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UNIVERSIDADE FEDERAL no CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 503'I Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Ceara, realizada no dia 12 (doze) de junho de 2013 (dois mil e treze), as 9 horas e 20 minutes,

na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora do Centro de

Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenea dos seguintes Conselheiros:

Céssio Adn'ano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas Académicos do

Centro de Humanidades; Edilene Ribeiro Batista e Marcelo Almeida Peloggio - Chefe e

Representante do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Femandes Tavora e Rosemeire

Selma Monteiro-Plantin — Chefe e Representante do Departamento de Letras Vemaoulas; Orlando

Luiz dc Arafijo e Paulo Roberto NOgueira de Andrade — Chefe e Representante do Departamento

de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Lidia Eugenia Cavalcante - Chefe e Representante

do Departamento de Ciéncias da Informagao; Valmir Lopes de Lima — Chefe do Departamento de

Ciéncias Sociais; José Olinda Braga e .1050 110 Coelho Barbosa - Chefe e Representante do

Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte e Matilda Santana da Silva —-

Chefe e Representante do Departamento de Histéria; Maria Silvana Militao de Alencar ——

Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Vanda Magalhfies Leitao — Coordenadora pro tempore

do Curso de Letras-Libras; Adriana Nébrega da Silva —- Vice-coordenadora do Curso de

Biblioteconomia; Antonio George Lopes Pauline - Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais

Noturno; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de Historia; Carlos Augusto Viana

da Silva — Vice-coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Letras; Antonio Cristian Saraiva

Paiva — Coordenador de Programa de Pos—Graduaoao em Sociologia; Nelson Barros da Costa —

Representante da Coordenadora do Programa de Pos-Graduaeao em Linguistica; Jailson Pereira da

Silva — Representante do Coordenador do Programa Pés-Graduaeao em Historia; Aluisio Ferreira

de Lima - Coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em Psicologia; Alexander Magnus Alves

Ribeiro - Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Marcos Norelle Ferreira Victor -

Representante do Magistério de Ensino Basico Técnico e Tecnolégico; Geana do Alencar Libério

-— Representante do corpo técnico-administrativo; e Emilio Arafijo da Silva — Representante do

Centro Académico de Letras. Campareceu, ainda, como convidada a professora Katia Lucy

Pinheiro. Reuniu-se, em sessao ordinaria, o Conselho do Centre de Humanidades. ORDEM D0
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DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centre de Humanidades inieiou a reunifio

colocando em apreciaeao a pauta do dia, para a qual foram solicitadas as seguintes inclusoes: l)

Diretoria do Centre de Humanidades: Tabelas de avaliaeao de titulos na realizaefio de conCursos‘

pfiblicos; 2) Curso de Letras-Libras: Dispensa da exigéncia dos titulos de doutor e mestre na

realizaeao de coneurso pfiblico para vagas no Curso de Letras—Libras; 3) Casa de Cultura Alemfi:

Afastamento de professor. Posta em apreeiaefio, a pauta, corn as inclusfies, foi aprovada por

unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA DA 502'l REUNIAO

ORDINARIA. Como de praxe, a seeretéria procedeu a leitura dos topicos da ata da 502° Reuniao

Ordinaria, realizada em 23 (vinte e trés) de maio de 2013. Posta em votaeao, a ata foi aprovada

por unanimidade. SEGUNDA MATERIA — ALTERACAO DE COMISSAO JULGADORA

DE CONCURSO PfiBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 2.1.1 Concurso

Pfiblico Professor Auxiliar — Setor de Estudo: Processos Psicologicos. O Conselheiro José Olinda

relatou a matéria que trata da proposiefio de alteraofio da Cornissao Julgadora do Concurso Pfiblico

para professor auxiliar do Departamento de Psicologia, explieando que foi necessario proper a

alteraeao devido a desisténeias e impedimentos por parte de alguns dos membros que compunham

a Comissfio aprovada na reuniao ocorrida no dia 23 de maio de 2013. Para composieao da nova

Comissfio, 0 Departamento de Psicologia, em reuniao realizada no dia 11 de junho de 2013,

indicou os seguintes professores doutores: Vladia Jamile dos Santos Juca - Presidente

(Universidade Federal da Bahia); Elder Cerqueira Santos — Membro (Universidade Federal de.

