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Ata da 348a Sessz'io Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 25 (vinte e .cinco) dias do més de junho de

1998 (mil novecentos e noventa e cite, as 9 (nove) horas e 20 (vinte) minutes,

realizou-se 11a Sala de Reunioes mais uma sessao ordinaria do Conselho do

Centro, sob a presidéncia da Senhora Diretora do Centro de Humanidades,

Professora Maria Elias Scares, contando com a presenca dos Senhores

Conselheiros: Carlos Alberto de Souza, Vice-Diretor do Centre; Vera Lficia

Albuquerque de Moraes e Celina Fontenele Garcia, subehefe em exercicio e

representante do Departamento de Literatura; Jose Alber Campos Uchoa e Ana

Célia Clementino Moura, chefe e representante do Departamento de Letras

Vemécflas; Teresa Maria Frota Bezerra e Maria Jose’ Santa Rosa Borges de

Castro, representante do chefe e representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Liana Viana do Amaral, representante do Departamento de

Comum'caeio Social e Biblioteconomia; César Barreira 6 Alberto Magno Viana

de Avelar Rocha, chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais e

Filosofia; Célia Leite Julifio, chefe do Departamento de Psicologia; Ivone

Cordeiro Barbosa, representante do Departamento de Histéria; Ana Maria César

Pompeu, coordenadora do Curso de Letras; Maria de Fatima Silva Fontenele,

coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Carlos Silveira Versiani dos Anjos

Jfinior, coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Angela de Moura Marques,

coordenadora do Curso de Psicologia;-Francisco de Assis Santos de Oliveira,

coordenador do Curso de Histéria; Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo,

coordenadora do Programa de Pds—Graduacao em Lingiiistica; Ménica Dourado

Furtado, coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Francisco

Roterdan Fernandes Damasceno, representante do Quadro de Magistén'o de 1° e

2° Graus; Francisco Miranda Filho, representante do Corpo Técm'co-

Administrativo; Atila Bezerra F. Vieira, representante do Centro Académico de

.....



Comum'cagfio Social. A convite da Senhora Diretora do Centro, compareceu a

reunifio 0 Professor Manfredo Arar’rjo de Oliveira. Havendo m'unero regimental, a

Professora Maria Elias Scares submeteu a pauta a apreciaefio dos Senhores

Conselheiros, tendo sido feitas inclusoes e inversoes. Inclusoes: o Conselheiro

César Barreira pediu a inclusio das seguintes matérias: a) Projeto de

Implantaefio do Curso de Mestrado em Filosofia; b) Recurso interposto pelo

candidato Ubiracy de Souza Braga argiiindo irregularidade na realizacao do

concurso para (Professor Adjunto, Setor de Estudo: Sociologia) matérias de

interesse do Depaflaxnento de Ciéncias Sociais e Filosofia; c) o Conselheiro

Carlos Alberto de Souza solicitou a inclusfio da matéria: Proposta de‘ Abertura

de Edital para Selegtfio de Professor Visitante Brasileiro, de interesse do

Departamento de Letras Estrangeiras; aProfessora Mafia Elias Scares pediu a

incluse'io das matérias: a) Controle para 0 Acesso de Veiculos nas trés Areas

do Centro de Humanidades; b)Afastamento de Docente — Professora Zulmira

Aurea Cruz Bonfim, do Departamento de Psicologia. Inversoes: O Conselheiro .

Cesar Barreira solicitou que houvesse inversfio de pauta: que as matérias —

Prorrogagfio de Projeto de Pesquisa e Projeto de Implantaofio do Curso de

Mestrado em Filosofia, relatados pelo Professor Manfredo Arafijo de Oliveira,

fossem primeiramente apresentados. Logo apés terem sido aprovadas as

inclusoes e inversoes e consequentemente a pauta, a Professora Maria Elias

Scares colocou a ata da 347“ Sessfio Ordinéria deste Conselho em discussfio.

