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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
‘CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 514‘1 Reunifie Ordinaria do Conselhe do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 11 (enze) dc junhe de 2014 (dois mil e quatorze), as 9 horas e 25 (vinte

e cince) minutes, na Sala de Reunioes do Conselhe de Centre, sob a Presidéncia da Diretora do

‘Cemro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, centande com a presenea dos seguintes‘

Censelheiros: Ana Marcia Alves Siqueira - Sub-chefe do Departamento de Literatura; Antonie

Duarte Fernandes Tavora — Chefe do Departamente de Letras Vernaculas; Michel Emmanuel

Fe’lix Frangois 6 Carlos Alberto de Seuza — Sub-Chefe e Representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa 6 Adriana Nobrega da Silva — Chefe e Representante do

Departamente de Ciéncias da Infermagfie; Valmir Lopes de Lima — Chefe do Departamento de.

Ciéncias Seciais; José OIinda Braga e Joéio Ilo Coelho Barbesa — Chefe e Representante do

Departamente de Psicologia; Mario Martins Viana Filho — Representando o Chefe do

Departamente de Histéria; Vanda Magalhaes Leitao e Marcus Weydsen Pinheiro — Chefs e.

Representante do Departamente do Letras-Libras; Maria Silvana Militae de Alencar —

Coordenadora do Curse de Letras Diurno; Katia Lucy Pinheiro — Ceerdenadera de Curso de

Letras-Libras; Valdecy de Oliveira Pentes — Representando a Ceerdenadera do Curse de Letras

Notumo; ArneIdo Nunes da Silva — Coordenader do Curse de Bibliotecenomia; Carlos Kleber

Saraiva de Seuza — Coordenader do Curso de Ciéncias Sociais Diurno; Maria Neyara de Oliveira‘

Arafije - Coordenadera do Curso de Ciéncias Sociais Netumo; Cinthia Mendenga Cavalcante —

Coordenadora do Curso de Psicelegia; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadera do Curse de

I-Iistéria; Cid Ottoni Bylaardt — Coordenader do Programa de Pos-Graduagae em Letras; Maria

Margarete Femandes de Sousa — Coerdenadera do Programa de Pés—Graduaeae em Linguistica;

José Célie Freire - Coordenader de Programa de Pés-Graduaeao em Psicelegia; Lilian Cavalcanti

Fernandes Vieira — Vice-Coordenadera Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Adelson Andrade

Alves Sobrinho — Representante do Magisterie de Ensine Basico Técnico e Tecnolégice; Geana

de Alencar Liberio -— Representante do Cerpe Técnice-Administrativo; Davi Martins de Oliveira —

Representante do Cemro Académico de Biblietecenemia; Lucas Redrigues Pinheiro —

Representante do Centre Académico de Histéria. Compareceu, ainda, come cenvidada, a

prefessera Virginia Bentes Pinto — membro da Cemissfio de progressfio funcienal para a classe de
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36%professor Associado. ORDEM D0 DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora d GEE}; 0‘ “

de Humanidades iniciou a reunifio colocando em apreciaefio a pauta do dia, para a qual for

solicitadas as seguintes inclusoes: 1) Departamento de Ciéncias Sociais: O3 afastamentos de

dooente, 01 solicitaeao de Licenga para Capacitaeao e 01 Comissao Julgadora de Concurso

Pfiblico; 2) Casas de Cultura Estrangeira: 01 projeto de extensfio; 3) Curso de Letras Libras:

regulamentacfio de disciplinas; 4) Reformulacfio do titulo da NONA MATERIA para ANALISE

DA SOLICITAQAO DE INCORPORACAO DE CURSO. Posta em apreciaefio a pauta, com as
inclusoes, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA

DA 513‘ REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretéria procedeu a leitura dos tépicos

da ata da 513° Reuniao Ordinaria, realizada em 15 (quinze) de maio de 2014. Foram realizadas,

em tempo, algumas corregoes. Em votacfio, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA

MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 2.1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. A

Conselheira Ana Rita relatou a matéria que trata da solicitagfio de afastamento da professora

Mcize Regina dc Lucena Lucas, no periodo de 02 a 10 de agosto de 2014, aprovado através de

“ad referendum” pelo Departamento de Histéria em 09 de junho de 2014. O afastamento tem

como finalidade apresentar trabalho no XII Congresso da ALAIC, em Lima/Peru. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Michel Emmanuel relatou a matéria que trata da solicitaeao de

afastamento dos seguintes docentes: 2.2.1 Ednfisia Pinto de Carvalho, no periodo de 09 a 31 de

agosto de 2014, aprovado em reuniao departamental de 02 de junho de 2014. O afastamento tem

como finalidade a participacao no Seminario Observaeao de sala de aula: Didética e