Sergipe); Gustavo Alberto Pereira de Moura — Membro (Universidade Federal do Ceara). Na

qualidade de suplentes foram indicados os seguintes professores doutores: Jean Marlos Pinheiro

Borba (Universidade Federal do Maranhao); Tommy Akira Goto (Universidade Federal de

Uberlfindia); Antonio Roazzi (Universidade Federal do Pemambuco); Ana Maria Vieira Lage

(Universidade Federal do Cearé); Alcyr Alves de Oliveira (Universidade Federal de Ciéncias da

Safide de Porto Alegre); Maria Teresa Moreno Valdés (Universidade Estadual do Ceara);

Denise Maria Maciel Lefio (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Alina Galvin

Spinillo (Universidade Federal do Pernambuco). Para secretariar o referido concurso, foram

indicados os professores Cinthia Mendonea Cavalcante (Universidade Federal do Ceara'.) e

Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. PROPOSTA DE TABELA

DE AVALIAcAo DE TiTULos NA REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS. o

Conselheiro Céssio Adriano explicou que, de acordo com a resolueao n° 01/CEPE, de 22 de

fevereiro, cada Unidade Academica devera elaborar e aprovar tabela especifiea contendo a

valoraeao dos itens referentes a avaliaefio de titulos apresentados por candidatos participantes den

concurso pfiblieo para professor efetivo de interesse da unidade. Para elaboraeao de propost’a de
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ma tabela com fins de utilizaefio nos concursos pfiblicos do Centro de Humanidades, foi

realizada uma reunifio no dia 06 de junho de 2013 com os chefes de Departamento e foi elaborada

a preposta de tabela, cuja cépia foi entregue aos conselheiros presentes. A Senhora Diretora

solicitou que todos analisassem a tabela e, em seguida, passou a discussfio e aos esclarecimentos

de dfividas. Conforme relato do professor Céssio Adriano, a tabela é composta de trés grandes

eixos: I FORMACAO E ATIVIDADES DIDATICO—PEDAGOGICAS (4 PONTOS); II

PESQUISA E PRODUCAO CIENTIFICA (4 PONTOS); III ATIVIDADES DE EXTENSAO,

TECNICAS, PROFISSIONAIS E ARTISTICAS (2 PONTOS) e acrescentou que essa é apenas

uma proposta, podendo ser modificada apés a realizaqfio de alguns concursos se' na pratica forem

detectadas situaeoes em que modificaooes sejam necessérias. Alguns Conselheiros solicitaram

esclarecimentos: 1) Professor Jailson perguntou acerca da pontuaeéo referente a bolsas, no que diz

respeito a orientaefio de bolsista on a fonnagao do candidato, o que foi esclarecido pelo professor

Cassio a0 afirmar que esse quesito diz respeito a formaefio; ‘2) Professor Aluisio questionou a

metodologia utilizada no célculo da pontuaefio das atividades, que geram uma pontuaeao total de

avaliagfio de titulos que dimjnui a media final dos candidatos, muitas vezes, inclusive, ficando

abaixo da média 7,0 (sete); o professor Céssio esclareceu que foi previsto uma formula que

pondera os pontos transformando-os em nota; 3) Professor Cristian perguntou a respeito da

pontuaeao de Qualis atribuida a participaefio em congresso, bem como da segunda ediofio de

publicaofio de livro, para o qual poderia ser atribuida uma maior pontuagao. Foi acrescentado pelo

professor Céssio que as sugestoes do professor Cristian poderiam vir a ser inseridas para

aprimorar os critérios. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA

MATERIA. DISPENSA DA EXIGENCIA DA TITULACAO DE DOUTOR. A Conselheira

Vanda Magalhaes relatou a matéria que trata da solicitaefio de dispensa de titulaofio de Mestrado e

Doutorado no concurso do setor dc estudo: Fundamentos Teéricos e Préticos do Ensino da Lingua

Brasileira de Sinais e suas Literaturas; dispensa de exigencia de titulo academico de doutor, no

concurso do setor de estudo: Linguistica da Lingua .Brasileira de Sinais; dispensa de exigéncia de

titulo académico de doutor, no concurso do setor de estudo: Fundamentos da Educagfio de Surdos.

A professora explicou que é necesséria a aprovaeao do Conselho de Centro, nos casos de dispense;

de exigéncia de titulaeao, conforme resolugfio CEPE, artigo 2°- A, da Resolueao 09/CEPE, de 24

de maio de 2013: “0 edital do concurso pziblico poderd , de logo, dispensar a titulagzfio’

académica de Doutor, substituindo—a pelo fitulo de mestre, ou especialista ou par diploma de

graduagfio, quando se tratar de provimento para drea de conhecimento ou em localidade com

grave caréncia de detentores de titulaga’io académz‘ca de doutor, par decisdo fimdamentada do

maioria absoluta do respective comelho de centro, faculdade, campus on instituto ”. Acrescentou

que ha poucos mestres e dOutores na area de conhecimento objeto dos concursos propostos. Posta
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em votacfio, a mate’ria foi aprOVada por unanimidade. QUINTA MATERIA. ESTAGIO

PROBATORIO. Antes do relato da matéria, a professora Vladia Borges esclareceu que a

Universidade n50 atualizou as resolucoes pertinentes a0 quadro do Ensino Bésico, Técnico e

Tecnologico, desde que ele deixou de ser classificado como Magistério do 1° e 2" graus.

