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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 486‘ Reuniao Ordinziria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Ceara, realizada no dia 20 (vinte) de outubro de 2011 (dois mil e onze), as 10 (dez) horas e 20

(vinte) minutos, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora do

Centro, Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos seguintes

Conselheiros: Maria Elias Soares — Ex-diretora do Centro de Humanidades; Francisco Roberto

Silveira de Pontes Medeiros — Chefe do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Fernandes

Tévora — Representando a Chefe do Departamento de Letras Vernéculas; Massilia Maria LiraDias

e Tito Livio Cruz Romao — Representante da Chefe e Representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Antonio Wagner Chacon Silva 6 Jefferson Veras Nunes — Chefe e Representante do

Departan’1ento dc Ciéncias da Informac‘fio; Pedro Airton Queiroz Lima - Chefe do Departamento

de Historia; Maria Silvana Militao de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diumo; Maria

da Gloria Guard Tavares — Coordenadora do Curso de Letras Notumo; Maria de Fatima Silva

Fontenele — Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Antonio George Lopes Pauline -

Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais (noturno); Andrea Carla Melo Filgueiras —

Coordenadora do Curso de Psicologia; Ana Ame’lia de Moura Cavalcante de Melo —.

Coordenadora do Curso de Histéria; Elizabeth Dias Martins — Coordenadora do Programa de P63-

Graduaoao em Letras; Monica Dourado Furtado - Coordenadora Geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Alexander Magnus Alves Ribeiro — Representante do Magistério de Ensino Basico

Técnico e Tecnolégico; Antonio José de Azevedo — Representante do Corpo Téenico—

Administrativo; Emmanuel Pessoa Lessa e Nathan Matos Magalhaes — Representantes do Centre

Académico de Letras. Foram justificadas as auséncias dos conselheiros: Orlando Luiz de Arafijo;

Edilene Ribeiro Batista; Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin e Ricardo Lincoln Laranjeiras

Barrocas. Reuniu-se em sessao ordinal-ia, o Conselho do Centro de Humanidades. ORDEM DO

DIA. Iniciando a reuniao a Senhora Diretora parabenizou os aniversariantes do mes de outubro e

agradeceu a presenoa de todos, ale’m de informar que essa é a ultima reuniz’io presidida pela

mesma, tendo em vista 0 término do seu mandato como Diretora do Centro de Humanidades no

quadriénio 2007-2011. Havendo quorum regimental, a Senhora Diretora colocou em apreciacz’io a

pauta do dia, onde foram solicitadas as seguintes Inclusoes: Departamento de Ciéncias da
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Informaeao: 01 relatorio de projeto de pesquisa, 04 projetos de extenséo e 02 afastamento do pais;

Departamento de Letras Estrangeiras: 01 projeto de extensfio; Programa de Pés-Graduagfio em

Letras: alteraoao do Regimento Interno. Posta em apreciaoao a pauta com as inclusoes foi

aprovada por unanimidade. PRIMEIRA- MATERIA - Aprovagfio das atas 485‘ REUNIAO

ORDINARIA. Como de praxe, a secretariat procedeu a leitura dos topicos da ata 485a realizada

em 27 (vinte e sete) de setembro de 2011 (dois mil e onze) e da 3“ reunifio extraordinéria realizada

em 14 (quatorze) de setembro de 2011 (dois mil e onze). Sendo colocadas em discussfio, as atas

foram aprovadas por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: HOMOLOGACAO CONCURSO

PflBLICO. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Antonio

Wagner relatou a mate'ria que trata da homologaeao do resultado de Concurso Pliblico Professor

Assistente — Setor de Estudo: Informatica Documentaria - Tecnologia da Informaeao e da

Comunicaeao. O concurso ocorreu nos dias 03 'a 07 de outubro de 2011, e teve 04 (quatro)

candidatos inscritos, sendo classificado em 1° lugar e indicado para contrataoao o candidato

Arnoldo Nunes da Silva, que obteve a media final de 8,8 (oito virgula oito). Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. COMISSAO
JULGADORA DE CONCURSO PUBLICO. DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata da indicaofio do
Departamento de Letras Estrangeiras para composiofio Comissfio Julgadora de Concurso

Pfiblico Professor Assistente — Setor de Estudo: Lingua Inglesa e was Literaturas, a ser

composta pelos seguintes professores doutores, como titulares: Carlos Augusto Viana da Silva

(Presidente — Universidade Federal do Cearé); Lourdes Bernardes Gonealves (Aposentada -
Universidade Federal do Cearé) 6 Pedro Henrique Praxedes Filho (Universidade Estadual

