
ATA DA 220E SESSAO ORDINARIA
D0 CUNSELHU DO CENTRD DE HU—
MANIDADES DA UNIVERSIDADE FE
DERAL DU CEARA.

Ads 11(0nze) dias do més de margo de 1994(mil novecentos e noven-
ta e quatro))as 9(n0ve) horas e 20(vinte) minutos, realizou—se na
Sala de Reunifies, mais uma sessfio ordinéria do Conselho de Centro,
sob a presidéncia do Senhor Diretor Professor René Barreira, con—
tando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soa—
res, Vice—Diretora do Centro; Francisco Roberto Souza de Uliveira,
Ex— Diretor do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao Landim 3 Ana Ma—
ria Pereira do Rego Monteiro, Gtfi&2;7,, ‘fi  i _“‘

hMaria de Jesus de Sé Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e re
presentante do Departamento de Letras Vernéculas; Débora Candida
Dias Scares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e representante do
Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino,Che—
fe do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Manu—
el Domingos Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Chefe e repre-
sentante d0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José
Célio Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e representante do
Departamento de Psicologia; Adelaide Maria Gongalves Pereira, re-
presentante do Departamento de Historia; Euterpe Barreto Rosa de
Sousa, Coordenadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Lima ,
Coordenador do Curso de Comunicagfio Social; Gloria Maria dos San-
tos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Francis-
co de Assis Santos de Uliveira, Coordenador do Curso de HiStdria;
Angela Maria Rossas Mata de Gutierrez, Coordenadora do Curso de
Mestrado em Letras; Ismael de Andrade Pordeus JOnior, Coordena—
dorcbjPrograma de Pés-Graduagao em Sociologia; Maria Dulce Sousa
Castelo, Coordenad0ra Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Eu-
rilanda Magalhfies de_Arao, representante do Centro Académico de
Letras. A convite do Diretor do Centro compareceu a reuniéo a
Professora Jacqueline Freitas Bezerra. Dando inicio a reuniéo, 0
Professor René Barreira desejou boas-vindas a0 Professor Francis-
co Roberto Souza de Oliveira, que estava cursando Mestrado no
Rio de Janeiro, agora integrando este Conselho na qualidade de
ex-Diretor do Centro de Humanidades e a Professora Angela Gutier-
1e; _pe1a conc1LSao do seu Doutoraro e pqr sua eleicao: a. , ,-irrCoordenaeao-J
do Curso de Mestrado em Letras. Prosseguindo a reuniao, o Profes-
en'r nflhé Dar-r317”. nn'Inna-uu A n'rn hll arr-nun .—..-...._..-_____.._ 1



seguida aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reuniao, a
ata da 219g Sessao Ordinaria foi colocada em discussao, tendo si-
do feita a seguinte retificacao: " Em Tempo: Na pagina 2, ends se
lé " 0 Conselheiro José Célio Freire pediu um voto de louvor para
0 Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia pela libe-
r3950 de dois professores e a nap contratacao de professores su-
'bstituto_4"leia-se " pela liberacao total de dois professores a
fim de cursarem Doutorado na UFCE_e a nap contratagao de profes-
sores substitutes". Posta em votacao, a ata em questao foi apro—
vada par unanimidade.PRIMEIRA MATERIA. Homologagéo de Concursos.
a)‘A Conselheira Débora Scares relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao de 10.03.94, refe-
rente ao resultado do concurso para Professor AUXILIAR, 40 horas
DEDICACAO EXCLUSIVA, setor de Estudoz FRANCES-LINGUA E _ITEITERA4
TURA, conforme Edital nQ 003/94. 005 trés candidates inscritos‘ ,
compareceram apenas dois, tendo side a seguinte, a classificacao
finalENRIQUE SERGIO BELTRAU DE CASTRO, em primeiro lugar, com
média ponderada-7,53(sete virgula cinquenta e trés)3JflH£L--QEGDKP
ARAUJO NETO, em segundo lugarycom média ponderada—6,83(seis virgg
1a oitenta e trés).Tendo em vista 0 resultado supramencionado, 0
candidate HENRIQUE SERGIO BELTRAO DE CASTRO foi indicado para cog
tratacao. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimida—
de. b) A Conselheira Maria Dulce Sousa Castelo relatou a matéria,
aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura em reuniao de
09.03.94, referente a0 resultado do concurso, para Professor de
19 e 29 Grausyclasse D, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, con-
forme Edital nQ 95/93. Inscreveu—se apenas 01(uma) candidata, Ma-
ria Alice Arruda Ferreira Gomes, tendo obtido as seguintes notas:
Prova de Titulos: 9,0; 9,0; 9,0; Prova Escrita: 5,0; 4,0; 4,0;Prg
va oral: 4,4; 5,4; 5,0; Total de Pontos: 54,8 (cinquenta e quatro
virgula oito). A candidate Maria Alice Arruda Ferreira Games obte
ve notas inferiores a 6(seis), n50 tendo portanto,logrado aprova-
gao. Posto em votacfio, o resultado do referido concurso foi homo-
logado por este Conselho.SEGUNDA MATERIA.Afastamento de docente.
Tendo em vista 0 pedido de afastamento da Professora Virginia de
Saboia Moreira Cavalcanti, 0 Professor René Barreira referiu—se
ao convénio firmado entre a Universidade Federal do CearaA e a
’Pontificia Universidade Catélica do Chile, no qual a Professora
Virginia Cavalcanti desempenha a Fungao de "executora". deSionada