Posta em votaefio, a ata foi aprovada por unarrimidade. Qflgg; d9 gg Primeim

Matéria — Controle para o Acesso de Veiculos nas Trés Areas do Centro de

Humanidades. A Professora Maria Elias Soares lembrou, inicialmente, que todas

as decisoes sobre esta matéria tém sido deliberadas por este Conselho,

acrescentando que vérias vezes fora interpelada sobre procedimentos decididos

por este Colegiado. Na oportunidade solicitou que os Chefes de Departamentos



dessem ciéncia aos seus colegas das medidas adotadas quanto ao acesso de

veiculos e pedestres nas trés areas deste Contra. Em seguida, a Professora Maria

Elias Scares mostrou os adesivos feitos para colocaoao nos veiculos e afirmou

que talvez nfio tivess'e havido clareza na decisao de que o adesivo referente a uma

area do Centro n50 permitiria a entrada em outra area. Na opo’r’ttmidade, as

Conselheiras Célia Leite Juliao e Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo deram

seus depoimentos de que foram impedidas de entrar na Area 3 deste Centre,

mesmo se identificando, e sem terem sido ainda colocados os adesivos nos

veiculos. Houve discussfio sobre a matéria, dela participando os Conselheiros:

César Barreira, Jose Alber Campos Uchoa, Carlos Silveira Versiani dos Anjos

Jr'mior, Francisco de Assis Santos de Oliveira e 0 Professor Manfredo Arafijo de

Oliveira, que admitiram terem sido as medidas bastante discutidas neste

Conselho, e que, embora as vezes antipaticas, sao necessérias para que haja um

controle por parte dos guardas. Ficou deoidido entfio: a) que um professor de

uma area que vai ministrar aula em outta area, poderé ter seu adesivo,

possibilitando sua entrada durante o semestre; b) que os adesivos serao

solicitados nas seguintes cores: m (para os professores), aiul (para os

fimcionérios) e vermelho (para os alunos); c) devera haver atualizaoao das listas

dos que tém carros; d) e o acréscimo de 20% dos adesivos para cada listagem,

tendo em vista os casos imprevistos. Segggda matéria: Projeto de Implantapfio

do Curso de Mestrado em Filosofia. 0 Professor Manfredo Arafijo de Oliveira

relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em

reunifio de 17.06.98, que trata da Implantaeao do Curso de Mestrado em

Filosofia. 0 Professor Manfredo Arafijo de Oliveira, na qualidade de

Coordenador da Comissfio de Implantaofio do refen'do curso, lembrou que desde

1973 o ensino de filosofia comeeou a ser solicitado para diversas areas e que a

partir de 1980, houve uma crescente ‘demanda por Cursos de Pos-Graduagéo
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(lato sensu) de Filosofia, na cidade de Fortaleza. Levando-se em conta a situae'fio

da POS-Graduaeao em Filosofia nas regioes .NorTe-Nordeste, surgiu entao a

necessidade de criagao do curso em questao. 0 Professor Manfredo Arafijo de

Oliveira esclareceu Ique o Curso de Mestrado em Filosofia tera como area de

concentraefio Filosofia Contemporanea e quatro linhas de pesquisa: Logica e

- Filosofia da Linguagem; Filosofia Politica; Fenomenologia e Hermenéutica;

Filosofia Transcendental e Dialética. Contara com um oorpo docente composto

pct 11 (onze) professores doutores e 02 (dois) professores visitantes, além de um

grupo de Filosofia Analitica. 0 Professor Manfi'edo Arafijo de Oliveira esclareceu

ainda que o referido Projeto tinha sido elaborado obedecendo as exigéncias da

CAPES (objetivos, justificativa para cada item, disciplinas, regimento, cOrpo

docente, cun‘iculo detalhados). Ao final da exposioao, o Conselheiro César

Barreira pediu a palavra, tendo ressaltado a importfincia da implantagfio do Curso

de Mestrado em Filosofia, em memento propicio, quando ha uma crescente

demanda por Cursos de Especializaefio em Filosofia e a presenea de

interlocutores de outros Mestrados (Histéria, Letras, Lingiiistica, Sooiologia).

Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira ygfigig:

Prorrogacao do Projeto de Pesquisa. 0 Professor Manfredo Arafijo de

Oliveira relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Ciéneias Sociais e

Filosofia em reum'ao de 17.06.98, que trata de sua solicitaeao para prorrogaefio,

por mais 01 (um) ano, da pesquisa por ele coordenada, intitulada: “0 Debate

sobre a Dialética Hoje”. 0 Professor Manfiedo Arafijo de Oliveira esclareceu que

pertence a0 Grupo de Pesquisa em Filosofia Diale'tica, que, reunido em Porto

Alegre, decidira que ele faria uma pesquisa 11a area do Debate sobre a Dialétiea.