Ceara). Como suplentes os Professores Doutores Emilia Maria Peixoto Farias (Universidade

Federal do Ceara) e Vera Ll’lcia Santiago Arafijo (Universidade Estadual do Ceara). Para

secretariar o referido concurso foi indicada a professora Jacqueline Freitas Bezerra
(Universidade Federal do Cearé). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA - CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA — 4.1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Antonio Wagner
Chacon relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 4.1.1 “A

dimensao conceitual do estudo de usuarios: uma analise de dominio a partir dos Cursos de

Biblioteconomia brasileiros”, coordenado pela professora Maria de Fatima Oliveira Costa, a

realizar—se no periodo de outubro/2011 a outubro/2012, aprovado em reuniao departamental de

18/10/2011. 0 projeto tem como objetivo geral identificar os traeos distintivos que constituem a

dimensao conceitual do dominio cientifico, seus dialogos interdisciplinares e os referentes teéricos

que permeiam a produefio eientifica na area. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. 4.1.2 Conhecimento gerido pelo computador — COGECON, coordenado pelo

professor Osvaldo de Souza, a realizar-se no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2013, aprovado em

reunifio departmental de 18/10/2011. 0 projeto tem como objetivo geral a construofio de um

modelo oomputacional teérico e experimental e uma nova plataforma computacional a ser referida

pelo nome de Conhecimento Gerido pelo Computador (COGECON). Posta em votagao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 4.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O

Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa

intitulado “Comentario a 2" Ode Pitica de Pindaro”, coordenado pelo professor Robert de Brose

Pires, a realizar-se no periodo de setembro/2011 a setembro/2012, aprovado em reunifio

departamental de 07/10/2011. 0 projeto tem como objetivo geral realizar a traduofio da 2a Ode

Pitica de Pindaro e redigir uma, introduofio e comentario linear, levando em conta: fontes,

performance, questfies de genero, metro, linguagem e tradugfio. Posta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. RELATORIO DE PROJETO DE
PESQUISA. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata da apresentagao do relatério do

projeto de pesquisa intitulado: Comentério a 1“ Olimpica de Pindaro, referente ao periodo de

setembro/2009 a setembro/2011, aprovado em reuniao departmental de 07/10/2011. Segundo o

parecer apresentado o projeto cumpriu o prazo estabelecido, a metodologia proposta, bem como o

objetivo de realizar a tradugfio da 1’1 Olimpica de Pindaro e redigir uma introdugfio e comentério

linear sobre essa tradueao. O projeto resultou, ainda, em apresentaoao do tema pesquisado e de

temas afins em congressos, palestras, ora como coordenador, como comunicador ou como

palestrante. Posta em votaez’io, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA.

CADASTRAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO 6.1 DEPARTAMENTO DE

LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata do

cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 6.1.1 “II Coléquio Frances Lingua

Estrangeira: a necessaria articulagfio entre diversos saberes”, coordenado pela professora

Ticiana Telles Mela, a realizar-se no dia 11/11/2011, aprovado em reunifio departamental (16

07/10/2011. 0 projeto tem como objetivo geral promover uma discussfio entre os professores e

futuros professores de francés acerca de questées relativas a formaoao e empregabilidade do

profissional dessa lingua estrangeira na atual realidade cearense e brasileira. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.2 “II Semana de Italianistica da UFC”, coordenado

pelo professor Rafael Ferreira da Silva, a realizar-se no periodo de 17 a 21/10/2011, aprovado

em reuniao departamental de 07/10/2011. 0 projeto tem como objetivo fomentar reflexfies e aqfies

sobre o ensino e a pesquisa em Italianistica em Fortaleza. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 6.1.3 “Festival de Cinema Polonés: obras de Andrzej Wajda