bio de estudantes; 3) elaboragfio de atividades conjuntas de pes—
quisa; 4) participagéo em seminérios e encontros academioos; 5)
programas académioos especiais de curta duragfio; 6) atividades de
interoémbio cultural; 7) participagfio oonjunta em cursos interna-
cionais de treinamento. Em seguida, o Conselheiro José Célio Frei
re relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia rem
reunifio de 10.03.94, referente ao afastamento da Professora Virgi
nia de Sabdia Moreira Cavalcanti, no periodo de 11.03.94 a 31.07—
94, a fim de executar interoémbio como professora visitante, na
Pontificia Universidade Catolica do Chile. 0 Conselheiro José Cé-
lio Freire falou do intereése do Departamento de Psicologia em
manter este intercémbio, tendo destacado que a Professora Virgié
nia Cavalcanti trabalharé na Clinioa daquela Universidade, Capaci
tando-a para um trabalho mais eficiente na Clinioa Psiooldgioa do
Departamento de Psicologia da UFC. Estando presente é reuniéo, a'
Professora Virginia Cavalcanti ressaltou que o trabalho a ser por
ela realizado na Escola de Psicologia da Pontificia Universidade
Catdlica do Chile seré muito estimulante, sendo um convénio que
possibilitaré se pensar na realidade latino-americana, pretenden—
do observer a Clinioa'e;o programa de pos-graduagéo daquela institg
igfio. Pedindo a palavra, o Conselheiro Ismael Pordeus afirmou ser
importante que a Univ,Femeral do cearé mantenha convénio com ou-
tras Universidades da América Latina, tendo na oportunidade pa-
rabenizado 0 Departamento de Psicologia. Posta em votagfio, a mate
ria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. Prorrogagfio
de afastamento de docente. a) A Conselheira Débora Soares relatou
a matéria de interesse do Professora Maria Terezinha de [; ggufldg
lotada no Departamento de Letras Estrangeiras, que enoonrra-se a-
fastada, no periodo de 15.03.93 a 15.03.97, oursando Doutoradd>
na Universidade de S§o Paulo. H Uonselheira Debora Soares fez a
leitura do relatorio das atividades académicas desenvolvidas pela
Professora Terezinha Callado no periodo de 1993/1 e 1993/2, enca-
minhado pela referida docente para justifioar seu afastamento e
dar oontinuidade ao seu curso. Em seguida, os Senhores ConselhEEz
ros disoutiram a posigfio da Superintendéncia de Recursos Humanos
de jé ter concedido 04(quatr0) anos de afastamento é dooente su-
pramencionada. 0 Conselheiro Teoberto Landim ponderou que apesar
de jé terem sido oonsedidos 04(quatro) anos de aféstamento, nada
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impedia que este Conselho exigisse da dooente, um parecer de,seu
orientador, conforme sugestao da Conselheira Débora Soares. Em
seguida, a matéria foi retirada de.pauta.b) 0 Conselheiro José
Célio Freire relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psi
cologia em reuniao de 10.03.94, referente a prorrogagao de afas—
tamento da Professora Luzidéa Aguiar Barbosa de Almeida, no pe—
riodo de 01.02.94 a 31.01.95, a fim de realizar Doutorado em
Psicologia Experimental, na universidade de 550 Paulo. 0 Conse-
1heiro José Célio Freire esclareceu que a Professora Luzidéa Al—
meida concluiu o curso de Mestrado, tendo 0 Departamento de Psi—
cologia concedido 02(dois) anos para que cursasse o Doutorado,
jé tendo porém transcorrido 01(um) ano. 0 Conselheiro José Célio
fieififs em segnda , a leitura do relatorio das atividades de—
senvolvidas pela referida docente, encaminhado juntamente com o
parecer da Professora-Orientadora, Doutora Rachel Rodrigues Ker-
bauy- Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade .
QUARTA MATERIA. Progressao Funcional de Professor de 19 e 29
Graus. A Conselheira Maria Dulce Sousa Castelo relatou a mate-
ria, apreciada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura em
reuniao de 09.03.94, no que diz respeito a progresséo funcional
horizontal do professor Raimundo Batista Almeida, referente ‘ao
intersticio de 1992/1 a 1993/2, da Classe D referénoia 1 para a
Classe D referéncia 2 do Quadro do Magistério de l9 e 29 Graus.
A comissao de Avaliagao composta pelas Professoras Sofia Elena
Isabel Rivas Méximus, Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho e
wania Maria Mendes Guimarfies julgou o citado professor apto a
progressao supramenoionada, tendo-lhe atribuido média 9,6( nove-
virgula seis). Posta em votagao, a material foi aprovada por
unanimidade. QUINTA MATERIA. Projetos de Extensao. a) Foram re-
latados os projetos de extensao que se seguem, aprovados pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao do dia 02.03.94 :
a) projeto de extensao intitulado " Italiano Instrumental para
o 29 grau", coordenado pelo Professor Carlos Alberto de Souza,
que expos referido projeto. Afirmou que o curso em questao (visa
a preparaoao dos gramfififlos em Letras para atuarem em esoolas pu-
blicas de 19 e 29 Graus,oonsoientizando-os da importancia de 119
guas estrangeiras como base de uma educagao mais abrangente, na
qual o ensino de uma lingua estrangeira contribui para um melhor
desenvolvimento inteleotual dos alunos de 29 grau. " Referido our
so teré uma carga horéria de 30 horas aula, realizar— se—'5 no Ins
tituto de Educaoao do Ceara, destina— se a alunos de 2° grau do
mencionado Instituto, pretendendo ser ministrado no semestre