Na oportunidade, fez um relate das etapas jé desenvolvidas na pesquisa,

'ressaltando que o prazo de 01 (um) ano solicitado, seria para a redaeao final dos

capitulos de um livro j'é im'ciado. Pedindo a palavra, o Censelheiro César Barreira

.....



reconheceu 0 Professor Manfredo Arai’ijo de Oliveira como um dos professores

mais sérios do Departamen’m de Ciéncias Sociais e Filosofia, com publicaooes

nacionais e intemacionais. A Professora Maria Elias Scares endossou as palavras

do Conselheiro César Barreira. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. MM: Homologaefio de Concursos. A) O Conselheiro

Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias

Sociais e Filosofia em reuniao de 17.06.98, que trata da homologaoéo do

concurso para Professor Titular, Setor de Estudo: Sociologia, 01 (uma) vaga, em

regime de Dedicaefio Exclusiva, conforme Edital n° 103/97. 0 {mica candidate

inscrito, César Barreira, obteve as seguintes medias an'tméticas: Exame de Titulos

— 10 (dez); Prova Didética — 10 (dez); Defesa de Tese —- 10 (dez); Média

Ponderada — 10 (dez). Diante do resultado acima, o candidato César Barreira foi

considerado aprovado. Posto em votagao, o resultado do concurso foi

homologado por unanimidade. b) O Conselheiro César Barreira relatou as

matérias, aprovadas pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, em

reuniao dc 17.06.98, que tratam da homologaoao dos seguintes concursos: 1)

Professor Titular, Setor de Estudo: Sociologia, 01 (uma) vaga, em regime de

Dedicaeao Exclusiva, conforme Edital 11° 113/97. A {mica candidata inscrita, Irlys

de Alencar Firmo Barreira, obteve as seguintes médias aritméticas: Exame de

Titulos — 10 (dez); Prova Didatica — 9 (move); Defesa de Tese — 10 (dez). Diante

do resultado acima, a candidata foi considerada aprovada, com media ponderada

9,7 (nove virgula sete). Posto em votaeao, o resultado do concurso foi

homologado pot unanimidade. 2) Professor Adjunto, Setor de Estudo:

Antropologia, 01 (uma) vaga, em regime de Dedicaeao Exclusiva, conforme

'Edital n° 11/98. A (mica candidata inscrita, Maria Cecilia Jurado de Andrade,

obteve as seguintes medias an'tméticas: Exame de Titulos —- 7 (sete); Prova

Escrita — 9 (move); Prova Didatica — 8 (oito). Diante do resultado acima, a



candidata Maria Cecilia Jurado de Andrade foi considerada aprovada, com

media ponderada 7,9 (sete Virgula move) 6 indicada pela Cornissfio Julgadora para

contratacfio. Posto em votacao, o resultado do concurso foi homologado por

unanimidade. 3) Professor Assistente, Setor de Estudo: Ciéncia Politica, 01 (mm)

vaga, em regime de Dedicacao Exclusiva, conforme Edital 110 32/98. Inscreveram-

se quatro candidates. 0 candidato Robert Paula Gouveia foi reprovado por ter

obtido notas inferiores a 7 (sete) e 03 demais obtiveram as seguintes medias

finais: Valmir Lopes de Lima - 8,7 (oito virgula sete), Alejandra Silvia Bentolila

de Molinas — 7,73 (sete virgula setenta e trés) e Francisco Un'bam Xavier de
Holanda — 7,26 (sete virgula vinte e tseis). Diante do resultado acima, o candidato

Valmir Lopes de Lima obteve o primeiro lugar e foi indicado pela Cornissao

Julgadora para contratacfio. Posto em votacao, o resultado do concurso foi

homologado por unanimidade. 3) Professor Adjunto, Setor de Estudo:

Sociologia, 01(uma) vaga, em regime de Dedicacao Exclusiva, conforme Edita1n°

33/98. 0 finico candidato inscrito, Ubiracy de Souza Braga foi considerado

reprovado pela Comissao Julgadora por ter obtido quatro notas inferiores a 7,0

(sete) nas provas escrita e didatica. Ao final do relato, o Conselheiro César

Barreira acrescentou que o candidato Ubiracy de Souza Braga, no dia 19.06.98,

entrara com recurso solicitando impugnacao do concurso pfiblico para Professor

Adjunto, Setor de Estudo: Sociologia, na fonna do que dispoe 0 Art. 3° da Lei 11"

5.540, de 28.11.68, 0 Art. 150 inciso II, do Regimento Geral, e 03 Arts. 15, letra

c, e 25, tetra I, do Estatuto em vigor, e instrucoes complementares Resolucao' 11°

55/CEPE, de 21.12.1992, Art. 5°, Art. 10° paragrafos 1°,2°,3°,4° e 5°, Art. 11° 6
inciso VIII do Art. 148 do Regimento Geral, conforme Edital 11° 33/98. 0

candidato justifica seu recurso, basicamente, pela composicfio da Comissao
Julgadora que, segundo alega, n50 era composta de professores do Departamento

de Ciéncias Sociais e Filosofia. Apés ter feito a leitura do recurso interposto pelo



candidate, 0 Conselheiro Cesar Barreira, na qualidade de relator do processo, fez.

a leitura do seu parecer, argumenfando que a Comissfio Julgadora fora composta

obedecendo a Resolugfio 55/CEPE/92, que trata do concurso para Professor

Adjunto. Esclareced que a referida Resoluoao “aponta a necessidade de trés

titulares para a composioao da Comissao Julgadora, regra que foi rigorosamente

aplicada segundo as condiooes efetivas do Departamento de Ciéncias Sociais e

Filosofia”. Informou “que no quadro funcional do referido Departamento ha

apenas 3 (trés) professores titulares, pertencentes as areas de Sociologia,

Antropologia e Filosofia; que os professores das areas do Sociologia e

Antropologia se encontram afastados, um em gozo de licenoa especial e o outro

realizando curso de aperfeiooamento de pés-doutorado; o professor da area do

Filosofia participou dc duas Comissoes Julgadoras de concursos para Professor

Titular, que ocorreram na mesma época do concurso para Professor Adjunto,

Setor de Estudo: Sociologia.” Continuando na leitura do seu parecer, o

Conselheiro César Barreira esclareceu, ainda, que a Comissfio Julgadora fora

composta pelo Professor José Borzacchiello da Silva, Lficio Oliver Costilla e

Edgar Malagodi. O pn'meiro faz parte do Colegiado do Programa de P65~

Graduagao em Sociologia, ministrando disciplinas e ofientando alunos, além de

pertencer a0 Grupo de Pesquisa de CNPq do referido PrOgrama. 0 Professor

Lficio Oliver Costilla e’ professor visitante do Departamento em quesfao, desde

1996, exercendo todas as atividades de ensino, orientaofio e participagfio em

bancas, possuindo mais de 60% de horas de dedicagao ao Programa de Pos-

Graduaofio em Sociologia. O terceiro membro da Comissfio, 0 Professor Edgar

Malagodi, é Titular da UFPB. Finda a exposioao do Conselheiro CésarBarreira,

consideraeoes foram feitas pelos Conselheiros Carlos Versiani 6 Alberto Magno

Viana d6 Avelar Rocha, ambos do Departamento supracitado. Posto em votaeao,

o parecer do Conselheiro César Barreira foi aprovado por unanimidade com a



ressalva de que o texto fosse refeito, sendo ainda anexados os cum'culos dos

professores que fizeram pane da Comisséio Julgadora do Concurso em questfio.

Posto em votaefio, o resultado do concurso foi aprovado por unanimidade. c) A

Conselheira Maria de Fatima Silva Fontenele relatou as mate’rias aprovadas pelo

Departamento de Comunicaefio Social e Biblioteconomia em reunifio de

16.06.98, que tIatam da homologaofio dos seguintes concursos: 1) Professor

Auxfliar, Setor de Estudo: Audiovisual, 01(uma) vaga, em regime de Dedicaofio

Exclusiva, conforme Edital n° 31/98. Inscreveram—se trés candidatos que

obtiveram as seguintes medias ponderadas: Luiziane de Oliveira Lins —- 7,5 (sete

virgula cinco); Fernando Antonio de Sz’t Arafijo — 6,6 (seis virgula seis) e Thais

Gonealves Rodrigues da Silva - 6,5 (seis virgula cinco). Diante do resultado

acima, os trés candidatos foram considerados aprovados, classificando—se em

primeiro lugar a candidata Luiziane de Oliveira Lins, em segundo lugar, Femando

Antonio de 351 Arafijo e em terceiro lugar Thais Gonealves Rodrigues da Silva.

