
Ata da 397a Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 26 (vinte e seis) dias do mes de Junho do

ano 2003 (dois mil e trés), as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutes, realizou—se

na Sala de Reunioes, mais uma 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: Elvira Gléria

Drummond Miranda, representante “pro tempore” do Departamento de

Literatura; Maria Ednilza Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valério, chefe

e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto

Farias, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Silas José de Paula e

Antonio Wellington de Oliveira Junior, chefe e representante do

Departamento de Comunicacfio Social; Maria de Fatima Oliveira Costa e Ana

Maria sa de Carvalho, chefe e representante do Departamento de Ciéncias da

Informacfio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Junior e Lea Carvalho

Rodrigues, chefe e representante “ad hoc” do Departamento de Ciéncias

Sociais; Izabel Cristina Ferreira Borsoi e Angela de Moura Marques, chefe e 7

representante “ad hoc” do Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de

Barros da Ponte, chefe “pro tempore” do Departamento de Historia; Maria

Aparecida de Paiva Montenegro, chefe do Departamento de Filosofia; Carlos

Alberto de Souza, coordenador do Curso de Letras; Silvia Helena Belmino

Freitas, coordenadora do Curso de Comunicacfio Social; Maria do Rosario de

Fatima Portela Cysne, coordenadora do curso de Biblioteconomia; Veronica

Morais Ximenes, coordenadora do Curso de Psicologia; José Linhares Filho,

vice-coordenador do Programa de Pos- Graduacao em Letras; Bernardete

Biasi Rodrigues, coordenadora do Programa ' dc Pos-graduacao em

Linguistica; Odilio Alves Aguiar, coordenador do Programa de Pos-

Graduacfio em Filosofia; José Célio Freire, coordenador do curso de Mestrado

em Psicologia; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, coordenador geral

das Casas de Cultura Estrangeira; Dina Maria Fragoso Cestari, representante

do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. Havendo quorum regimental, a

Professora Maria Elias Scares submeteu 'a pauta a apreciacao dos Senhores

Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes inclusfies e exclusfio. Inclusfies:

l)Abertura de Edital para Selecfio de Professor Visitante Brasileiro—

Departamento de Filosofia. 2) Afastamento de Docente- Departamento de

Letras Vernaculas - Professor José Américo Bezerra Saraiva e Professora

Monica Magalhaes Cavalcante. Exclusfio: Disposicfio do Professor Francisco

Régis Lopes Ramos para o Governo do Estado — Departamento de Historia.

Aprovadas as inclusoes e a exclusao e conseqfientemente a pauta, a Professora

Malia Elias Scares colocou em discussfio a ata_ da 396a Sessao Ordinéria,
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Scares deu boas-vindas aos Professores Silas José de Paula, Verdnica Moraes

Ximenes, Isabel Cristina Feneira Borsoi e Silvia Helena Belmino Freitas, '

eleitos, respectivamente, chefe do Departamento de Comunicaofio Social,

coordenadora do curso de Psicologia, chefe do Departamento de Psicologia e

coordenadora do Curso de Comum'cagao Social. Na oportunidade, a
Professora Maria Elias Scares apresentou aos Senhores Conselheiros o

catélogo contendo a publicaqao dos resumos dos programas e projetos

permanentes de extensao referentes as agoes e prestagao de servigos de
produoao e publicagfio e de aoao integrada, periodo de 2000 a 2003. Dando

seqfiéncia, registrou a renovaoao do Comité Editorial da Revista de Letras que
sera assim constituido: Professora Maria Elias Scares (Departamento de

Letras Veméculas - Presidente, Professora Vera Lucia Albuquerque de

Moraes (Departamento de Literatura) — Membro e Emflia Maria Peixoto

Farias (Departamento de Letras Estrangeiras) — Membro. Ordem do dia.
Primeira Matéria. Relatérios de Projetos de Pesquisa. 1) A Conselheira

Fatima de Oliveira Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Ciéncias da Informaoao, em reuniao do dia 20.05 .03, que trata do relatério

parcial do projeto de pesquisa intitulado: “Anélise Bibliométrica das citaqoes

dos Professores da UFC”, coordenado pela professora Virginia Bentes Pinto.