(Ciclo I), coordenado pela professora Magdalena Szymanska Lazaro da Silva, a realizar—se no
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periodo de 03 a 28/11/2011, aprovado em reuniao departamental de 07/10/2011”. 0 projeto te‘m
como objetivo aproximar e discutir a cultura, a histén'a e o cinema. contemporfineo do leste
europeu, especificamente da Polénia, e as questoes sociais e culturais expostas. Posta em votagfio,
a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.4 Programa de Extensfio Nficleo de Cultura
Classica, coordenado pelos professores: Ana Maria Cesar Pompeu, Francisco Edi de Oliveira
Sousa, Orlando Luiz de Arafijo e Robert Brose Pires. O projeto realizar—se-a no periodo de
16/08/2011 a 15/08/2012, 6 foi aprovado em reuniao departamental de 14/06/2011. Tem como
objetivo geral divulgar a Cultura Classica através dos estudOS e pesquisas elaborados e
coordenados pela Unidade C‘um'c’ular de Letras Cléssicas da UFC e por seu intercfimbio com
pesquisadores de outras areas e instituigoes. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.1.5 “II Jornadas Didaficas de Espanhol como Lingua Estrangeira”,
coordenado pelas professoras Livia Marcia Tiba Radis Baptista e Massilia Maria Lira Dias, a
realizar—se no periodo de 06 a 10/11/2011, aprovado em reuniao departamental de 07/10/2011. 0
projeto tem como objetivo proporcionar aos professores e firturos professores o contato com novas
experiencias didaticas e integra-las a sua aeao. Posta em votaeao, a mate'ria foi aprovada por
unanimidade. 6.2 CASA DE CULTURA ALEMA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou a
matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 6.2.1“Curso de Alemz'zo
Basico com a Plataforma Moodle”, coordenado pela professora Rogéria Costa Pereira, a
realizaI-se no periodo de 08/08 a 22/12/2011, aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de
Cultura Estrangeira em relmiao de 05/10/2011 6 tendo como objetivo geral desenvolver materiais
de apoio a0 curso presencial Alemao 1 (m'vel All1 do Quadro Europeu Comum de Referéncia
para Linguas) e testar a disponibilizagao destes através da plataforma e-leaming Moodle. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.2.2 “Curso de Alemao Basico para a area
industrial, coordenado pelos professores Tito Livio Cruz Romao e Rogéria Costa Pereira, a
realizar-se no periodo de 23/08/2011 a 28/06/2012, aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de
Cultura Estrangeira em reunifio (16 05/10/2011 6 tendo como objetivo geral capacitar alunos e
professores do Departamento de Indfistria do IFCE - campus Fortaleza para a comunicagao basica
em lingua alem'a’. em situagfies cotidianas 6 cm retinas de trabalho nas areas de mecanica,
automagfio e controle, mecatronica industrial 6 energias renovaveis. Posta em votagfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 6.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO.
O Conselheiro Antonio Wagner relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes
projetos de extensfio: 6.3.1 Grupo de Estudo: Competéncia em Informagfio, coordenado pela
professora Gabriela Belmont Farias, a realizar-se no periodo 15/09 a 15/12/2011, aprovado em
reuniz'io departamental de 18/10/2011. 0 projeto tern como objetivo geral despertar a vocaefio para
a Ciéncia e desenvolver sua capacidade de construir o conhecimento, promovendo estudos e apfies
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acerca da Competéncia em informagao no ambito universitério e suas dimensoe's sociais. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.2 Grupo de Estudo: Ferramentas web 2.0

aplicadas aos servieos de informaefio, coordenado pela professora Gabriela Belmont Farias, a

realizar—se no periodo 19/08 a 09/12/2011, aprovado em reunifio departamental de 18/10/2011. 0

projeto tern como objetivo geral despertar no graduando a vocaoao para a Ciéncia e desenvolver

sua capacidade de construir o conhecimento e proporcionar uma analise da aplicaofio das

ferramentas web 2.0 nos servioos de informagéio no ambiente das bibliotecas universitérias

brasileiras. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.3 Paine] de recursos e

servieos de informaefio, coordenado pela professora Gabriela Belmont Farias, a realizar—se no

dia 24/11/2011, aprovado em reunifio departamental dc 18/10/2011. 0 projeto tem como objetivo

geral deSpertar a vocagfio dos alunos a atividade cientifica, bem como promover estudos e aoées

acerca de Recursos e Serviqos de Informagfio no ambito universitério e suas dimensoes sociais.

Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.4 1” Seminario sobre

Informaefio, Cultura e Sociedade Digital, coordenado pelo professor Jefferson Veras Nunes, a

realizar—se no periodo 18/10 a 18/11/2011, aprovado através de “ad referendum” pelo

Departamento de Ciéncia da Informagfio. O projeto tern como objetivo geral criar um espago

institucional e académico que venha congregar diversos pesquisadores interessados em estudar a

informagao e suas interfaces com a sociedade, a cultura, a economia e a politica. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETHVIA MATERIA — AFASTAMENTO DE

DOCENTE. 7.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Andrea Carla relatou a

matéria que trata da solicitaofio de afastamento do professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba,

pelo periodo de 24 a 30/10/2011, a firm de participar de reunifio da equipe “Touch Group” do