Metodologia/DAF, no Instituto Goethe, em Gottingen/Alemanha. Posta em votaoao, a matéiia foi

aprovada por unanimidade. 2.2.2 Leticia Joaquina de Castro Rodrigues de Souza e Souza, no

periodo de 01 a 08 de setembro de 2014, aprovado em reunifio departamental de 02 de junho de

2014. 0 afastamento tem como finalidade a participacao no XXIX Congresso Intemacional da

Associacao de Jovens Linguistas, na Faculdade de Letras da Universidade de Murcia/Espanha.

Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO DE

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

afastamento para realizacao de estégio pés-doutoral do professor Antonio Caubi Ribeiro

Tupinambzi, no periodo de 01 de agosto de 2014 a 30 de julho de 2015, aprovado em raunifio

departmental de 14 de maio de 2014. O estagio realizar-se-é na Universidade Federal da Bahia,

em Salvador/BA. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4 CASA DE

CULTURA BRITANICA. A Conselheira Lilian Cavalcante relatou a matéria que trata da

solicitagfio dc horério especial dos seguintes professores: 2.4.1 Sfimela Rocha Barres Pereira, no

periodo de 28 dc julho a 04 de dezembro de 2014, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das
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cursando Mestrado em Linguistica na Universidade Federal do Ceara. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4.2 Eder Gomes Pessoa, no periodo de 28 de julho a 31

de dezembro de 2014, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira

em 09 de maio de 2014. A solicitagzao tern como fmalidade continuar cursando Mestrado em

Linguistica na Universidade Federal do Ceara. Posta em votagao, a mate'ria foi aprovada por

unanimidade. 2.5 DEPARTAMENTO DE CIE‘NCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes

relatou a matéria que trata da solicitaeao de afastamento dos seguintes professores: 2.5.1 César

Barreira, no periodo de 09 a 23 de julho de 2014, aprovado em reuniao departamental de 10 de

junho de 2014. O afastamento tem como finalidade a apresentaeao de trabalho no XVIII

Congresso Mundial de Sociologia, em Yokohama/Japao. Posta em votaeao, a matéria foi.

aprovada por unanimidade. 2.4.2 Irlys Alencar Firmo Barreira, no Vperiodo de 09 a 23 de julho

de 2014, aprovado em reuniao departamental de 10 de junho de 2014. O afastamento tem como

finalidade a participaeao no XVIII Congresso Mundial de Sociologia, em Yokohama/Japao. Posta

em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4.3 Licengza para capacitaefio do

professor Antonio George Lopes Paulino. A solicitaeao de. licenea foi apresentada e aprovada,

porém foi verificado em tempo que a professora Geisa Mattos estara licenciada no mesmo

semestre, impossibilitando que o professor George também se afaste. Diante dos fatos, a matéria

foi retirada de pauta. 2.4.4 Jakson Alves de Aquino, no periodo de 14 de agosto de 2014 a 13 de

agosto de 2015, aprovado em reuniao departamental de 29 de abril de 2014. O afastamento tern

Como finalidade a realizagfio de Estagio Pés-D‘outoral no Michigan State University, em East

Lansing/EUA. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA

MATERIA. COMIssAo JULGADORA DE CONCURSO PI'JBLICO. 3.1
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou a matéria que trata

da indicaoao do Departamento de Psicologia para composiqfio de duas Comissoes Julgadoras de

Concurso Pfiblico: 3.1.1 Concurso Pfiblico para Professor Adjunto — Setor de Estudo

Processes Psicologicos: Avaliaeao Psicolégica. Foram indicados os seguintes professores

doutores Veriana de Fatima Rodrigues Colaeo — Presidente (Universidade Federal do Ceara),

Walberto Silva dos Santos — Membro (Universidade Federal do Ceara) 6 Regina Célia Cardoso

Esteves — Membro (Aposentada - Universidade Federal do Ceara). Na condiefio de suplentes, os

seguintes professores doutores: Wagner Bandeira Andriola (Universidade Federal do Ceara),

Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba (Universidade Federal do Ceara), Céssio Adriano Braz de

Aquino (Universidade Federal do Cearé), Jofio Ilo Coelho Barbosa (Universidade Federal do

Ceara), Jofio Carlos Alchieri (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Carlos Eduardo.

