuidade a reunifio, a Professors Sulamita Vieira afir-
mou que o Projeto Graduagao nao foi esquecido, porém ele nao abordava
todas as sugestfies apresentadas, que devem ser discutidas num Semina-
rio. 0 Conselheiro Francisco de Assis Oliveira admitiu que estas su-
gestfies enriquecem e dao respaldo ao Projeto Graduagao, achando funda
mental a padronizagao de horério para professor e funcionério. 0 Con-
selheiro José Ferreira de Moura salientou que a discussao do Projeto
Graduagfio é importantissima para uma anélise dc procedimento academi-
co do professor, dai se partir para o Seminério, sendo porém primor-
dialjseentender a filosofia de cada curso. Comunicagfies: 0 Professor
René Barreira comunicou que no dia 29.04.93, as 10(dez) horas seré
inaugurado o Laboratorio de Informatics, equipado com 30(trinta) mi—
crocomputadores; informou ainda que hoje a tarde estaria reunido com
o Diretor do Ndcleo de Processamento de Dados, o Diretor da Faculdade
de Educagao, o Diretor da Faculdade de Economia, Administragao e Con—

tabilidade e o Diretor da Faculdade de Direito para definir a sistemfi
tica de utilizagao do referido laboratério. Em seguida o Conselheiro
José Célio Freire comunicou que a UNICEF esté produzindo uma série de
textos sobre "experiéncias de atendimento a crianca e adolescentes em
circunstancias particularmente dificeis", sendo que 0 volume 4, de ag
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lesayte"; o Conselheiro José Célio Freire comunicou ainda que seré rag
lizado de 10 a 14 de maio prdximo, o I Enoontro de Psicanélise da UFC,
promogfio de um grupo de alunos do Curso de Psicologia com o apoio do
Departamento e do Centro de Humanidades. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Diretor declarou encerrada a sesséo, da qual eu, Maria de Naza-
ré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata
que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes....


