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Ata da 3903 Sessao Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. Aos 02 (dois) dias do mes de outubro do ano
de 2002 (dois mil e dois), as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, realizou—se
na Sala de Reunioes mais urna sessao ordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias
Soares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Celina
Fontenele Garcia 6 Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros, subchefe e

representante do Departamento de Literatura; Maria Ednilza Oliveira
Moreira, chefe do Departamento de Letras Vernaculas; Loudes Bernades

Goncalvcs e Tito Livio Cruz Romao, chefe e representante do Departamento
de Letras Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas e Antonio Wellington
de Oliveira Junior, chefe e representante do Departamento de Comunicacfio
Social; Maria (16 Fatima Oliveira Costa 6 Ana Maria 851 de Carvalho, chefe e
representante do Departamento de Ciéncias da lnformacao; Carlos Silveira
Versiani dos Anjos Junior, chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Lucia
Maria Goncalves Siebra, chefe do Departamento de Psicologia; Pedro Anton
Queiroz Lima e Maria Verénica Secreto Ferreras, subchefe e representante do
Departamento de Historia; Maria .Aparecida de Paiva Montenegro,
representante do Departamento _de Filosofia; Orlando, Luiz de Araujo, vice-
coordenador do Curso de Letras; Peregrina Capelo Cavalcante, vice-
coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; ldilva Maria Pires Germano,
coordenadora do Curso de Psicologia; Custédio Luis Silva de Almeida,
coordenador do Curso de Filosofia; Angela Maria Rossas Mota de Gutierrez,
coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Letras; Ismael de Andrade
Pordeus Junior, vice-coordenador do Programa de Pbs—Graduacao em
Sociologia; Bernardete Biasi Rodrigues, coordenadora do Programa de Pos-
Graduacao em Linguistica; Francisco Roterdan Fernandes Damasceno,
coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira. Havendo quorum
regimental, a Professora Maria Elias Scares iniciou a reuniao dando ciéncia do
oficio n° 88/02, da Pro-Reitoria de Graduacao, sobre o adiamento do prazo
para a entrega do projeto global e subprojeto de monitoria para 0 dia 04.10.02.
Prosseguindo, registrou as presencas e deu boas-vindas aos novos
Conselheiros Antonio Wellington de Oliveira Junior, representante do
Departamento de Comunicacao Social, 6 Tito Livio Cruz Romao,
representante do Departamento de Letras Estrangeiras. A seguir, submeteu a
pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes
exclusoes: 1) Projeto de Extensao — Departamento de Comunicacao Social -
Titulo “IlI,Seminério Midia e Politica”- coordenador: Professor Ricardo Jorge
de Lucena Lucas; 2) Projeto de Pesquisa - Departamento de Psicologia -
Titulo “A Situacao Edipica e a Estruturacao do Sintoma Anorexia Nervosa”—
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coordenador: Professora Iaéria Bezerra Fontenele. Logo apos terem sido
aprovadas as exclusoes, e conseqfientemente a pauta, a Professora Maria Elias
Soares colocou a ata da 389‘“ Sessz‘io Ordinéria deste Conselho em discussao,
tendo sido aprovada por unanimidade. Ordem g2 d_ia. Primeira matéria.
Projetos de Extensfio. 1) A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 31.07.02, que
trata do projeto de extensfio intitulado “II Ciclo de Palestras - Estagio em
Foco”, coordenado pelo Professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba.
Esclareceu que o projeto em questao realizou-se no periodo de 06 a 27.08.02 e
objetivou “preparar académicos de administracao para atuar adequadamente
em programas de estagio”. Na oportum'dade, fez a leitura do parecer favoravel
emitido pelos Professores Laéria Bezerra Fontenele, Orlando Soeiro Cruxén
e Maria de Fatima de Sena e Silva. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 2) A Conselheira Idilva Germano relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 17 .07 .02, que
trata do projeto de extensao intitulado “Assessoria a Prefeitura Municipal de
Maracanafi”, coordenado pelo Professor Cesar Wagner de Lima Gois.
Esclareceu tratar-se de um projeto conduzido por equipe de trabalho do
Nficleo de Psicologia Comunitaria — NUCOM, sob a coordenacao do
Professor César Wagner, com realizacao no periodo de julho de 2002 a
fevereiro de 2003. Fez a leitura do parecer favoravel, emitido pelos
Professores Jesus Garcia Pascual, José Célio Freire e Lficia Maria Goncalves
Sic-bra, que esclareceu ser um trabalho de acfio comunitéria, com atuacfio na
zona urbana, visando assessorar a implantacao do Método de Acao Municipal
(MAM), elaborado pela equipe do NUCOM, no municipio de Maracanafi,
a’n'ngindo um pfiblico de 179.000 habitantes. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Lficia Siebra relatou aimatéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 17.07.02, que
trata do projeto de extensao intitulado “Atendimento Psicossocial a
Comunidade das Innis de Redence‘io - Pirambu”, coordenado pelo Professor
César Wagner de Lima Gois. De acordo com o parecer favoravel, emitido
pelos Professores Angela Pinheiro, Angela Marques e Gustavo Moura, é um
projeto de acéo cornunitéria Vinculado ao Nficleo de Psicologia Comunitaria,
com realizacfio no periodo de 28.09.2001 a 15.12.2002, que objetiva
“colaborar com o desenvolvimento do grupo de educadores do projeto “em
defesa da Vida,” desenvolvido pela comunidade supracitada. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Idilva
Germano relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
reuniao do dia 11.09.02, referente ao projeto de extensfio intitulado “Curso
Avancado sobre HTP”, coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena
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e Silva. Trata—se de um projeto, realizado no periodo de 19 a 27.09.02, cuja