Acrescentou que foi detectado que os processes de progresséo funcional e avaliacao de estégio

probatorio estfio sendo conduzidos de forma equivocada hé muitos anos, no que diz respeito a

formacao das comissoes, pois como determinam as resolucoes ainda vigentes, as comissoes nesseis

casos devern ser formadas no ambito do Conselho de Centro, ouvida a indicacfio da Coordenacfio

Geral das Casas de Cultura. O professor Céssio Aquino, que atuahnente desempenha tam‘bém a

fimcfio de Vice-presidents: da CPPD, disconeu sobre as dificuldades enfrentadas pela CPPD e

acrescentou que os processos de estégio probatorio de professores das Casas de Cultura

Estrangeira, se aprovados por este Conselho, do 'modo como foram instruidos, devem ser

encaminhados acompanhados de um oficio esclarecendo que a pratica equivocada na formacfio

‘das comissoes sera revista. 3.1 CASA DE CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Marcos

Norelle relatou a matéria que trata da avaliacao do estégio probatério dos seguintes docentes: 3.1.1

Profa. Simone dos Santos Machado Nascimento, obteve a média 9,9 (nove. virgula nove),

segundo parecer da Comissfio formada pelos professores: Carmem Rivas Maximus Denis, Liliane

Maria Vidal Scares e Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira, composta pela Coordenadoria Geral das

Casas de Cultura Estrangeira. O estagio probatorio da professora foi aprovado em reuni'ao do

Colegiado ‘das Casas de Cultura Estrangeira realizada em 17/05/2013. Posta em votacfio, a matéria

foi aprovada pOr unanimidade. 3.1.2 Prof. Marcos Norelle Ferreira Victor, obteve a média 9,9

(nove virgula nove), segundo parecer da Comisse'io formada pelos professores: Carmem Rivas

Maximus Denis, Liliane Maria Vidal Scares e Lilian Cavalcanti Femandes Vieira, composta pela

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O esté’gio probatério do professor foi

aprovado em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira realizada em 17/05/2013.

Posta em votacao, a materia foi aprovada por unanimidade. 3.2 CASA DE CULTURA

FRANCESA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata da avaliacfio do estégio

probatorio dos seguintes docentes: 3.2.1 Profa. Francisca Arivalneide Braga Mendonca, obteve

a média 9,9 (nove virgula nove), segundo parecer da Comissfio fonnada pelos professores:

Carmem Rivas Maximus Denis, Liliane Maria Vidal Scares e Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira,

composta pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O estégio probatério da

professora foi aprovado em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira realizada em

17/05/2013. Posta em votacfio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 3.2.2 Prof. Ruy Ferreira

Lima, obteve média a 9,9 (nove virgula nove), segundo parecer da Comissfio formada pelos

professores: Carmem Rivas Maximus Denis, Liliane Maria Vidal Scares e Lilian Cavalcanti
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Femandes Vieira, composta pela Cbordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O estégio

probatério do professor foi aprovado em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira

realizada em 17/05/2013. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3 CASA

DE CULTURA ITALIANA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata da

avaliagfio do estégio probatério dos seguintes docentes: 3.3.1 Profa. Livia de Lima Mesquita,

obteve a média 9,9 (nove virgula nove), Segundo parecer da Comissfio formada pelos professores:

Carmem Rivas Maximus Denis, Ana Maria Oliveira Scares e Heloisa Maria Barroso Calazans,

composta pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O estégio probatério da

professora foi aprovado em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira realizada em

17/05/2013. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA.

AFASTAMENTO DE DOCENTE. Antes do .relato, foi apresentada pela Diretora uma planilha

contendo o quantitative geral de afastamentos de docentes do Centro de Humanidades, em que foi

levantado que amalmente ha 19 (dezenove) professores afastados e 03 (1165) professores com

carga horaria flexibilizada. O quadro geral docente do Centro de Humanidades é composto de 192

(cento e noventa e dois) professores do Magistério Superior e 44 (quarenta e quatro) professores

do Ensino Bésico Técnico e Tecnologico, ou seja, um total de 236 (duzentos e trinta e seis)

professores, cujo percentual de 10% da Unidade Académica’ possibilita o afastamento de 23, 6

professores, com a garantia de que seja solicitada a contratagfio de professor substitute. Foi

explicado que a Licenoa para Capacitaqfio n50 é contabilizada no percentua‘l dos 10% da Unidade,

mas apenas 01(um) professor de cada Departamento pode se afastar de cada Vez. O professor Luiz

Tadeu leu a Portaria 1102/2010, do Reitor, que regulamenta a Licenga para Capacitaofio e

discorreu sobre a situaofio do Departamento de Ciéncias da Informaofio, que atualmente possui O6

(seis) professores afastados para doutoramento, explicando que foi um compromisso firmado pelo

Magnifico Reitor que possibilitou as condigoes necessérias de qualificaofio do quadro docente,

com vistas a criaofio do Mestrado em Ciéncia da Informaqfio. Foi questionado pela Diretora como

este Conselho se posicionara’. acerca da aprovagao dos afastamentos, se manteria os 10% na

unidade e respectivamente 10% nas subunidades. Apés a continuidade da discussfio, decidiu-se

por mantcr essa sistemética. 4.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0