Por tratar-se de apenas 01(uma) vaga, a Comissfio Julgadora indicou para

contratagfio a candidata Luiziane de Oliveira Lins. Posto em votaefio, o resultado

do concurso foi aprovado por unanimidade, com a ressalva de que a ata fosse

retificada por nfio apresentar de forma Clara 0 célculo das medias dos candidates.

2) Professor Assistente, Setor de Estudo: Processamento da Biformaeéo, 01

(uma) vaga, em regime de Dedicaeéo Exclusiva, conforme Edital n° 32/98. A

{mica candidata inscn'ta, Edileuda Scares Diniz, obteve as seguintes medias:

Prova Escrita (2,0); Prova Didética (3,0) 6 Prova de Titulos (2,82). Levando em

consideraoiio que a candidata, nas prova‘s escfita e didética n50 obteve nota igual

ou superior a sete (7), foi considerada reprovada. Posto em votaefio, o resultado

do concurso foi aprovado por unanimidade. 3) Professor Assistente, Setor de

Estudo: Controle e Disseminaefio da Infonnaefio, 01 (uma) vaga, em regime de

Dedicaee‘io Exclusiva, conforme Edital n° 32198. Inscreveram—se trés candidatos,



que obtiveram as seguintes médias: Marcie dc Assumpgzao Pereira da Silva — 7,77

(sete virgula setenta e sete), Luciana Moréira Carvalho — 7,16 (sets virgula

dezesseis) e Rute Batista dc Pontes — 3,89 (trés virgula oitenta 6 move). Diante do

resultado acima, os-oandidatos Marcio de Assumpgao Pereira da Silva e Luciana

Moreira Carvalho foram aprovados e classificados em primeiro e segundo

lugaIes, respectivamente. A oandidata Rute Batista de Pontes por nfio ter obtido

nota igual ou superior a sete (7,0) nas provas escrita e didatica foi considerada

reprovada. Por trataI—se de apenas 01 (uma) vaga, a Comissao Julgadora indicou

para contratagz‘io o candidato Marcio de Assmnpgzao Pereira da Silva. Posto em

votagfio, o resultado do concurso foi aprovado por manimidade. 4) Professor

Titular, Setor de Estudo: Comunicaoao, 01(uma) vaga, em regime de Dedicagzfio

Exclusiva, conforme Edital n° 103/97. A candidata 1'mica, Jfilia Maria Pereira de

Miranda Henriques obteve as seguintes médias: Prova dc Titulos — 9,4 (nove

virgula quatro); Prova Didafica — 7,2 (sete virgula dois) e Defesa de Tese — 8

(oito). Estabelecidas as médias, procedeu—se o célculo da média classificatéria

entre as notas obtidas pela candidata, chegando—se ao resultado descrito: Prova

Didatica — 21,6 (vinte e um virgula seis); Prova de Titulos -— 37,6 (trinta e sete

virgula seis) e Defesa de Tese — 24 (vinte e qu‘auo), perfazendo a média

ponderada correspondente a 8,32 (oito virgula trinta e dois). Assim sendo, a

candidata foi considerada aprovada. Posto em votaofio, o resultado do concu‘rso

foi aprovado por unanimidade. d) O Conseiheiro Carlos Alberto de Souza relatou

a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio (16

17.06.98, que trata da homologagao do concurso para Professor Assistente, Setor

de Estudo — Inglés: Lingua e Tradugao, 01(uma) vaga, em regime de Dedicaofio

Exclusiva, conforme Edital n° 32/98. A {mica candidata inscrita, Man'a Fabiola

Vasconcelos Lopes obteve as seguintes médias: Julgamento de Titulos — 3,0

(trés); Prova Escrita _ 8,66 (oito virgula sessenta e seis);Prova Didatica — 9,66



1‘0

(now virgula sessenta e seis); Média Ponderada: 7,26 (sete virgula vinte e seis).