elaboraeao surgiu da necessidade de oferecer aos académicos de Psicologia

de Fortaleza um “Programa de Capacitagfio em Testes Psicolégicos”, o qual

corresponde a primeira aeao do programa em foco. O parecer, emitido pelos

Professores Caubi Tupinamba, Ana Lage e Analuiza Nogueira, foi favorével a

aprovaefio do projeto mencionado. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 5) A Conselheira Lficia Siebra relatou a mate'ria, aprovada

pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 11.09.02, que trata do

projeto de extensfio intitulado “III Ciclo de Palestras sobre Subsistemas de

Gestfio de Pessoas”, coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e ‘

Silva. O projeto em questao foi realizado no periodo de 06.08.02 a 03.09.02 e

objetivou “proporcionar aos académicos de Psicologia, da disciplina

Psicologia da Indl'lstria, contato com relatos de experiéncia de profissionais

competentes da area de Recursos Humanos”. Na oponunidade, a Conselheira

L1'1cia Siebra leu o parecer favoravel a realizaeao do referido projeto, emitido

pelos Professores Lficia Siebra, Veronica Ximenes e Cézar Gois. Posta em ‘

votaez'io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6) A Conselheira Idilva

Germano relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em

reuniao do dia 14.08.02, que trata do projeto de extensao intitulado “I

Seminario de Integraefio e Introduqfio ao Curso de Psicologia”, coordenado

pela Professora Maria de Fatima de Sena e Silva. Realizado no periodo de

16 a 18.07.02, 0 referido projeto objetivou “integrar 0s alunos do 1° semestre

, a Comunidade Académica do Deparcamento e do Curso de Psicologia”. O

parecer, emitido pelos professores Lficia Siebra, Ricardo Barrocas e Veronica

Ximenes, foi favoravel a realizaeao do projeto. Posta em votaefio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 7) A Conselheira Idilva Germano relatou a .

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunie'io do dia

11.09.02, referente ao projeto de extensao intitulado “IV Ciclo de Palestras —

Psicologia Hospitalar em Foco”, coordenado pela Professora Maria de Fatima

de Sena e Silva. Realizado no periodo de 20 a 29.08.2002, 0 projeto em

questao objetivou “proporcionar aos académicos do 1° semestre do Curso de

Psicologia conhecimentos sobre a atuaefio do psicélogo em instituigoes

hospitalares”, tendo sido proposto pelo Nficleo de Psicologia do Trabalho —

NUTRA. O parecer, emitido pelas Professoras Analuiza Nogueira, Ana Lage e

Renata Maranhfio, foi favoravel a realizagfio do projeto. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 8) O Conselheiro Roberto Pontes