Conselheiro Paulo Roberto relatou a matéria que trata da solicitaofio de afastamento dos seguintes

professores: 4.1.1 Tito Livio Cruz Romfio, no periodo de 28 de julho a 04 de agosto de 2013,

com a finalidade de participar do XV Encontro Intemacional de Professores de Alemfio, a realizar-

se na Universidade de Bolzano/Itélia. Posta em. votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

4.1.2 Profa. Magdalena Szymanska Lizaro da Silva, no periodo de 27 de julho a 03 de agosto

de 2013, com a finalidade de participar do XV Encontro Internacional de Professores dc Alemfio,

a realizar-se na Universidade de Bolzano/Itélia. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. 4.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMAcAo. Conselheiro Luiz

Tadeu relatou as seguintes solicitaooes de docentes: 4.2.1 Licenoa para Capao'taofio da professora

Lidia Eugénia Cavalcante, no periodo de 26/08 a 25/11/2013, na Universidade de

Montreal/Canada. Posta em votaoz’io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2.2 Renovaoz’io de

afastamento para continuidade de Doutorado Interinstitucional na Universidade Estadual Paulista

da professora Maria de Fatima Oliveira Costa, no periodo de 01/08/2013 a 31/07/2014, em

Marflia/SP. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3 DEPARTAMENTQ

DE HISTORIA. O Conselheiro Sebastifio Rogério relatou a matéria que trata da solicitagao de

afastamento da professora Meize Regina de Lucena Lucas, explicando que a professora esté

afastada atualmente (01/03/2013 a 28/02/2014) para pos-doutorado na Universidade de Brasilia e

solicita nesse processo o afastamento do pais a fim de cursar o segundo periodo (01/08/2013 3.

28/02/2014) do pos-doutorado na Universidade de Groningen/Holanda. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O

Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata das solicitaooes de afastamento dos

seguintes professores: 4.4.1 Antonio Cristian Saraiva Paiva, no periodo de 01/09/2013 a

30/08/2014. 0 afastamento, aprovado em reunifio departamental de 30/04/2013, tern como

finalidade a realizaofio de estagio pos—doutoral na Universidade de Strasbourg, em

Strasbourg/Franqa. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4.2 César

Barreira, no periodo de 10 a 20/05/2013, aprovado em reunifio departamental de 30/04/2012 6

através de “ad referendum” pela Diregao do Centre de Humanidades. O afastamento tem como

finalidade a participaeao do professor na Teroeira Conferéncia Internacional de Sociologia, na

Universidade Técnica do Oriente Médio, em Ankara/Turquia. Posto em votaofio, o referendo foi

aprovado por unanimidade. 4.4.3 César Barreira, no periodo de 04 a 09 de junho de 2013,

aprovado em reunifio departamental de 28/05/2013. 0 afastamento tern como finalidade a

apresentagao de trabalho no Simpésio ICS Ciéncias Sociais Cruzadas, a realizaI-se em

Lisboa/Portugal. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanhnidade. 4.4.4 Danyelle Nilin

Genealves, no periodo de 06 a 08 de junho de 2013, aprovado em reunifio departamental de

28/05/2013. 0 afastamento tem como finalidade a participagao da professora no III Encuentro

Internacional em estudios de género em el siglo, a realizar 11a cidade de Acapulco/México. Pasta

em votaoao, a matéria foi aprovada por unan'nnidade. 4.5 DEPARTAMENTO DE

PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou a matéria que trata da solicitaoao de

afastamento da professora Zulmira Ala-ea Cruz .Bonfim, no periodo de 18 a 30/06/2013,

aprovado em reuni'ao departamental de 17/04/2013 6 através de “ad referendum” pela Direefio do

Centro de Humanidades em 27/05/2013. 0 afastamento tem como finalidade a apresentaofio de

trabalho no Simpésio Intemacional de Redo da IAPS, na Universidade de Corufia/Espanha. Posta
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em votagzfio, o referendov foi aprovado por unanimidade. 4.6 DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. A Conselheira Edilene Batista relatou a mate'ria que trata da solicitaefio de

afastamento da professora Irenisia Torres de Oliveira, no periodo de 07 a 16/06/2013, aprovado

em reuniao departamental de 08/05/2013 e através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de

Humanidades em 27/05/2013. 0 afastamento tern como finalidade a realizaefio de estégio de

pesquisa no Arquivo Lukécs, em Budapeste/Hungria. O processo foi retirado de pauta, tendo em

vista ter sido devolvido pela Pré-Reitoria de Gestfio de Pessoas para que fosse incluido o convite

da Instituiefio na qual a pesquisa Seria realizada. 4.7 CASA DE CULTURA BRITANICA. O

Conselheiro Alexander Magnus relatou a matérla que trata da solicitaofio de flexibilizaofio de

carga hora’ria e/ou afastamento dos seguintes professores: 4.7.1 Jader Martins Rodrigues

Jl'mior, no periodo (16 01/04 a 27/07/2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de