Na oportunidade, a Professora Fatima Costa procedeu a leitura' do parecer,

emitido pelos Professores Casemiro Silva Neto e Ivone Bastos Bomfim

Andrade, que reiterou a “importfincia desse tipo de pesquisa como dispositivo

capaz de possibilitar a identificaoao da natureza dos produtos de nossa
instituioao académica diante das demandas e exigéncias contemporfineas.”

Pareoer aprovado por unanimidade. 2) A Conselheira Fatima Costa relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informagfio, em reunifio

de 20.05.03, que trata do relatério final do projeto de pesquisa intitulado
“Analise Critica do Ensino de Biblioteconomia do Ceara”, por ela coordenado.
A comissao constituida pelos Professores Casemiro Silva Neto e Ivone Bastos
Bomfim Andrade, emitiu parecer favoravel ao relatério apresentado,
ressaltando “tratar-se de esforgos e investimentos visando a sintonia com
novas exigéncias relacionadas com a necessidade de formagao e capacitagao
profissional de acordo com as demandas da sociedade contemporfinea”.
Parecer aprovado por unanimidade. 3) A Conselheira Isabel Cristina ferreira
Borsoi relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
reuniao departmental de 11.06.03, que trata do relatorio final de projeto de
pesquisa intitulado “Adolescente em Conflito com a Lei: avaliagao das
praticas goVemamentais concementes ao seu processo de socializagao
secundario”, coordenado pela professora Angela de Alencar Aran'pe Pinheiro.
O parecer emitido pelos professores Céssio Adriano Braz de Aquino, Maria de



complementares necessanos a compreenséo do processo de ’socializagfiosecundéiia de adolescentes em conflito com a lei.” Parecer aprovado porunanimidade. MM Matéria. Projetos de Pesquisa. l) A ConselheiraMan'a do Rosério de Fétima Portela Cysne relatou a matéria, que trata doprojeto. de pesquisa intitulado “Estudos das Demandas Sociais para aFormagfio do Profissional do Bibliotecério: estudo de caso do Estado doCearé”, coordenado pelas professoras Maria do Rosério de Fatima PortelaCysne e Maria de Fatima Oliveira Costa, com periodo de vigéncia deagosto/03 a julho/OS. Na oportunidade, a Professora Faitima Portela fez aleitura do parecer favorével emitido pelos Professores Casemiro Silva Neto,Virginia Bentes Pinto e Ivone Bastos Bomfim Andrade, que tem como

utilizagfio dessa literatura”. Parecer aprovado por unanimidade. 4) OConselheiro Antonio Wellington de Oliveira Jl’mior relatou a matéria,



que trata do projeto de pesquisa “Benditos Penitentes: oralidade, performance

6 cultura de massa na ordem dos penitentes de Barbalha”, por ele coordenado.

O parecer emitido pelas Professoras Jfilja Maria Pereira de Miranda Henriques

6 Maria Aparecida de Sousa, “ressalta a importancia e urgéncia da pesquisa

tendo em vista 0 processo de extinoao de tal fenomeno, em curso e

irretroativo”. Parecer aprovado por unanimidade. Terceira Matéria. Projetos

de Extensao. A Conselheira Fatima Costa relatou as matérias, aprovadas pelo

Departamento de Ciéncias da Informaodo, em reuniao de 17.06.03, que tratam

dos seguintes projetos de extensao: a) “Seminario de Informaofio”, coordenado

pelas Professoras Maria de Fatima Oliveira Costa e Ivone Bastos Bomfim

Andrade. Na oportum'dade, a Professora Fatima Costa prestou esclarecimentos

a respeito do periodo de realizaeao (junho/03 a dezembro/OS) e sua

' justificativa (propiciar maior integraoao dos futures profissionais em

atividades de leitura, reflexfio e discussao dos oontextos em que a sociedade

contemporfinea se insere); b) “As Identidades Culturais na Sociedade da

Informaoao”, coordenado pelo Professor Casemiro Silva Neto. A Professora

Fatima Costa fez a leitura do parecer favoravel, que destaca entre outros

objetivos (colaborar com a superaoao de certas distancias entre docentes;

ampliar os canals de comum'caoao entre diferentes areas; e subsidiar o
estudante com experiéncias de natureza teorica, metodologica e discursiva ‘

capazes de posioiona-lo competentemente em seu futuro meroado de
trabalho); c) “Seminario Informaofio e Sociedade”, coordenado pelo Professor

Luiz Tadeu Feitosa. Apos o relato 0 Prof. Célio Freire indagou se 0 projeto,

por estar atrelado a uma disciplina da graduaofio, nao seria uma atividade
duplamente contabilizada para o professor, tanto em termos de distribuioao da

carga horaria, como para efeito de pontuagao da GED (Gratificaoao de

Estimulo a Docéncia). A matéria foi amplamente discutida e ficou esclarecido
que o Projeto de Extensao se realizava além do tempo destinado a disciplina

mencionada. Projetos aprovados por unanimidade. uarta Matéria.