Pimentel (Universidade Federal da Paraiba), Jorge Artur P. M. Coelho (Universidade Federal de
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M0ura de Andrade (Universidade Federal da Parar'ba), José Humberto da Silva Filho

(Universidade Federal do Amazonas), Lucila Morais Cardoso (Universidade Estadual do Cearé).

Para secretariat o concurso, a professora Andrea Carla Filgueiras Cordeiro (Universidade

Federal do Ceara), e, na condicao de secretario suplente, o professor Antonio Maia Olsen do

Vale (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaeao, a materia foi aprovada por unanimidade.

3.1.2 Concurso Publico para Professor Adjunto — Setor de Estudo: Teorias e Técnicas

Psicoterapicas — Psicologias Fenomenolégicas, Existencialistas e Humanistas. Foram

indicados os seguintes professores doutores Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas — Presidente

(Universidade Federal do Cearé), José Olinda Braga - Membro (Unirersidade Federal do Ceara)

e Vilma Maria Barreto Paiva - Membro (Aposentada - Universidade Federal do Ceara). Na

condioao de suplentes, os seguintes professores doutores: Susana Kramer de Mesquita Oliveira

(Universidade Federal do Ceara), Ariana Patricia Ewald (Universidade Estadual do Rio de

Janeiro), Renato Kirchencr (Pontificia Universidade Catélica de Campinas), Ana Maria Lopez

Calvo de Feijé (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), Joannelise dc Lucas Freitas

(Universidade Federal do Parana), Marciana Goncalves Farinha (Universidade Federal de

Uberlandia), George Daniel J. B. Boris (Universidade de Fortaleza), Jean Marlos Pinheiro

Borba (Universidade Federal do Maranhao) e Elza Maria Socorro Dutra (Universidade Federal

do Rio grande do Norte). Para secretariar o referido concurso, o professor José Wilson

Vasconcelos Jfinior (Universidade Federal do Ceara), e, na condieao de secretaries suplentes, os

professores doutores Michelle Steiner dos Santos (Universidade Federal do Cearé) e Antonio

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

aprovada por unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro

Valmir Lopes relatou a matéria que trata da indicaeao do Departamento de Ciéncias Sociais para

composieao de Comissfio Julgadora de Concurso Pfiblico para Professor Adjunto — Setor de

Estudo: Ciéncia Politica e Metodologia Quantitativa. Foram indicados os seguintes

professores: Jackson Alves de Aquino - Presidente (Universidade Federal do Ceara), Assuero

Ferreira — Membro (Universidade Federal do Ceara) e Ednaldo Aparecido Ribeiro - Membro

(Universidade Estadual de Maringa). Na condicfio de suplentes, forarn indicados os professores

doutOres Domingos savio de Abreu (Universidade Federal do Ceara) e J050 Bosco Feitosa dos

Santos (Universidade Estadual do Ceara). Para secretariar o concurso, o professor José Estevao

Machado Arcanjo (Universidade Federal do Ceara). QUARTA MATERIA. PROGRESSAO

FUNCIONAL DE DOCENTES. A professora Virginia Bentes, oomo membro da Comissao de

progressfio funcional, relatou a matéria que trata da solicitaeao de progressao funoional dos