Cultura Estrangeira em 07/06/2013. A flexibilizaofio de carga horéria tern como finalidade

permitir ao professor cursar Doutorado em Linguistica na Universidade Federal do Cearé. Posta

em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.7.2 Silvia Regina Chaves Barreto, no

periodo de 25/02 a 31/07/2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura‘

Estrangeira em 07/06/2013. A flexibilizaofio de carga horéria tern corno finalidade perrnitir é

professora cursar Doutorado em Linguistica na Universidade Estadual do Cearé. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.7.3 Profa. Sfimia Alves Carvalho, no periodo

08 a 14 de outubro de 2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em 07/06/2013. 0 afastamento tern como finalidade a apresentagfio de trabalho no IX

Congresso ALSFAL, a realizar-se na Pontificia Universidade Catélica do Chile, em

Santiago/Chile. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.8 CASA DE

CULTURA ALEMA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou a mate’ria que trata da solicitaofio

do afastamento dos seguintes professores: 4.8.1 Rogéria Costa Pereira, no periodo de 27 de julho

a 03 de agosto de 2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reunifio de 07/06/2013, com a finalidade de participar do XV Encontro

Intemacional de Professores de Alemfio, a realizar—se na Universidade de Bolzano/Itélia. Posta em

votaoéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.8.2 Jaimirton de Queiroz Gomes, no periodo

de 28/06/2013 at 08/08/2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reunifio de 07/06/2013, com a finalidade de participar de cursos de

aperfeieoamento na érea de ensino de Lingua Alemfi, nas cidades de Gottingen e

Berlim/Alemanha. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA

MATERIA. PROGRESS/7&0 FUNCIONAL DE DOCENTES. O Conselheiro Marcos Norelle

relatou a matéria que trata da progressfio fimcional do professor Jaider Martins Rodrigues

Jfinior, da Casa de Cultura Britfinica, da classe D4 referencia 02 para a classe D4 referéncia 03. A



239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

8

pragressao foi aprOvada em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

reuniao de 17/05/2013. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA

MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETOIPROGRAMA DE EXTENSAO. 6.1
DEPARTAMENTO DE LITERATURA. A Conselheira Edilene Batista relatou a matéria que
trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 6.1.1 I ENELF - I Encontro Nacional

de Estética, Literatura e Filosofia, coordenado pelo professor Marcelo Almeida Peloggio, a
realizar-se no periodo de 18 a 20/09/2013, aprovado em reuniao departamental de 20/05/2013. 0

projeto tern como objetivo geral ampliar e fortalecer os estudos literérios com areas afins a partir
do intercémbio de professores, pesquisadores e alunos que se dedicam aos estudos da Estética, da
'Literatura e da Filosofia. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.3
Literatura no ENEM, coordenado pelo professor José Leite de Oliveira Jfinior, a realizar-se no

periodo de 15/05 a 31/07/2013, aprovado em reuniao departmental de 20/05/2013. 0 projeto tem
como objetivo geral ampliar o acesso a contefidos literérios relevantes para o ENEM aos alunos
secundaristas da escola pfiblica cearense. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Paulo
Roberto relatou a matéria que trata do cadasnamento do projeto de extensao intitulado Curso
Introdutério dc Lingua Alems'i, coordenado pela professora Magdalena Szymanska L. da
Silva, a realizaI-se no periodo de 20/05 a 17/07/2013, aprovado em reunifio departamental de
16/05/2013. 0 projeto tem como objefivo geral criar oportunidades para alunos da disciplina
Estagio II vivenciarem a iniciagao a docéncia. Posia em votaoao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.3 CASA DE CULTURA ALEMA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou a
matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensaoz 6.3.1 Curso de

Conversaoio em Lingua Alema‘i para alunos adiantados (a partir do Semestre V — nivel Bl),
coordenado pelo Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar-se no periodo de 09/04 a
16/07/2013, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de CultuIa Estrangei‘ra de
07/06/2013. 0 projeto tern como objetivo geral desenvolver as habilidades de compreensao e
expressfio orais dos alunos em lingua alema, para que os mesmos obtenham ao longo do curso um
conhecimento mais especifico da realidade alema. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.3.2 Alemfio Iniciante com apoio da plataforma Moodle — Nivel A1, coordenado
p‘ela professora Rogéria Costa Pereira, a realizar-se no periodo de 02/05 a 30/12/2013, aprovado
em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao de 07/06/2013. 0
projeto tem como objetivo geral desenvolver materiais de apoio a0 curso presencial Alemfio I e
Alemao II (Nivel A1 do Quadro Comum Europeu de Referéncia para linguas‘) e efetivar a
disponibilizaeao destes atrave’s da plataforma e-learning Moodle. Posta em votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.3.3 Alemfio Intermediario com apoio da plataforma Moodle —'
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Nivel B2,. coordenado pela professora Rogéria Costa Pereira, a realizar-se no periodo de 02/05 a