Bncontro Intemacional de Empreendedorismo 6 Start Ups em Nova Iorque/USA. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada p01 unanimidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata da solicitaoao de

afastamento da professora Germana da Cruz Pereira, pelo periodo de 16/02 a 01/03/2012, com a

finalidade dc realizar estudos de pesquisa dc doutorado, na Universidade Pompeu Fabra, em

Barcelona/Espanha. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.3

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Antonio Wagner

Chacon relatou a matéria que trata das seguintes solicitaooes de afastamento: 7.3.1 Professora

Maria de Fatima Oliveira Costa, pelo periodo de 12 de margo de 2012 a 11 de marge de 2013,

com a finalidade de oursar Doutorado em Ciéncia- da Informaoao, na UNESP, em Marilia/SP.

Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.3.2 Professora Virginia Bentes

Pinto, pelo periodo 19 a 27/11/2011, com a finalidade de apresentar comunicaofio no Coléquio

Intemacional MEDINFOR II - A medicina na Era da Informaofio, na Universidade do Porto, em
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Porto/Permigal. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA

MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A Conselheira Monica Dourado

relatou a matéria que irata da solicitagao de progressao funcional dos seguintes professores: 8.1

Casa de Cultura Britfinica, solicitagao de progressao fimcional horizontal da professora Silvia

Regina Chaves Barreira, da classe D3, referéncia 02 para a classe D3, referéncia O3. Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.2 Casa de Cultura Alemfi, solicitaoao de
progressao funcional horizontal do professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, da classe D3,
referencia 01 para a classe D3, referéncia 02. Posta em votaoa'o, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 8.3 Casa de Cultura Italiana, solicitagao de progressao fimcional vertical da

professora Claudia Maria Silva Freire, da classe D3, referéncia 04 para a classe D4,

referéncia 01. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA.

PROGRAMACAO DEPARTAMENTAL CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. O

Conselheiro Alexander Magnus relatou a matéria que trata da apresentaoao da programagao

departmental da Casa de Cultura Alema para o semestre 2011.2, aprovada em reuniao do

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 05/10/2011. A referida
programaeao apresenta a carga horaria de 232 (duzentos e trinta e duas) horas. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA. COMISSAO DE
SINDICANCIA. A Senhora Diretora historiou as ocorréncias dos filtimos dois moses, onde foram

regisn‘ados diversos flutes no Departamento de Psicologia e Departamento de Ciencias da

Infonnagao, em gabinetes e m’lcleos de pesquisa, roubos sem arrombamento, as chaves eram
deixadas na portaria do bloco. Apés o registro dos fatos e reuniao com a Divisao de Vigilancia, foi
solicitada a composioao de uma Comissao de Sindicancia, com a finalidade de apurar os aludidos

incidentes. Em seguida a professora Fatima Costa expos sua opiniao contréria a formaoao da
comissfio, visto que professores n50 tern formagao para tal atribuigao. Desse modo, 1150 iria
indicar ninguém para compor a referida comissao, deixando a cargo do Conselho. Forarn relatados

pelo Chefe de Departamento de Ciéncias da Informagao os fatos ocorridos naquele departamento,
informando que embora aja um controls constants da sua parte com a relaefio As shaves dos
diversos ambientes, a professora Virginia Bentes deixava a chave do seu gabinete na portaria, de

onde foram roubados equipamentos pequenos, como notebook, maquinas fotograficas e HD
externo. Sugeriu, ainda, que fosse implantado um sistema de identificaeao por digital nos nficleos
e laboratories. A matéria foi arnplamente discutida entre os Conselheiros, sendo em seguida posta
em votaoao a questao da composioao da Comissao de Sindicancia. A votaeao resultou em apenas
02 votos favoréveis a composigfio da comissfio, dos professores Maria Elias e Wagner Chacon.

Diante do exposto, a maioria dos conselheiros presentes foram contrarios a composieao da

Comissao da Sindicancia. DECIMA SEGUNDA MATERIA. CRIACAO DE DISCIPLINAS.
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12.1 Curso de Letras Noturno. A Conselheira Maria da Gloria Guard relatou a matéria que trata

da criagfio de duas disciplinas optativas para o Curso Notumo de Letras, Topicos de Literature.