seguintes professores: 4.1.1 Lidia Eugenia Cavalcante, do Departamento de Ciéncias da
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referente ao intersticio 28 de novembro de 2011 a 27 de novembro de 2013. Posta em votaofio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4.1.2 Luiz Tadeu Feitosa, do Departamento de Ciéncias
da Informaeao, da classe de professor Associado nivel II para a classe de professor Associado
nivel HI, referents ao interstfcio 30 de abril de 2012 a 29 de abril de 2014. Posta em votaofio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2 CASA DE CULTURA PORTUGUESA. A
Conselheira Lilian Cavalcante relatou a matéria que trata da solicitaefio de progressfio funcional
do docente Raimundo Nonato Moura Furtado, da classe D — referéncia 302 para a classe D —
referéncia 303, referente ao intersticio 30 de agosto de 2010 a 28 de fevereiro de 2014. Posta em
votaefio, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 4.3 CASA DE CULTURA ALEMA. A
Conselheira Lilian Cavalcante relatou a matéria que trata da solicitaofio de progressfio funcional da
professora Isabel Cristina de Holanda Lima, da Classe D - referéncia 30] para a Classe 'D
referéncia 302, referente ao intersticio 2010.1 a 2011.1, e da Classe D - referéncia 302 para a
Classe D - referéncia 303, referente ao intersticio 2011.2 a 2012.2. Posta em votaefio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE
PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSAO. 5.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Michel Emmanuel relatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de extensfio intitulado: Curso de Grego Clissico — Intermediério,
ooordenado pelo professor Orlando Luiz de Aralijo, a realizar-se no periodo de 24 de agosto de
2014 a 28 de junho de 2015, aprovado em reunifio departarnental de 02 de junho de 2014. 0
curso so constitui como uma continuidade do curso Introdugfio ao Grego Koiné e Classico e
propoe uma ampliaofio do estudo da morfologia, da sintaxe e da estih’stica do grego cléssico e
Koiné, com o objetivo do facultar aos alunos a leitura dos textos originais e sua inserefio na cultura
helénica. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 CASA DE CULTURA
PORTUGUESA. A Conselheira Lilian Cavalcante relatou a matéria que trata do cadastramento
do projeto de extensfio intitulado: Portugués para Estrangeiros, ooordenado pela professorax
Heloisa Maria Barroso Calazans, a realizar-se no periodo de 28 de julho a 26 de novembro de
2014, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 06 de junho
de 2014. O projeto tem como objetivo fomemar a integraoao cultural de estudantes estrangeiros
pela imers‘ao nos valores do povo brasileiro através da aquisioio da competéncia comunicativa da
lingua portuguesa. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3
COORDENADORIA GERAL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA - CURSO DE
ESPERANTO. A Conselheira Lilian Cavalcante relatou a matéria que trata do cadastramento do
projeto de extensfio intitulado: Estudo Comparativo Esperanto-Portugués — Curso de Férias,
ooordenado pelo professor Adelson Andrade Alves Sobrinho, a realizar-se no perfodo de 24 de
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junho a 24 de julho de 2014, aprovada em reunifio do Colegiado Geral das Casas de ‘
reunifio ocorrida no dia 06 de junho de 2014. O projeto tern como objetivo geral proporcionar 56E“
ex-alunos do Curso de Esperanto da UFC e a comunidade esperantista do Cearé a oportunidade de
comparar as diferenoas e semelhanoas entre os formantes estruturais da Lingua Internacional
planejada 6 OS da lingua materna. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.4
DEPARTAIVIENTO DE HISTORIA. A Conselheira Ana Rita relatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de extensfio intitulado: Dialogos interdisciplinares sobre a questfio
ambiental, coordenado pelo professor Mario Martins Viana Jfinior, a realizar-se no periodo de
junho a agosto/2014, aprovado através de “ad referendum” polo Departamento de Historia. O
projeto tem como objetivo geral estudar as formas de relaooes estabelecidas historicamente entre a
natureza e cultura, discutindo as possibilidades de se investigar o meio ambiente sob o enfoque
interdisciplinar, a partir dos saberes da Biologia, da Geografia, da Histéria e da Sa1'1de Coletiva,
focando as possibilidades de transformaofio dos processos educacionais na conscientizagfio
ambiental e sensibilizagao ecologica. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
5.5 CASA DE CULTURA ALEMA. A Conselheira Lflian Matos relatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de extensfio intitulado Curso de Conversaefio em Lingua Alema para
alunos a partir do semestre V — Nivel Bl, a realizar-se no periodo de 13 de agosto a 19 de
novembro de 2014, aprovada em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura ocorrida em
06 de junho de 2014. O projeto tern como objetivo geral desenvolver as habilidades de
compreensao e expressfio orais dos alunos em lingua alema para que os mesmos obtenham a0
Iongo do curso um conhecirnento mais especifico da realidade alemfi, a fim de minimizar as
dificuldades no convivio com os nativos da lingua alemfi no Brasil ou nos seus paises de origem.
Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA.
CADASTRAMENTOIRELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 6.1
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Michel Emmanuel
relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 6.1.1 Traduzindo
os camponeses arisfofa’inicos como matutos cearenses: Trigeu em Paz e a ‘Trigédia’ de
Diceépolis em Acarnenses, coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, aprovado
em reunifio departmental de 02 de junho de 2014. O projeto tem como objetivo geral “o
estabelecimento de uma poética da Comédia Antiga, ratravés do préprio comediografo Aristéfanes,‘
que é precursor de alguns conceitos fundamentais sobre a Poesia, os quais serao, posteriormente,
desenvolvidos por Platfio e Aristételes”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.1.2 Diagnéstico de atividades no livro base, coordenado pela professora Maria.
Fabiola Vasconcelos Lopes, aprovada em reuniao departamental de 02 de junho de 2014. O
projeto tern como objetivo geral descrever a tipologia das atividades gramaticais em dois livros
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matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.3 A influéncia da idade na aquisigfio do VOT e

oclusivas surdas em inicio de palavras do inglés por brasileiros, coordenado pelo professor

Ronaldo Mangueira Lima Jl’mior, aprovado em reunifio departamental do 02 de junho de 2014.