30/12/2013, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas ‘de Cultura Estrangeira em

reunifio de 07/06/2013. 0 projeto tern como objetivo geral desenvolver materiais de apoio ao

curso preseneial Alemao I e Alemz‘io II (Nivel A1 do Quadro Comum Europeu de Referéncia para

linguas) e efetivar a disponibilizaeao destes através da plataforma e-learning Moodle. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.4 Seminério Traduefies possiveis — 0

Estado da Arte, coordenado pela professora Livia de Lima Mesquita, realiz‘ado no 14/05/2013,

aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de~

07/06/2013. 0 projeto tem como objetivo: geral estabelecer um diélogo entre estudantes e

professores de italiano (linguistica e literatura), promOvendo um debate entre a tradugfio e as mais

diferentes artes como teatro, mfisica e literatura. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6.4 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro 1050 110 relatou a

matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 6.4.1 Café Académico —

PET Psicologia, coordenado pela professora Idilva Maria Pires Germano, a realizar-se no

periodo de 04/01 a 31/12/2013, aprovado em reuniao departamental de 15/05/2013. 0 projeto tern

como objetivo geral criar um espaeo de interlocuefio com a comunidade, para discutir sobre a

produoao aeadémica, sobre a Universidade e suas politicas, a partir da realidade do Curso de

Psicologia da Universidade Federal do Cearé. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

imammidade. 6.4.2 Leitura de Histérias para Jovens, coordenado pela professora Idilva Maria

Pires Germano, a realizar—se no periodo de 02/05 a 25/07/2013, aprovado em reunifio

departamental de 15 de maio de 2013. O projeto tern come objetivo geral promover a experiéncia

da leitura na Escola Municipal de mode a trazer beneficios a safide e ao desenvolvimento dos

jovens nas dimensoes psicolégicas e sociais. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada per

unanimidade. 6.4.3 Sala de ESpera, coordenado pela professora Idilva Maria Pires Germano,

aprovado em reunifio departamental de 15/05/2013. 0 projeto tem como objetivo geral promover

aeées de psicologia que concorram para a promoeao, prevenefio e reabilitaoao no ambito da Psico-

Oncologia junto ao Hospital-Dia do Centro Pediatrico do Cancer (CPC) do Hospital Infantil

Albert Sabin. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA.

CADASTRAMENTO/RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 9.1

DEPARTAMENTO DE LITERATURA. A Conselheira Edilene Ribeiro relatou a matéria que

trata do cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 9.1.1 0 Romance Interdito: Helena,

de Maehado de Assis, coordenado pelo professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz, aprovado

em reunifio departmental de 08 de maio de 2013. O projeto tem como objetivo geral buscar a

emancipaeao da leitura do romance supracitado, com a proposta de inseri—lo numa perspectiva

denominada pelo auto: de “poética de emulagfio” de Machado de Assis, a partir de um processo de
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torofio e reelaboraoao de trés tragédias. gregas (Coéforas, de Esquilo; Electra, de Séfocles; e

Electra, de Euripedes). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.2 A funofio

Pictérica na poesia de Saramago, coordenado pelo professor José Leite de Oliveira Jl’lnior,

aprovado em reuniao departamental de 20 de maio de 2013. O projeto tern corno objetivo geral um

levantamento da funofio pictérica no conjunto das obras literarias de José Saramago, partindo

especialmente da produoao poe’tica e prosa de ficofio. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 9.1.2 Escritoras Brasileiras e Portugnesas, coordenado pelas professoras Odalice

de Castro 6 Silva, Edilene Ribeiro Batista e Isabel Maria da Cruz Louzada (Universidade

Nova de Lisboa), aprovado em reuniao departamental de 08/05/2013. 0 projeto apresentado

como uma proposta interinstitucional - Departamento de Literature/Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara — Brasil e Centro de Estudos de Sociologia da Universidade N0va

de Lisboa — Portugal, propoe trocas e compartilhamentos de pesquisa, através de um

aprofundamento das investigaooes do diseurso literario no cruzamento com areas afins. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Antonio Cristian solicitou a

palavra para convidar todos a participarem de um Workshop em que serfio discutidos aspectos

importantes da questao ética na pesquisa em ciéncias humanas. 0 Workshop sera realizado no

Auditério Luiz de Gonzaga (Departamento de Ciéncias Sociais - Area 3 do CH), no dia 09/07 das

16h as 18 horas. A Diretora solicitou ao professor Cristian que encarninhasse o convite através de

e—mail para que o mesmo fosse repassado a comunidade mriversitaria do Centro de Humanidades.