Hispano—Americana (02 oréditos) e Ensino de Lingua E'spanhola a Distfincia (02 créditos), as

disciplinas foram aprovadas pelo Colegiado do Curso de Letras Notumo em reuni'c’io extraordinaria

do 03/10/2011 e “ad referendum” pela Direoao do Centro de Humanidades em 17/10/2011. 0

Conselheiro Roberto Pontes fez uma observaofio acerca da ‘nfio existéncia de dois cursos de Lefias,

e sim de um finico curso, um finico colegiado. Foi esclarecido pela professora Massflia Maria que-

s50 cursos distintos Sim, tém codigos diferenciadOS, e colegiados também; 55.0 licenoiaturas e

curriculos distintos. Em seguida, o professor Roberto Pontes reafirmou sua posioao dizendo que

isto esté muito errado, é o finico Curso de Letras no Brasil com este formato. Com a palavra a

Senhora DiretOra historiou os procedimentos para criaoao do Curso de Letras Noturno, que teve

sua aprovaofio atrelada as verbas do REUNI e foi aprovado em todas as insté’ncias da UFC. A

Senhora Diretora ponderou que se existe algum componente que esta incomodando, se ha,

equivoco, que essas questoes sejam discutidas entre os dois cursos: o Diurno e o Noturno. Apés a

disoussfio, o processo dev criaoao das disciplinas foi retirado de pauta, tendo em vista 3. solicitaefio

de Vistas ao processo do professor Roberto Pontes. 12.2 Curso de Letras Dim-no. A Conselheira

Sflvana Militao relatou a matéria que 1rata da criaoéo e alteraofio das seguintes disciplinas do

Curso de Letras Diurno. 12.2.1 Criaofio de disciplina: Estudos De Filologia Hispfinica I,

atendendo ao pedido do Departamento de Letras Estrangeiras, que foi aprovado em reunifio

extraordinaria do Colegiado da Coordenaefio do Curso de Letras realizada em 11/10/2011. A

disciplina da Unidade Curricular de Lingua Espanhola tera 04 (quatro) créditos, em caréter

optativo. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 12.2.2 Alteraefio do nome

da disciplina Estégio em Ensino da Lingua Portuguesa para Estégio de Regéncia em Lingua

Portuguesa, mantendo o cédigo da disciplina HB0012. Tal alteragfio foi sugerida pelo

Departamento de Letras Vernéculas e aprovada em reunifio extraordinéria do Colegiado da

Coordenagfio do Curso de Letras realizada em 11/10/2011. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 12.2.3 Junofio de 02 (duas) disciplinas formando a disciplina:

Estfigio de Ensino e Anélise em Linguistica em Lingua Oral e Lingua Escrita, tal junoao foi

sugerida pelo Departamento de Letras Vernéculas e aprovada em reunifio extraordinaria do

Colegiado da Coordenaefio do Curso de Letras realizada em 11/10/2011. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA TERCEIRA MATERIA. ALTERACAO DO

REGIMENTO INTERNO D0 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LETRAS. Foi

relatada pela Conselheira Elizabeth Martins a matéria que apresenta alteragoes no regimento

intemo do Programa de Pés-Graduaeao em Letras, aprovadas em reunifio do Colegiado do