Diante do resultado acima, a Comissao Julgadora considerou a candidata Maria

Fabiola Vasconcellos Lopes aprovada, pois n50 obteve em nenhuma das provas

(Escrita e Didatica)-nota infefior a 7,0 (sete). Posto em votaeao, o resultado do

concurso foi aprovado por unanimidade. e) A Conselheira Célia Leite Juliao

relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Psicologia em reuniao de

17.06.98, que tratam da homologaoao dos seguintes concursos: 1)Professor

Assistente, Setor de Estudo: Pesquisa e Psicometria, 01 (mm) vaga, em regime

de Dedicaoao Exclusiva, conforms Edital n° 32/98. A (mica candidata inscrita,

Denise Maria Maciel Leao, obteve as seguintes notas: Prova de Titulos (7,7,7 —

média aritmética 7(sete); Prova Eserita (7,5,6 — média an'tmética 6(se1's); Prova

Didatica (8,7,7 — media afltmética 7,33 (sete virgula trinta e trés); Média

Ponderada Final: 6,69 (seis virgula sessenta e nove). Com as notas acima a

candidata Denise Maria Maciel Leao n50 obteve aprovaoao. Pesto em votagao, o

resultado do concurso foi aprovado por unanimidade. 2) Professor Assistente,

Setor de Estudo: Estudos Basicos, 01 (uma) vaga, em regime de Dedicaoao

Exclusiva, conforms Edital 110 32/98. Inscreveram—se oito candidatos, cinco

tiveram suas inscrieées indefen'das e trés participaram do referido concurso:

Eliana Célia Ismael da Costa — Média Ponderada Final — 8,30 (oito virgula tn'nta);

Osterne Nonato Maia Filho - Media Ponderada Final — 8,33 (oito virgula trinta e

trés); Roseane Freitas de Nicolau — Média Ponderada Final — 8,40 (oito virgula

quarenta). Diante do resultado, todos os trés candidates foram aprovados,

obedecendo a seguinte classificaeao final: primeiro lugar, Roseane Freitas de

Nicolau, segundo lugar, Osterne Nonato Maia Filho e terceiro lugar, Eliana Célia

Ismael do Costa. Considerando a classificaoao, a Comissfio Julgadora indiCOu

para contrataoao a candidata Roseane Freitas de Nicolau. Posto em votaoao, o

resultado foi homologado por unanimidade. f) 0 Conselheiro José Alber Campos



C)
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Uchoa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas em

reunifio de 24.06.98, que trata da homologacfio do concurso pfiblico para

Professor Assistente, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, 01 (uma) vaga, em

regime de Dedicacfio Exclusiva, conforme Edital 11° 32/98. Inscreveram—se 06

(seis) candidatos, sendo que a candidata Marianne C.B.Cavalcante nfio

compareceu as provas, tendo os demais candidatos obtido as seguintes medias

finais: Maria Silvana Militao de Alencar - 4,1 (quatro virgula um); Maria de

Fatima de Souza Aquino — 5,5 (cinco virgula cinco); Vicente de Paula da Silva

Martins — 3,3 (trés virgula trés); Ana Marilia Marcelino Duarte — 3,3 (trés Virgina

trés) e Bemadete Biasi Rodrigues — 7, l (sete virgula um). Diante das notas

obtidas, cs candidatos Maria Silvana Militao de Alencar, Vicente de Paula da

Silva Marlins 6 Ana Marflia Marcelino Duarte foram reprovados por

apresentarem notas inferiores a 7,0 (sete) nas provas didética e escn'ta, sendo

consideradas aprovadas as candidatas Bernadete Dias Rodrigues em primeiro

lugar e Maria de Fatima de Souza Aquino em segundo lugar, ficando a primeira

classificada indicada para preencher a vaga. Posto em votacao, o resultado do

concurso foi aprovado por unanimidade. g) 0 Conselheiro Francisco de Assis

Santos de Oliveira relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia em

reunifio de 09.06.98, referente a homologacfio do concurso para Professor

Assistente, Setor de Estudo: Histéria Geral, 01 (mm) vaga, em regime de

Dedicacao Exclusiva, conforme Edital n° 32/98. Inscreveram—se doisi candidates:

Meize Regina de Lucena e Eduardo Américo Pedrosa Loureiro Jt'mior, os quais

foram aprovados com media — 8,71 (oito virgula setente e um) e — 7,77 (sete

virgula setenta e sete), respectivamente. Diante do resultado acima a Comissao

Julgadora indicou para contratacfio a candidata Meize Regina de Lucena. Posto

em votacfio, o resultado do concurso foi aprovado por unanimidade. Qu_in_tg

matéria: Alteracao de Comissfio Julgadora de Concurso. O Conselheiro José
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Alber Campos Uchoa esclareceu que os Professores Ataliba Teixeira de Castilho,

Diana Luz Pessoa de Barros, Valmirio de Macedo e Ingedore Gnmfeld Villaqa

Koch, indicados para compor a Comissao Examinadora do concurso pdblico para

Ptofessor Titular, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, regulamentado pelo Edital

n° 103/97, na sessao deste Conselho do dia 22.05.98, nfio encontraram espaoo em

suas agendas nas datas sugeridas pelo Dep'artamento. Por esta razao, outros

professores foram contactados, tendo sido sugeridos pelo Departamento de

Letras Vernaculas em reuniao de 17.05.98, 03 nomes indicados pelo Conselho de

Centre que compés a Comissao julgadora, assim definida: Professores 'Doutore’s

Teresa Bidermann (Titular — UNESP/Araraquara - Presidente), Maria Aparecida

Barbosa (Titular - USP), Cidmar Teodoro Pais (Titular # USP), Horacio Rolim

de Freitas (Titular — Universidade de Santa Ursula — RJ) 6 Stella Maris Bortoni

de Figueiredo Ricardo (Titular — UnB). Suplentes: Aryon Rodrigues (Titular —

UnB), Lando Lofrano (Titular — PUCCAMP), Leonor Scliar Cabral (Titular —

UFSC), Sebastiao Teoberto Mourao landim (Titular — UFC), Segismundo Spinna

(Titular — USP). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

$211.1. m — Progressfio Funcional Horizontal de Professor de 1° e 2"

Graus - A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a matéria, aprovada

pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

reuniao de 23.06.98, que trata da progressao funcional horizontal da Professora

Maria Fatima Fontenele Bessa, ‘da Casa de Cultura Italiana, referente ao

intersticio de 1996.1 3 1997.2, da Classe D, referéncia 1, para a Classe D,

referéncia 2, do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A Comissao de

Avaliaeao, composta pelos Professores Marlficia Barreto Aguiar, Jofio Scares

Lobo e Eronildes Bastos do Amarante Almeida, julgou a Professora Maria Fatima

Fontenele Bessa apta a progressfio supramencionada, tendo-lhe atfibuido me’dia

9,0 (nove). Posta em votaoao, a mat‘éfia foi aprovada por unanimidade. Sétima
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mm - Afastamento de Servidor Técnico—Administrafivo. O Conselheiro

Cesar Baneira relatou a matéria, aprovada “ad-referendum” do Colegiado do

Depmtamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em 18.06.98, que trata do

afastamento da servidora Rita Ceci Pinto de Lima, Assistente em Administraefio,

no periodo de 29.06.98 a 29.07.98, 21 fim de parficipar do 11 Module (tendo em

janeiro do contente ano cursado o 1 Module) do curso de pés-graduaefio, lato

sensu, em nivel de especializaeéo em Cultura e Alte Barroca, promovido pelo

Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, da Universidade Federal (16 01110

Preto/Minas Gerais. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

9M8. 913.191?! - Homologaefio da Eleiefio para Escolha do Representante

(titular e suplente) do Quadro do Magistério de 1“ e 2° Graus junta z‘i

C.P.P.D (Comissfiso Permanente de Pessoal Docente). A Conselheira Monica

Dourado Furtado relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria

Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 23.06.98, que trata do

resdtado da eleieéo, realizada no dia 15.06.98, para escolha do representante do

Quadro do Magistério de 1° e 2° Graus junto a C.P.P.D, processo em que foram

eleitos 0s Professores Maria Féfima Fontenele Bessa (Casa de Cultura Italiana) e

Jéder Martins Rodrigues Jl'mior (Casa de Cultura Britz’inica) respectivamente,

titular e suplente. Posto em votaofio, o resultado da eleigfio foi homologado por