9.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. 0 Conselheiro Valmir Lopes relatou a

matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado: A trajetéria do Jofio do

Vale: apropriagfio e reproduofio de objetos artisticos na mfisica brasileira, coordenado pela

professora Maria Montalverne Barreto Lima, aprovado em reuniao departamental de 30 de abril

do 2013. O projeto tern como objetivo central conhecer COmO a indfistria fonografica se apropria e

reproduz produoées artisticas especificas, tendo como foco explicativo a trajetéria do compositor e

intérprete maranhense Joao Batista do Vale (1933-1996). Posta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 9.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O

Conselheiro Paulo Roberto relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa

intitulado: 9.3.1 Ensino de Italiano Lingua Estrangeira, coordenado pelo professor Rafael

Ferreira da Silva, aprovado em reuniao departmental de 16 de maio de 2013. O projeto tern

como objetivo geral avaliar os cursos online de italiano como lingua estrangeira e intenciona

demonstrar a funcionalidade e a eficacia de cursos mediados por Tecnologias da Informaoao e. da

Comunicaofio. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3.2 0 Conselheiro

Paulo Roberto relatou a matéria que trata do relatorio parcial do projeto de pesquisa intitulado: A

Traduofio de Narrativas Modernas na Literatura e no Cinema, coordenado pelo professor
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Carlos Augusto Viana da Silva, aprovado em reunia‘o departamental de 16 de maio de 2013. O

projeto tern como objetivo geral investigar as tradueoes de narrativas representativas do romance

moderno para o cinema. A produefio académica resultante da pesquisa inclui: dois artigos

publicados em periodicos (Qualis B1 e B2), sete trabalhos completes em anais’ de Eventos

Nacionais, um artigo aceito para publicaeao em periédico (Qualis A2), um artigo submetido para

periodico (Qualis A1), um capitulo submetido para publicaeao em livro; sete participagoes em

eventos nacionais e intemacionais, urn resume aceito para participaeao futura no X Encontro de

Tradutores/IV Encontro Internacional de Tradutores, em Florianopolis (UFSC). Posta em votaeao,

a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA. CRIACAO DE PROGRAMA

DE POS-GRADUACAO. 10.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. A

professora Lidia Eugenia relatou a matéria que trata da proposta de criagao do Mestrado em

Ciéncia da Informagao. A proposta foi aprovada em reuniao departmental de 11 de abril de

2013 e através de “ad referendum” pela Direeao do Centro de Humanidades. A area de

concentraeao do Mestrado Académico Informaeao, Sociedade e Representaeao do

Conhecimento se desdobra em duas linhas de pesquisa: Representagao da Informaeao e

Tecnologia; Cultura, Gestao da Informaeio e Sociedade. O referido programa tern por

finalidade formar profissionais qualificados para o exercicio das atividades de pesquisa e/ou

desempenho de funeoes de ensino no magistério superior. A selegao ocorrera anualrnente, com a

oferta de 10 (dez) vagas, e a formaeao sera composta de 34 (trinta e quatro) créditos, sendo 06

(seis) destinados a dissertaefio. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro Aluisio Lima relatou a matéria que trata

da proposta de criagao do Doutorado em Psicologia, aprovado em reuniao departmental de

17/04/2013 e através de “ad referendum” pela Direeao do Centro de Humanidades. A criaeao do

Doutorado ora proposto com area de concentragao em Psicologia se articula em duas linhas de

pesquisa: 1) Sujeito e Cultura na sociedade ‘contemporanea; 2) Processos psicossociais e

vulnerabilidades sociais. O cun’iculo sera composto de 15 (quinze) cre’ditos de disciplinas

obrigatorias, 24 (vinte e quatro) créditos de disciplinas optativas, 09 (nove) créditos de atividades

académicas e 12 (doze) créditos para a dissertaeao. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. INDICACAO DE PROFESSOR

VISITANTE. 11.1 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SOCIOLOGIA. 0

Conselheiro Antonio Cristian relatou a matéria que trata da indicaefio de professor para concorrer

a selee‘ao de Propostas para Professor Visitante Nacional ou Estrangeiro, objeto do Edital n°

04/2012 da Pré-Reitoria de Pesquisa e Pes-Graduaeao. Foi indicado urn professor pelo Programa

de Pos-Graduaeao em Sociologia, aprovado em reuniao de 09/04/2013 e através de “ad