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em reunifio do

dia 30.08.02, que trata do projeto de extensfio intitulado “Seminério

Interuniversitério Drummond: imagem e palavra”, coordenado pelo Professor

Sebastifio Teoberto Mourfio Landim. O Conselheiro Roberto Pontes
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esclareceu que a realizacao do projeto ocorreu no periodo de 10 a 14.09.02,
com a colaboracfio de um grupo de alunos, envolvendo as Universidades:
Federal do Ceara, Estadual do Ceara e de Fortaleza (UFC / UECE e
UNIFOR). O projeto foi alusivo aos 100 anos de nascimento do escritor
Garlos Drummond de Andrade e objetivou “estimular a reflexao critica acerca
da producao drummondiana, como também propiciar a interacao entre
professores e alunos das universidades citadas acima”. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 9) O Conselheiro Ricardo Jorge de
Lucena Lucas relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicacao
Social, em reuniao do dia 02.09.02, que trata do projeto de extensao, intitulado
“[[I Seminario Midia e Politica- Estratégias Eleitorais”, coordenado por ele e
pelas Professoras Marcia Vidal Nunes e Rejane Vasconcelos de Carvalho.
Realizado no periodo de 23 09.02-24.09 2002, contou com a participacao de
convidados de outros estados, que abordaram temas politicos Vinculados a0
memento eleitoral. O referido projeto objetivou “discutir as estratégias
eleitorais contemporé‘meas, a partir do enfoque dos pesquisadores convidados,
estabelecendo as relacfies, cada vez maiores, entre midia e politica. Posta em
votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Segunda matéri . Projetos
de pesquisa. 1) A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 17.07.02, que irata do projeto
de pesquisa intitulado “Historia de Vida de Lideres Comunitarios do Bairro
Nossa Senhora das Gracas do Pirambu”, coordenado pelos Professores
Veronica Morais Ximenes e Cézar Wagner de Lima Gois. A Conselheira
Lficia Siebra esclareceu que a pesquisa esta em andamento desde agosto de
2002, corn término previsto para julho de 2003, tendo sido inicialrnente
coordenada pelo Professor Cézar Wagner, que foi substituido pela Professora
Veréniea Morais Ximenes, por motivo de afastamento do primeiro, para gozo
de Licenea Especial. O referido projeto inclui o estudo sobre as lideraneas
locais, promovendo conheeimentos relevantes para as praticas comunitérias.
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira
Idilva Germano relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia,
em reuniao do dia 14.08.02, referente a0 projeto de pesquisa intitulado

- “Drogas e Adolescéncia”, coordenado pela Professora Analuiza Mendes Pinto
Nogueira. Na oportunidade, foi lido o parecer, favoravel a aprovacfio do
projeto, emitido pelos Professores Caubi Tupinamba, Fatima de Sena e Silva e
Veronica Ximenes, que esclarece que 0 projeto em questao, com realizacfio no
periodo de agosto de 2002 a julho de 2003, objetiva “investigar a relaeao
existente entre * adolescéncia e toxicomania a partir de um referencial
psicanalitico”, tendo em vista a “relevancia e atualidade do tema”. Posta em
votaefio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira L1'1cia
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Siebra relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em

reuniao do dia 11.09.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado

“Adolescentes em Conflito com a Lei: Avaliaeao das Praticas Governamentais

coneernentes a0 seu Processo de' Socializaeao Seeundaria”, coordenado pela

Professora Angela de Alencar Araripe Pinheiro. Com realizaeao no periodo de

agosto de 2002 a julho de 2003, o projeto, segundo parecer favoravel emitido

pelas Professoras Ana Lage, Veriana Colaoo e Lilian Carvalho, Visa

“investigar na vivéncia institueional, o processo de socializaeao secundéria

desenvolvido pelos adolescentes em conflito com a lei, e as relaeées que se

estabeleeem entre os mesmos e os dirigentes institucionais e servidores

adminisnativos”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

4) A Conselheira Idilva Germano relatou a mate’ria, aprovada pelo

Departamento de Psicologia em reuniao do dia 17.07 .02, referente ao projeto

de pesquisa intitulado “Estudo Comparative do Sentimento de Cornunidade

entre Comunidade Urbana e Rura ”, coordenado pela Professora Veronica

Morais Ximenes. A Conselheira Idilva Germano fez a leitura do pareeer

favoravel a aprovaeao do projeto (que se realiza no periodo de agosto de 2002'

a julho de 2003), emitido pelos Professores Fatima de Sena e Silva, Elda de

Carvalho e Caubi Tupinambé. O projeto em questao objetiva “aprofundax

conheeimentos sobre o tema, no ambito da psicologia comunitaria, a partir das

duas situae'ées consideradas”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5) O Conselheiro Pedro Anton Queiroz Lima relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Histéria, em reunifio do dia 29.08.02,

referente ao seu projeto de pesquisa intitulado “Historia, Meio Ambiente e

Reajustamento Social”. Esclareceu que o referido projeto objetiva “percebe'r

como se colooa a questfio do meio ambiente no corpus documental especifico

das leis provinciais do Ceara”, e destina—se a um projeto maior que sera a sua

tese de Doutorado. O projeto em questfio se realiza no periodo de setembro de

2002 a setembro de 2003. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6) O Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada

pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 20.08.02, que trata

do projeto de pesquisa intitulado “Requalificaeao urbana, eultura e cidadania:

a problematica do espaeo pflblico no entomo do Centro Dragfio do Mar de

Arte e Cultura”, coordenado pela Professora Linda Maria de Pontes Gondim.