Programa de Pos-Graduaoéo em Letras em reunifio de 13/10/2011. A alteragfio mais expressiva
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ocorreu no Capitulo VII, que diz respeito ao Corpo Docente, ao credenciamento ou
descredenciamento junto ao referido Programa de Pos-Graduaeao. Posta em votaeao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS E COMUNICADOS GERAIS DO
CENTRO DE HUMANlDADES. Inicialrnente a Senhora Diretora lembrou aos presentes que a
Pro-Reitoria de Extensao solicitou mais uma vez sugestfies acerca da Resolueao da carga horaria
docente, daqueles que sao coordenadores de projetos de extensao; Em seguida informou que as
solicitaeoes de instalaeao de cameras de vigilancia e visores nas portas foram todas encaminhadas
aos setores competentes; Deu as boas-vindas a professora Maria da Gloria Gum-a Tavares, que
assumju em 15 de setembro filfimo a Coordenaeao do Curso de Letras Notumo; Convidou todos
para a posse dos diretores para a gestfio 20117-2015, que ocorrera dia 20 de outubro, As 19 horas,
no Auditorio da Reiton'a, convidando, também para a solenidade de transmissao de cargo de
Diretora, que sera no dia 21/10, as 10 horas, no Auditério José Albano, ocasiao em que sera’.
lanoada uma coletanea comemorativa aos 40 anos do Centro de Humanidades; Em seguida
informou que seré enviado o Relatério da Gestao 2007-2011, e que o mesmo sera disponibilizado
no site www.ch.ufc.br; Foi concluido também um catalogo da exposiefio da escritora Rachel de
Queiroz, ocorrida em maio filtimo durante a VIII Semana de Humanidades, registrando seu
agradecimento especial as professoras Fernanda Coutinho e Odalice de Castro, que muito
contribul’ram para a realizaefio da exposieéo, de uma conferéncia e do catalogo; Parabenizou a
filtima gestfio do Centro Académico de Letras, a gestfio Dialogos, pelo excelente trabalho
realizado e desenvolvimento de uma parceria muito proficua; Agradeceu todos os coordenadores e
chefes pelo apoio durante os oito anos de mandato pela parceria desempenhada; Relatou que
ontem (19/10) foi realizada a inauguraefio do Cenn'o de Pesquisas em Linguistica — CEPEL, uma
conquista de todos os que compoem 0 Centro de Humanidades; Registrou um agradecimento
especial a0 professor Pedro Airton, pela disponibilidade em substitui-la nos momentos em
precisou se ausentar; Com a palavra a professora Monica Dourado solicitou mais pontualidade dos
Conselheiros nas proximas reunifies; A professora Elizabeth, Martins expos sua opiniao sobre a
gestfio da Professora Fatima Costa a frente do Centre de Humanidades, que além do dinamismo,
deve-se ressaltar o resgaste que foi feito da cultura de reeonhecer e homenagear as pessoas pelo
trabalho desempenhado, afirmando que todos aprenderam com essa postura, que foi permeada de
pequenos gestos, inclusive nos aniversarios que nunca foram esquecidos. Em seguida deu um
informe acerca de um e-mail que foi recebido ha poucos pelos Departamentos, que diz respeito a0
cadastramento dos Estagios, informando que os mesmos nao devem ser cadastrados come
disciplina, contrariando mais uma vez decisao tomada neste Conselho de Centro. Com a palavra, a
professora Silvana Mlitfio informou ter participado de reunioes sobre o tema, e segundo foi
informado nestas reunifies, Os Estagios terao uma nova classificagao, a ser criada. Nada mais
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havendo a tratar, a Senhora Diretoria deu per encerrada a sessae, agradecende apresenea de todos.

E para censtar, eu, Emivfinia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva lavrei a presente Ata

que, apés lida e aprovada, seré assinada per mim e pelos demais presentes.

1. Maria de Fatima Oliveira Costa-Diretora do Centre de Humanidades

2. Emivfinia Viana Bezerra Duarte — Secretéria Executiva -

3. Francisco Roberto S. de Pentes Medeiros — Chefe Departamento de Literatura V’Lfi ' V‘ “—"Z

4. Antonio Duarte F. Tévora— Rep. Chefe do Departamente de Letras Vernaculas my 514& ' .

5. Maria Elias Scares — Ex-diretora do Centre de Humanidades j
‘ v- .

6. Massflia Maria Lira Dias — Rep. a Chefe Dept. Letras Estrangeiras ‘ . .

7. Tito Livio Cruz Romao — Representante Dept. Letras Estrangeiras ’ LO ? ‘ ,,

8. Antonio Wagner C. Silva - Representante do Chefe Dept. Ciéncias da Inform m. ,_ It 1’

9. Jefferson Veras Nunes——Representante do Dept. Ciéncias da Informaeao/L/l/

10. Pedro Airton Queiroz Lima- Chefe do Departamento de Historia

11. Maria Silvana Milita‘io de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diumo

12. Maria da Gloria Guaré Tavares — Coordenadora do Curso de Letras Noturno

13. Maria de FéIima Silva Fentenele - Coordenadora do Curso de Biblioteeenemia

14. Antonio George L. Pauline - Coord. do Curso de Ciéneias Sociai eturno) @@'

n15. Andrea Carla Melo Filgueiras — Coord. do Curso de PsicelOgia
16. Ana Amelia de Moura Cavalcante de Melo — Coord. do Curso e

17. Elizabeth Dias Martins - Coord. Preg. Pés-Graduagfio em Letras

eiro — Representante do Magisté'e de Ensino Basico Técnieo e

18. Monica D 1.1m Furtado
19. Alexand:k:q/’Wn A1
Teenolégico /
20. Antonio ose de Azev o— Representante do Cerpo Técnico—Administrativo 4‘ $4! by

21. Emmanuel Pessoa Lessa - Rep. do Centre Académico de Letras '

22. Nathan Mates Magalhfies — Rep. do Centre Academico de Leuas
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