referendum” pela Direefio do Centro de Humanidades. O Conselheiro Antonio Cristian esclareeeu
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que a selegfio jé havia ocorrido e o professor indicado n50 foi selecionado, acrescentando que nfio
ha nenhum membro da area de Ciéncias Humanas fazendo parte da Comissfio responsével pela
selegao. Posta em votaofio, o referendo foi aprovado por unanimidade. DECIMA SEGUNDA
MATERIA. REGULAMENTACAO/CRIACAO DE DISCIPLINAS. A Conselheira Vanda
Leitfio relatou a matéria que trata da regulamentaofio das seguintes disciplinas para o curso de
Letras—Libras: 10.1.1 Teoria da Educaefio de Surdos, ofertada no segundo scmestre, COm carater
obrigatério e composta per 04 (quatro) créditos; 10.1.2 Psicologia e Educaca‘o de Surdos,
ofertada no terceiro semestre, com caréter obrigatério e composta per 04 (quatro) créditos; 10.1.3
Estudos Surdos II, ofertada no terceiro semestre, com caréter obrigatério er composta par 04
(quatro) créditos; 10.1.4 Lingua Brasileira de Sinais III, ofertada no terceiro semestre, com
carater obrigatorio e composta per 06 (seis) créditos; 10.1.5 Lingua Brasileira de Sinais IV,
ofertada no quarto semestre, com caréter obrigatério e composta pm 06 (seis) créditos; 10.1.6
Aquisigfio da Linguagem, ofertada no terceiro semestre, com caréter obrigatério e composta per
04 (quatro) créditos. O Conselheiro José Olinda perguntou se a disciplina Psicologia e Educagfio
de Surdos requisitara professores de outros departamentos e foi esclarecido pela professora Vanda
que nfio haveré. necessidade. A Conselheira Rosemeire Selma perguntou so as disciplinas estfio
sendo criadas ou regulamentadas e foi esclarecido que as disciplinas jé constam do projeto
pedagégico do curso e nesse momento esta sendo feita a regulamentaofio. Posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2 CURSO LETRAS NOTURNO. A regulamentagfio
de disciplinas Compreensfio e Produgio de Textos Académicos em Lingua Inglesa I e
Compreensfio e Produgio de Textos Académicos em Lingua Inglesa H, do Curso de Letras
Noturno, foi retirada de pauta tendo em vista a auséncia da Coordenadora do Curso, professora
Gléria Guara, e de nao haver nenhum membro do Colegiado do referido Curso presente.
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE
HUMANIDADES/COMUNICACOES. Iniciando os informes e/ou comunicados, o Conselheira
Alexander Magnus relatou as dificuldades que vem enfientando em administrar o espago do bloco
José Tupinamba, visto que a permane‘mcia nos corredores de muitos alunos vem causando mujto
barulho, o que interfere no desenvolvimento das atividades administrativas e didéticas. Registrou
moofio de pesar pelo falecimento do servidor Carlos Angelo, que trabalhou durante muitos anos na
Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeiras, e informou também que seré prestada urna
homenagem a0 servidor, pois sera dado seu nome a sala de reuniées do Bloco José Tupinamba. A
professora Kétia Lucy solicitou a palavra para divulgar 0 1° Encontro Nacional de Professores de
Libras, que sera promovido pela UPC 6 ocorreré no més de outubro em local a ser definido. Nada
mais havendo a tratar, a Diretora deu por encerrada a sessao, agradecendo a presenoa de todos. E
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para consta‘r, e11, Emivénia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que,
apos lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos demais presente .

5.Marcelo Almeida Peloggio— Representante do Departamento de Literatura
6.Antonio Duarte Femandes Tavora - Chefe do Dept. Letras Vernaculas / l. I
7.Rosemeire Sehna Monteiro-Plantin— Rep. Dept. Letras Vemaculas n-_ 'l’IZ.‘
8.Orlando Luiz de Araujo- Chefe Dept. Letras Estrangeiras QnLMoL 'poW,&'10/qa
9.Paulo Roberto Nogueira de Andrade— Rep. Dept. Letras Esn'angeiras . you Ja/wwm
10.Luiz Tadeu Feitosa - Chefe Dept. Ciéncias da Infonnaofio A ' 0C
ll.L1'dia Eugenia Cavalcante — Rep. Dept. Ciéncias da Informaeao : % _._.-—-—_
12.Va1mir Lopes de Lima — Chefe Dept. Ciéncias Sociais . rw-C 9/7 1

I
13.JoSé Olinda Braga - Chefe do Departamento de Psicologia W7
14.1050 110 Coelho Barbosa — Rep. Departamento de Psicologia \F l % ‘

18. Vanda Magalhaes Leitao— Coord. pro tempore do Curso de Letras-L1 ras 441/4 471/4 " '
l9. Adriana Nébrega da Silva— Vice-coordenadora do Curso de Biblioteconomi
20.Antonio George Lopes Paulino — Coord. Curso de Ciéncias Sociais Notumo
21.Ana Rita Fonteles Duarte — Coord. Curso de Histéria 1.44% 12121. % W
22.Carlos Augusto Viana da Silva — Vice-coord. Prog. Pos-Graduaefio em Letrmmwvogub‘
23.Anton1'o Cristian S. Paiva — Coord.Prog. Pés-Graduaefio em Sociologia MAC-W. V...‘
24%Coord. Prog. Pos-Graduaefio em Linguistica 1/ MN

I

25.Jailson Pereira da Silva — Rep. Coord. Prog. Pés-Graduaoao em Hi ria ' x 1
I

26.Aluisio Ferreira de Lima— Coord. Prog. POS-Grad.Psicologia #11
27.Alexander Magnus A. Ribeiro— Coord. Geral das Casas de 111 a Esté/ngeira Mk;
28.Ma.rcos Norelle Ferreira Victor — Rep.Mag. Ensino Basico Téc. Te nolég1co '1 ‘7
29.Gea11a de Alencar Libério — Rep. do corpo técnico—administrativo fill!» dd. m 9112411, “Edda?
3‘0. Emilio Ara1’1jo da Silva — Rep.do Centro Academico de Letras f i I _.