dade. b) projeto de extensfio intitulado " Frances Instrumental
para o 29 Grau", coordenedo pela Professora Jacqueline ’Freitas
Bezerra, que estendo presente e reuniao esclereceu que o proje—
to em questao realizar—se—a no semestre 1994/1, com uma carga
horerie de 30 hores/aule, objetivando difundir e lingua estran—
geire, no caso o frencés nas escolas publioas, sendo e cliente—
tela, alunos do 29 grau do Instituto de Educegao do Cearé.Finda
a exposigao do projeto, a Conselheira Maria de Jesus de 5e Cor—
reia questionou que o curso seja destinedo a alunos de 29 greu
de escola publica, sendo ofertadg na reelidade, para alunos do
Instituto de Educagao do Ceare. Por sugestao da Conselheira Ma-
ria de Jesus de Sé Correia, a Conselheire Déb0re Soares edmitiu
que o projeto poderé, posteriormentejser enquadredo como de me-
lhoria de qualidade de ensino. Poste em votegao, a matérie foi
eprovada por unenimidade. c) projeto de extensao intitulado"Cur
so de Lingua Italiene Para Guias Turisticos", coordenado pela

'Professore Celina Scares Chegas.Reletado pela Conselheira Débo-
re Soares, referido curso, previsto para o semestre 1994/1, te-
ré uma cerga horéria de 60 horas e objetive recicler os conheci
mentos de Lingue Italiene nas pessoas que lidam com Turismo. 0
Conselheiro Ismael Pordeus Junior epresentou sugestao, ja que
existe a problematica de prostituigeo infentil, que seja inclui
de a perticipagfio do Depertamento de Psicologia, com a oferte
de algumas aulas sobre o tema. Posta em votageo, e matéria foi
aprovada com a sugesfao epresentede.SEXTA MATERIA. Cessfio de
Docente para UECE. A Conselheire Maria Dulce Sousa Castelo rela
tou a matérie, referente a cessao da Professore Vanda Silvia
Guimaraes e Silva, loteda na Case de Culture Britanica deste
Centro, para lecionar a titulo de colaboragaofisem remuneraoao ,
uma discipline Ha W do Mso-de Letres da Universidede Estadual
do Cearé. A Conselheira Dulce Castelo afirmou que a metéria ha—
via sido apreciede pelo Colegiado Geral das Casas de Culture ,
que estrenhou o ofieio, encaminhado pele Chefe do Departamento
de Linguas Estrangeiras da UECE por n50 determiner o periodo da
cessao e horerio das aules. A Conselheira Dulce Castelo esclarg
eeu que a Professora Vanda silvia Guimaraes e Silva havie admi-
tido verbelmente que ministrarie eule na UECE, no periodo no—
turno. Assim sendo,a Coordenadorie Geral des Casas de Culture
" foi favoravel a cessao de Professora Vanda Silvia Guimarfies e
Silva parerflfiistrer aulas na UECE durante este semestre letivo,