Jubilaeiio de Aluno do Curso de Letras. O Conselheiro Carlos Alberto de

Souza relatou a matéria, lendo o parecer aprovado pelo Coleg’ado da

Coordenaofio do Curso de Letras, em reuniao realizada em 04.06.03, que trata

da jubilagao do aluno Genésio Gomes da Silva, matricula 9413022. Na

oportum'dade 0 Professor Carlos Alberto de Souza esclareceu que o citado
aluno, apesar de notificado, 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

ourso, conforme o disposto no Artigo 106 do Regimento Geral da UFC,
combinado com o Paragrafo 13c do Artigo 2° do Anexo 20—A, e ‘
Madam-man famhém mm n 2111110 “50 cumnriu os Termos de Compromisso e



0 Plano de Estudo, decidiu recomendar a jubilagao do aluno Genésio Gomes
da Silva. Na oportunidade, os Senhores Conselheiros concordaram que o
processo fosse encaminhado ao setor competente. Quinta Matéria. Indicaoao
do Representante do Centre de Humanidades junto a Comissfio de
Pesquisa da Pré-Reitoria de Pesquisa e Pos- Graduagfio. A Professora
Maria Elias Scares deu ciéncia aos Senhores Conselheiros do desligamento da
Professora Ana Cristina Pelosi Silva- de Macedo da flmeao de Representante
do Centro de Humanidades junto a Comissao de Pesquisa da Pro—Reitoria de
Pesquisa e P6s-Graduaeao e informou que a Professora Ana Cristina Pelosi
indicara a Professora Elisabeth Dias Martins para substitui-la. Acrescentou
ainda que, como era sua prética, solicitara aos chefes dos Departamentos a
indicaofio de novos candidates a referida funeao. Em virtude de a matéria nfio
ter sido apreciada no ambito de todos os Departamentos, os Conselheiros
solicitaram que o prazo para a consulta fosse estendido e a mate’ria apreciada
na proxima reuniao deste Conselho. Sexta Matéria. Indicaofio do
representante do Centre de Humanidades junto ao Grupo de Trabalho de
Monitoria (GTM) da Pré—Reitoria de Graduaeao. A Professora Maria
Elias Scares apresentou o comunicado da Professora Andrea Carla Filgueiras
Melo de que estara impossibilitada do cumpfimento das atividades de
Representante do Centro de Humanidades no Grupo de Trabalho de
Monitoria, junto a Pro-Reitoria de Graduaeao, por motivo de licenoa
maternidade. Na oportlmidade, a Professora Maria Elias indagou a respeito de
nomes de novos candidatos para a representagfio supracitada, tendo sido a
matéria adiada para a préxima sessao do Conselho, haja vista que alguns
Departamentos n50 encaminharam suas indicaeoes. Sétima Matéria.
Afastamento de Docente. l) A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em
reuniao de 11.06.03, que trata do seu afastamento, no periodo de 01 a
07.09.03, 3 fim de participar do Congresso Internacional RAAM V, sobre
linguagem figurativa, que se realizara em Paris, na Universidade Paris 13.
Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira
Ednilza Moreira relatou a materia, aprovada pelo Departamento de Letras
Vernaculas, em reuniao do dia 19.05.03, que trata do afastamento do Professor
Jose Américo Bezerra Saraiva, no periodo de 25.08.03 a 24.08.04, a fim de
cursar Doutorado, no Programa de Pos-Graduaofio em Lingiiistica, da
Universidade Federal do Ceara. Na oportunidade, a Professora Ednilza
Moreira fez a leitura da carta da Professora Orientadora, Doutora Bernardete
Biasi Rodrigues, solicitando e justificando o afastamento do Professor José
Américo Bezerra Saraiva. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 3) A Conselheira Bemardete Biasi Rodrigues relatou a matéria,