Na oportunidade, foi lido o parecer, emitido pelos Professores Alba Carvalho,

Irlys Barreira e Domingos Sévio Abreu, favorével a aprovaqao do referido

projeto, que esta sendo realizado no periodo de 01.07.02 a 30.06.04, e que se

trata do desdobramento de uma pesquisa anterior sobre 0 Centro Dragfio do

Mar, eujo relatorio esta sendo apresentado na presente reunifio. O projeto

objetiva “identificar os usos do espaeo urbane, prendendo—se a0 entorno do

a



Centre Dragao do Mar, verificando diferentes usos culturais, residenciais e
comerciais”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.7) O
Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 17.09.02, que trata do projeto de pesquisa
intitulado “Alternativas de Geracfio de Rendas Via Microcre'dito,
Cooperativismo e Associativismo”, coordenado pcla Professora Lea Carvalho
Rodrigues. O projeto, no ambito da Antropologia do Trabalho, realizar-se-a no
periodo de 04.11.02 a 03.11.04. Segundo parecer favoravel, emitido pelos
Profesores Alba Carvalho, Neyara de Oliveira Arafijo e Ismael Pordeus
Junior, 0 projeto objetiva “estudar formas altemativas de geracao de renda e
combate a pobreza, incidindo o olhar em atividades associativas, cooperativas
e outras formas de organizacao desenvolvidas no Ceara, com o foco 11a
cultura, mais precisamente nas mudancas culturais”. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Relatérios Finais
de Projetos de Pesquisa. 1) O Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 20.08.02,
que trata do relatério final do projeto de pesquisa intitulado “Desenho urbano
e imaginario socio—espacial da cidade: a producao dc imagens da “moderna”
Fortaleza no Centro Dragao do Mar de Arte e Cultura”, coordenado pela
Professora Linda Maria de Pontes Gondim. O projeto em questao, realizado
no periodo de marco de 2000 a junho de 2002, objetivou “desvendar o papel
de grandes projetos de desenho urbano na producao de imagens dc Fortaleza,
como centro de cultura, turismo e lazcr, e a relacfio dessas imagens com a
gestao do espaco urbano e metropolitano, considerando o papel do Centro
Dragao do Mar, 1150 so do ponto de vista de sua concepcao como proposta
urbanistica, mas também enquanto elemento de uma politica cultural inserida
num determinado modelo de desenvolvimento promovido no Ceara pelos
autodenominados “governos das mudancas”. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Lucia Siebra relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 25.09.02, que
trata do relatério do projeto de pesquisa intitulado “Representacao Social de
Cura na Visao dos Acompanhantes dc Criancas com cancer”, coordenado
pela Professora Ana Maria Vieira Lage. O parecer apresentado, favoravel a
aprovacao do citado relatério, emitido pelos Professores Elda Carvalho,
Ricardo Lincoln Barrocas 6 Angela Marques, esclareceu que os dados foram
obtidos junto a acompanhantes de criancas internadas para diagnostico e inicio
de tratamento quimioterapico no servico de Onco-Hematologia do Hospital
Infantil Albert Sabin. O projeto de pesquisa citado se propds, além do que o
titulo enseja, contribuir para a melhoria da qualidade de vida de criancas
portadoras dc cancer. A pesquisa foi realizada no periodo de agosto de 2001 a



julho (162002. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanim'dade. 3) A

Conselheira Ana Maria Sé de Carvalho relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Ciéncias da Informaoao, em reuniao do dia 07.11.2002 que

trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Praticas Leitoras nas

Escolas Publicas no Conjunto Ceara”, por ela coordenado e pela Professora

Rute Batista de Pontes. No relatorio apresentado, as professoras citadas acima,

mencionam as dificuldades encontradas no decorrer da realizacao da pesquisa,

as realizacoes e as propostas para a co tinuacao do projeto por mais 01 (um)