4-7.47— !» g b -.



semestre ficaré condicionada a novos entendimentos." Em segui—
da as Conselheiras Euterpe Barreto Rosa de Sousa e Débora So-
ares estranharam o procedimento da tramitagao da matéria ;, em
questao, isto é,o fato de a matéria ser apreciada pelo Conselho
de Centro. 0 Professor René Barreira esclareceu que é de ’inteq
resse da UFC e UECE que este intercémbio seja institucionaliza-
do. A Conselheira Maria de Jesus de 55 correia admitiu, apesar
da explicagfio dada, que a Professors Vanda Silvia estava correg
do risco em fazer tal solicitagfio, haja vista que o seu proces—
so de mudanga de regime esté em tramitagao; admitiU ainda a n3,
cessidade de haver uma cesséo formal, pelo menos enquanto n50
for reguiamentado o processo de mudanga de regime. Posta em vo-
tagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.SETIMA MATERIA -
Jubilagao de discente. A Conselheira Euterpe Barreto Rosa de
Sousa relatou a matéria referents ao processo de jubilagfio do
aluno FRANCISCO MIRANDA FILHD, matricula n9 8638942 do curso de
Letras. Esclareceu que referido aluno esté cursando o gzmemcioa:
nado curso ha 07(sete) anos, tendo em 13.08.93 recebido comuni—
cagao do Pré—Reitor de Graduagao para no prazo de 10(dez) dias
apresentar defesa, por n50 ter concluido o curso de graduagao
no prazo méximo. Em seguida, a Conselheira Euterpe Sousa fez
a leitura da exposigfio de motivos apresentada pelo aluno em
questao, tendo este alegado trabto, militancia politico-estu—
dantil e falta de visao pedagégica do corpo docente do Curso de
Letras. Em regnifio de 20.08.93, 0 Colegiado da Coordenagao do
Curso de Eetras concedeu ao aluno Francisco Miranda Filho o pra
20 de 05(cinco) semestres letivos para a conclusao do curso ,
"sob a cléusula penal de n50 vir a ser reprovado em .:.gualouer
disciplina obrigatoria pré—requisito." Continuando seu relato a
Conselheira Euterpe Sousa afirmou que o referido aluno foi re—
provado em todas as disciplines em que se encontrava matriculafi,
do: Lingua Portuguesa III, Linguistica I, Literature Portuguese
a Filologia Romanica. Novamente, o Colegiado do Curso de Letras
reuniu-se e tendo em vista 0 descumprimento do compromisso as-
sumido pelo aluno foi unénime em recomendar sua jubilagao, ten-
do a Conselheira Euterpe Sousa lido o seguinte parecer:" 0 re-
querente obteve prazo além do normalmente concedido: ”foramAIhe
assegurados 5 periodos, quando o méximo deveria ser 4 semestres.
Segundo conSta na ata em anexo, porém, o prazo foi codéédido