aprovada “ad referedum” do Departamento de Letras Vernacula's, em
24.06.03, que trata do afastamento da Professora Monica Magalhaes
Cavalcante, no periodo de 01.07.03 a 10.07.03, a fim de participar do
Seminario das Linguas Romanicas, na Universitat Tiibingen, em Blaubeuren—
Alemanha, oportunidade em que apresentara comunicaoao no III Coléquio do
Portugués Brasileiro, sobre o tema “O uso dos pronomes demonstrativos no
portugués brasileiro”. A Professora Bemardete Biasi esclareceu que a referida
docente também participara do workshop “Projeto para a Historia do
Portugués do Brasil”, que seré realizado no periodo de 04 a 06.07.03, em
Blaubeuren, na Alemanha. Posta em‘ votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Oitava Matéria. Lotaeio Provisoria de Docente (UFRG para
a UFC). O Conselheiro Carlos Silveira Versiani relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reunifio de 17.06.03, que trata da
solicitae'ao de lotagao provisoria do Professor Hildemar Luiz Rech, da
Universidade Federal do Rio Grande—RS para 0 Departamento de Ciéncias
Sociais da Universidade Federal do Ceara. Na oportunidade, 0 Professor
Carlos Versiani procedeu a leitura do parecer favoravel a aceitagao do referido
Docente no Departamento, com as devidas justificativas e do Termo de
Aceitagao para exercicio provisério (2° do Art. 84 da Lei 8527/97), por um
periodo de dois anos, podendo 0 Professor Hildemar Luiz Rech iniciar as
atividades docentes no segundo semestre de 2003. Posta em votagfio a matéria
foi aprovada por unanimidade. Nona Matéria. Redistribuieao de Docente

, da Universidade Federal de Roraima (UFRR) para a Universidade
Federal do Cearai (UFC). A Conselheira Maria Ednilza Oliveira Moreira
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas, em
reuniao do dia 12.06.03, que trata do pedido de redistribuieao da Professora
Maria Margarete Fernandes de Sousa, com lotagao proviséria no
Depanmnento de Letras Vernéculas, da Universidade Federal de Roraima
(UFRR), para a Universidade Federal do Ceara. Na oportunidade a Professora
Maria Elias Scares prestou esclarecimentos a respeito dos trabalhos
desempenhados pela citada docente e do interesse do Departamento em té-la
no seu quadro efetivo. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Déeima Matéria. Criaefio de Disciplinas no Departamento
de Ciéneias da Informaeao. A Conselheira Maria de Fatima Oliveira Costa
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informagao, em
reuniao de 17.06.03, que trata da criaefio de disciplinas, na grade curricular do
Curso de Biblioteconomia. Prosseguindo, a Professora Fatima Costa fez a
leitura das ementas, justificativas e nfimero de créditos das disciplinas “Gestao
de Unidades de Informagao”, “Gestao de Recursos Humanos. em Unidades de
Informacfin” “Planeiamenm de Unidades de lnformacfio” e “Omanizacfio.



Sistemas e Métodos em Unidades de Informaefio.” Matéria aprovada porunanimidade. Décima Primeira Matéria. Abertura de Edital para Selecfiode Professor Visitante Brasileiro. A Conselheira Maria Aparecida de PaivaMontenegro relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Filosofia, emreunifio de 26.06.03, que trata do pedido de abertura de edital para selegfio deProfessor Visitante Brasileiro, setor de estudo: ética e politica, com regime de40 horasJDE. A Professora Aparecida Montenegro prestou esclarecimentos arespeito da programagfio a ser cumpn'da nos semestres de 2003.2 e 2004.1, naGraduaofio 6 na P65~Graduao§o e ressaltou que a contratagfio em questfiocontribuiré para a consolidaofio do Programa de Pos-Graduaefio em Filosofia.Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por un ' 'dade. Nada majshavendo a tratar, a Senhora Diretora, enceuou a sessfio, da qual, eu, FernandaMaria Veras Femandes, na qualidade de secretéria “ad hoc”, lavrei a presenteata, que depois de 1i . e aprovada, seré assinada r mim e 105 presentes...
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