ano, ate 2003, com os mesmos objetivos, centrados nas escolas de Ensino

Fundamental c Médio César Campelo e Dr.Genti1 Barreira. Posta em votacao,

a matéria foi aprovada por unanimidade. WE. lndicac‘ao de 03

(trés) Professores Auxiliares para comporem o Colégio Eleitoral que escolhera

os novos representantes do Magistério Superior, na respectiva categoria, junto

ao Conselho Universitario. Diante da necessidade de indicacao de trés

professores Auxiliares, como o titulo da materia explicita, 0 Departamento de

Comunicacao Social apontou, para representar 0 Centro de Humanidades no

Colégio Eleitoral, os Professores Agostinho Gosson, Luis Sérgio dos Santos e

Godofredo Pereira de Sousa. Diante das indicacoes, os Senhores Conselheiros

aprovaram os nomes acirna mencionados. Na oportun'dade, a Senhora

Diretora do Centro, Professora Maria Elias Soares deu ciéncia da necessidade

dc escolha dos novos representantes do Centro de Humanidades, titular e

suplente, junto a CPPD ( Comissao Permanente dc Pessoal Docente), de

acordo com a Resolucao n° OS/CONSUNI (Conselho Universitario) de

28.04.1988. Solicitou a colaboracao dos Senhores Chefes de Departamento na

elaboracao de um novo calendan'o de eleicao, haja vista 0 insucesso da

primeira. Quanto a indicacao de candidatos, 0 Departamento de Literatura

indicou 0 Professor Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros na

qualidade dc candidato a titular, sendo 0 Professor Jose Américo Saraiva, do

Departamento de Letras Vernaculas, indicado para suplente. Ficou decidido

que os candidatos fariarn a inscricao na Secretaria do Centro, sendo que a

eleicao se realizaria apos reinicio das aulas. Quinta matéria. Mudanca de

Regime de Trabalho — de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, do Departamento

de Literatura - Professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz. Esta matéria nao

pode ser apreciada por falta do quorum exigido pela Resolucao n° 06/ CEPE

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao), dc 1° dc marco de 1994. Sexta