" sob a cléusula penal de nao ser reprovado em qualquer disci-
plina obrigaforia pré—requisito". 0 requrente assinou termo de
compromisso declarando-se ciente desta condicao. No entanto ,
jé no 19 periodo do prazo extra, 0 requerehte foi reprovado em
todas as disciplinas que deveria cursar, O que inviabilizai de
pronto, a conclusao do curso nos 5 semestres originalmente con-
cedidOS, devido ao encadeamento de disciplinas obrigatérias
no sistema de pré—requisitos. Em vista do descumprimento do
oompromisso assumido, a coordenagao foi unanime em vrecpmendar
a jubilacaoamarequerente. Encaminhe-se ao Diretor do Centro de
Humanidades para as providencias. Coordenagao do Curso de Le-
tras, do Centro de Humanidades da UFC, em 18 de fevereiro ‘de'
1994. Professors Euterpe Barreto Rosa de Sousa, \Coordanadora
do Curso de Letras da UFC." Tomando a palavra, 0 Professor Re-
né Barreira lembrou que o aluno Francisco Miranda Filho era
servidor da UFC, tendo trabalhado na Reitoria, em 1 .Seguida}
transferido para o Pici, periodo em que havia a". .SOIibitado
transferénoia para 0 Centro de Humanidades, pleito atendido pe
1a Direcao deste Centre, a fim de poder continuar seus .JéStU-
dos. Posta '.a matéria r;em discussao, o Conselheiro I§
mael Pordeus Jfinior ponderou que uma pessoa que havia reoebido
todas as chances e ainda assim fora reprcvado, n50 havia mais
o que discutir. Posta em votagao, a jubilacao do aluno Franci§
co Miranda Filho foi aprovada por unanimidade.ASSUNTUS DE IN—
TERESSE DO CENTRU E/‘UU DA UFC. 0 Conselheiro Ismael de Andraé
de Pordeus Jfinior convid0u os Senhores Conselheiros para la
instalagfio do Programa de Doutorado em Sociologia, dia 17.03 .
94, as 18:30 horas, no Auditdrio Casfifllq-Branco. LembrOU que
seré um momento de congratulacao, ao mesmo tempo em que refle-
te a politica de qualificagao adotada neste Centro. Em segoida
a Conselheira Adelaide Maria Gongalves solicitou que na prdxia
ma reuniao deste 7009351970 7-, cs Chef‘es de Departamentos e Coordena
dores de Cursos apresentém a programagao dos eventos para este..»
ano; solicitou ainda que a Direcao do Centro discipline 3 ven-
da de objetos estranhos nas proximidades das salas de aula, na
AreaIIe reivindicou a instalacao de bebedouros na referida é—
rea, solicitagao constants por parte de alunos e professores .
Pedindo a palavra, a Conselheira Gloria Diogenes disse I'que
deixaré a Coordenagao do Curso de Ciencias Sociais, em faCe



ferido Conselho. 0 Professor René Barreira, por sua VEZJGlOgiOU
o empenho da Conselheira Gloria Diogenes frente a finGodrdaofioao
do Curso de Ciénoias Sociais. Prosseguindo, 0 Professor ianfiené
Barreira falou sobre a vinda do Professor Carlos Alberto Messe-
der, Decano do Centro de Filosofia e Ciéncias Humanas da Univer:
sidade Federal do Rio de Janeiro, que participaré do programa
de instalaofio do Doutorado em Sociologia, visitara este Centro)

langaré seu livro fl Em Busca do Brasil ContempOréneo" 9 no
Stand n9 53, na-lrfieira Eeira Brasileira do Livro, dia 18.03
94, as 19:30 horas e participaré da comissao que elabora 0 pro—
jeto de oriagfio do Mestrado em Comunicagao Social. Em :fiseQUida,
0 Professor René Barreira esclareceu que ha muito fitenta coibir
a venda de produtos no campus e que a conclusao dos trabalhos
de reforma do Auditério José Albano depende agora da solugfio de
uma questéo entre a empresa e a Universidade. Afirmou ainda que
seré produzido um Video Institucional sobre 0 Centro de Human;
dades , com a inclusfio dos cursos de graduagao, das Casas fie;
Cultura, pretendo assim divulgar dentro e fora da UFC, as 89563
académicas, nas areas do ensino, da pesquisa e da extensao, que
vem sendo desenvolvidas por este 8entro.Finalizando, o PrfiEOnse
lheiro José Célio Freire comuniCOU que 0 Departamento de Psico—
logia estaré promovendo de 23 a 25.03.94, 0 II Encontro Cearen—
5e de Psicologia Eomportamental)com a participagao de :prdfies—
sores do Departamento e professores de outras instituigfies de
ensino fig pais. Nada mais havendo a tratarjo Sehhor Diretor de-
clarou encerrada a sesséo da qual, eu,Maria de Nazaré de Olive;
ra Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata, que
depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes .........