unanimidade. Mm — Projeto de Extensfio — A Conselheira Maria de

Fatima Silva Fontenele relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Comunicaofio Social 6 Biblioteconomia em reunifio de 16.06.98, que trata do

projeto de extensfio mterdepartamental intitulado “Produofio de Videos

Infomativos e Educativos Sobre o Curso de Farmécia”, coordenado pelas

Professoras Marta Maria Fonteles Man'nho, Maria de Fatima Bandeira de Paula e

Nirla Rodn'gues Romero. O projeto em questfio foi aprovado, com a condigfio de

que tenha a participaefio dc, pelo menos, 02 (dois) bolsistas do Curso de
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Commficaeéo Social, que ficarao responsaveis pela utilizagao dos equipamentos

do Laboratério de Televisao do Departamento supracitado. MM -—

Afastamento de Docente - A Conselheira Célia Leite Juh'fio relatou a matéria,

aprovada pelo Deparlamento de Psicologia em reunifio de 17.06.98, que trata do

afastamento da Professora Zulmira Aurea Cruz Bomfim, no periodo de 23.02.98

a 28.08.98, a fim de participar da Quarta Conferéncia Intemacional de

Representaofies Sociais, que se realizaré na Cidade do Mexico, oportum'dade em

que apresentara o trabalho “O Conhecimento Coletivo do Cotidiano da Cidade

de Fortaleza” (pesquisa que se concentra na érea de Psicologia Social e

Comunitéria, utilizando-se da teoria das Representaefies Socials). Posta em

votaeao a matéria foi aprovada por unanimidade. m primeira Mg —-

Proposta de Abertura de Edital para Seleefio de Professor Visitante

Brasileiro. O ‘Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou a matéria, aprovada

“ad referendum” do Departamento de Letras Estrangeiras, que trata da solicitaoao

de abertura de edital para seleeao de 01 (um) professor visitante brasileiro, setor

de estudo: Lingua e Literatura Inglesa, que devera cumpn'r a seguinte

programaofio: Semestre 98.2 — Pés—Graduagao: 6O (sessenta) horas no Curso de

Especializaoao em Traduefio —- Disciplinas: Tradugao Comentada III e Tépicos de

Cultura e Civilizagfio; Graduagao: 6 (seis) horas — Disciplina: Lingua Inglesa

VII; Projeto de Pesquisa na area de Literatura # 8 (oito) horas semanai‘s.

Semestre 99.1 — Pés—Graduaga'o -— 30 (trinta) horas no Curso de Especializaefio

“O Teatro Modemo em Lingua Estrangeira” - Disciplina: Teoria do Drama;

Graduagfio: 120 (cento e vinte) horas — Disciplinas: Lingua Inglesa VIII,

Literatura Inglesa I; Projeto de Pesquisa na area de Literatura — 8 (oito) horas

semanais. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Comunicagfies — A Professora Maria Elias Scares lembrou que a Casa José de

Alencar promovera no dia de amanhfi, 26.06.98, :15 22 horas, urna Festa Junina,
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para a qual a Pré-Reitoria de Extenséo com'ridava toda a comunidade académica.

O Conselheiro César Ban'eira ressaltou o impasse ein que se encontrava a grove

dos docentes, frisando que o projeto desta categoria n50 havia sido votado no

Congresso, pela nfio inclusfio do quadro técnico—administrativo e do corpo

docente de 1° e 2° graus. Ressaltou ainda que o momento era propicio a

discussfio politica da greve e a tentativa de inclusfio dos excluidos no referido

projeto. Na oportunidade foi lembrado que muitos Depafiaxnentos jé estavam

voltando 2‘18 atividades. As Professoras Maria Elias Scares e Monica Dourado

Furtado fizeram consideraooes sobre a situagz’io dos Professores de 1° e 2° Graus,

inclusive mencionando o posicionamento do Magtfifico Reitor em relaofio ao

reestudo da situagz‘i’o desse Quadro no fimbito das Universidades que n50 dispfiem

de Colégio de Aplicaofio. Nada mais havendo a tratar a Senhora Diretora

declarou encerrada a sessfio, da qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na

qualidade de Secretéria, lavrei a presents ata, que depois de lida e aprovada seré

assinada por mim e pelos presentes...