matéria. Contratacao de Professor Visitante Estrangeiro - Leitor. O

Conselheiro Tito Livio Cruz Romao relatou a matéria, aprovada pela Casa de

Cultura Alema, em reuniao do dia 02.09.02, pelo Colegiado da Coordenadoria

Geral da Casas de Cultura Estrangeira em 09.09.02 6 pelo Departamento de

Letras Estrangeiras em sessao do dia 09.09.02, que trata da indicacao pelo
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DAAD (Servieo Alemao de Intercambio Aoadémico) para contrataoao da
Professora Wiebke Roben de Alencar Xavier, na qualidade de Professora
Visitante Estrangeira - Leitora, da Casa de Cultura Alema, devendo assumir
todas as filnooes do atual leitor Wolfang Cziesla, cujo término do contrato
esta previsto para 31.01.03. A Professora indicada também desenvolvera
atividades no Departamento de Letras Estrangeiras, de acordo com o plano de
trabalho apresentado, nos termos da Resolugfio n° 14/CONSUNI (Conselho
Universitério), de 30.12.1992. A contrataoao dar-se-a per 01 (um) ano,
podendo prorrogar por mais 03 (1165) anos. Posta em votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Sétima matéria. Jubilaofio de Alana do Curso de
Letras. A Professora Maria Elias Scares deu ciéncia aos Senhores
Conselheiros que o Colegiado da Coordenaoao do Curso de Letras decidira,
por unanimidade, recomendar a jubilaoao da aluna Sandra Maria de Castro
Menezes, matricula n° 9208372. Esclareceu que a citada aluna, apesar de
notificada, nao cumprira as etapas programadas para a conclusao do Curso.
Diante disso, o Colegiado da Coordenagao do Curso de Letras “observando a
extrapolaoao do prazo estabelecido para a conclusao do curso, conforms
Art.106, Capitulo IV do Regimento Geral, combinado com o Art.3° do Anexo
20 a0 Regimento e do n50 cumprimento dos Tennos de Compromisso e
Planes de Estudo”, decidiu recomendar a jubilaoao da aluna Sandra Maria de
Castro Menezes. Esclareceu, ainda, que em cumprimento ao Regimento Geral
da Universidade Federal do Ceara, Art.25, alinea I, manifestou—se favoravel a
jubilaqao da citada aluna, devendo encaminhar o processo em questao a Pro-
Reitoria de Graduagao, para as devidas providéncias. Na oportunidade,
manifestaram—se os seguintes Conselheiros: Ismael Pordeus J1’mior (deveria
ser observada a seriedade do case; se fosse em um Universidade particular, a
aluna jamais procederia desta maneira, e que, entrando com recurso na
Justioa, a aluna seria reintegrada pelo juiz); Roberto Pontes e Custédio
Almeida (fizeram consideraooes sobre os critérios de jubilaeao). Oitava
matéria. Prorrogaoao de Afastamento de Docentes. 1) O Conselheiro Carlos
Versiani relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Ciéncias
Sooiais, em reuniao do dia 17.09.02, que tratam: a) da prorrogaoao de
afastamento do Professor Valmir Lopes de Lima, no periodo de 01.08.02 a
31.07.03, a firn de concluir curso de Doutorado, no Programa de Pos«
Graduaoao em Sociologia, na Universidade Federal do Ceara. Na ocasiao, foi
lida a declaraoao do Professor Orientador Jawdat Abu-El-Haj dando ciéncia
das atividades desenvolvidas pelo Professor Valmir Lopes de Lima e de que o
oitado docente estaria desenvolvendo trabalho de pesquisa para elaboraoao de
sua tese intitulada “Voto e Comportamento Parlamentar no Legislative
Municipal de Fortaleza”. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
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unanimidade; b) da prorrogagao de afastamento da Professora Celina Amalia
Ramalho Galvfio Lima, no periodo de 01.08.02 a 02.03.03, 3 fun de concluir
curso de Doutorado, no Programa de Pos-Graduagao em Sociologia, na
Universidade Federal do Ceara. 0 Professor Orientador César Barreira,
atrave’s de parecer, solicitou a prorrogaoao de afastamento da Professora.
Celina Amalia, objetivando a elaboraeao, conclusao e defesa de sua tese
intitulada “O Cotidiano no Instituto Penal Paulo Sarasate”. Posta em votaqfio,
a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro Roterdan
Damasceno relatou as matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria
Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao do dia 27.09.02, que
tratam: a) da pron'ogagao de afastamento do Professor Leonel Figueiredo de
Alencar Araripe, no periodo de 01.11.02 a 31.10.03, a fim de prosseguir curso
de Doutorado em Lingfiistica, na Universidade de Konstantz, Alemanha. Foi
lida oafia do professor Doutor Christoph Schwarze, dando ciéncia do periodo
letivo ( junho 2001 a junho de 2002 ) cursado pelo Professor Leonel Araripe,
no qual teve um excelente desempenho, dando ciéncia ainda do
desenvolvimento de sua tese. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade; b) da prorrogagao de afastamento da Professora Rogéria Costa
Pereira, no periodo de 01.10.02 a 30.09.03, a fim de cursar Doutorado em
Lingfiistica, na Universidade de Colonia, em Koln (Colonia), Alemanha. A
Professora Orientadora Doutora Ursula Stephany encaminhou um parecer
dando ciéncia das atividades desenvolvidas pela Professora Roge’ria Pereira,
dos problemas enfrentados pela referida docente (falta de pagamento do Brasil
e problemas na coluna vertebral) e da necessidade de pronogaoao de seu
afastamento, para a coleta e anélise dos dados, parte mais importante da sua
tese de doutorado. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unam'nn'dade.
Nona matéria. Progressao Funcional Horizontal de Professor de 1° 6 2°
Graus. O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou a matéria, apsovada pelo
Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em
reunifio do dia 13.09.02, que trata da progressfio funcional horizontal do
Professor Potiguara Mourfio Melo, da Casa de Cultura Alema, referente ao
intersticio de 1999.2 a 2001.1, da classe D, referéncia 3, para a classe D,
referéncia 4, do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A Comissfio de
Avaliaeao, composta pelas Professoras Marlficia Barreto Aguiar, Dina Maria
Fragoso Cestari e Maria Alice Arruda Ferreira Gomes, julgou 0 Professor
Potiguara Mourao Melo apto a progressfio supracitada, tendo-lhe atribuido
media 9,9 (nove virgula nove). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Comunicagfies. O Conselheiro Custédio Almeida informou que
seré realizado um Seminario para Coordenadores de Cursos de Graduaefio, na
Casa José de Alencar nas seguintes dataszl3 de novembro/2002, 10 de
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dezembro/2002 e 15 de janeiIo/2003. O Conselheiro Roberto Pontes
comunicou que os Professores Odalice de Castro Silva e José Linhares Fflho
foram eleitos Coordenador e Vice—Coordenador, respectivamente, do
Programa de Pés-Graduagfio em Letras. 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 presente ata, que depois
de Iida e aprovada, seré assinada por mim e pelos presentes.
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