O projeto tern como objetivo principal investigar como o fator “idade do inicio da aquisicfio”

influencia a aquisicao do VOT (Voice onset timing) de oclusivas surdas em inicio de palavras do

inglés por alunos brasileiros luso-falantes. Posta em votacao, a materia foi aprovada por

unanimidade. SETIMA MATERIA. RELATORIO DE ESTAGIO POS-DOUTORAL. 7.1
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou a matéria que 1rata

da apresentacfio do relatorio de Estégio Pés-Doutoral da professora Susana Kramer de Mesquita

Oliveira, aprovado em reunifio departamental de 14 de maio de 2014. O Conselheiro José Olinda

resumiu as principais atividades desenvolvidas durante o periodo, destacando a realizacfio de duas

pesquisas, sob a temética geral “Dinamicas Familiares na India”, utilizando a metodologia

sociodramética, que se referiam especificamente a: 1) Conflitos em familias indianas na

concepcao de adolescentes e jovens de diferentes contextos sécio-econonfieos (tribal, rural e‘

urbane); 2) 0 lugar da mulher indiana na famflia nuclear e estendida na concepcao dc professoras

universitérias. Relatou, ainda, as producoes resultantes da pesquisa. Posta em votacfio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA. PROPOSTA DE CONCESSAO DE

TITULO DE DOUTOR HONORIS CAUSA. 8.1 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM

LETRAS. O Conselheiro Cid Ottoni relatou a mate'ria que trata da ekposicfio de motivos para

proposicfio de conce’ssfio de titulo de Doutor Honoris Causa a escritora Ana Miranda. A Senhora

Diretora esclareceu que, segundo o regimento Geral da UFC, artigo 138, inciso III: “0 titulo de

Doutor Honoris Causa serd concedido a eminentes personalidades, de projegc’io nacional ou

internacional,‘ estranhas aos quadros da UFC, que tenham contribuz'do, de modo notdvel, para o

progresso das Ciéncias, Leiras ou Artes ou da Cultura em gem] e aos que tenham beneficiado de

fiea excepcional c‘z humanidade ou a0 pais, por indicacfio privativa e justificada do Reitor a0

Conselho Universitdrio”. A fim de que seja proposta, ao Magnifico Reitor, a indicacfio dc

concessfio do titulo a escritora, o Colegiado do Programa aprovou, em reunifio do dia 20 de

fevereiro de 2014, a proposta de concessfio, baseando-se no relevante histérico da escritora que

estreou como romancista em 1989, com Boca do Inferno (prémio Jabuti de revelac‘ao). Escreveu

diversos romances, entre eles Desmundo (1996), Amrik (1997) e Dias & Dias (2002, prémio

Jabuti de romance e prémio da Academia Brasileira de Letras). Foi escritora visitante em

universidades como Stanford e Yale, nos Estados Unidos, e representou o Brasil perante a Unifio

Latina, em Roma. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA

MATERIA. ANALISE DA SOLICITAcAo DE INCORPORACAO DE CURSO. 9.1 Curso
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239 de Licenciatura Intercultural Indigena das Etnias Pitaguary, Tapeba, Kanindé e A

240 Jenipapo-Kanindé e Anacé (LII-PITAKAJA). 0 Conselheire Carlos Kleber realizou

241 esclarecimentos acerca do Curse Indigena, que era solicita incorporaefio ao Departamento de

242 Ciéncias Socials, deste Centre. A Diretora sugen'u a fermaeao de uma Comissae, dentre es

243 Conselheires, para analisar e emitir urn parecer aeerca da viabilidade de incorporaefio, tendo em

244 vista 0 surgimente de dfividas aeerca da vinculaefio do curse ser ao Departamento de Ciéncias

245 Seeiais ou diretamente ae Centre de Humanidades. O professor Carlos Kleber esclareceu que o

1246 curso foi criado em 2009, cm atendimento a uma chamada pfiblica PROLIND. Previa a formaeao

247‘ de finica turma, com vinculaefio a Pre-Reitoria de Graduaefio. O curse tem orgamento préprio, de

248 caréter anual, que corresponde ao valor de R$ 6000,00 (seis mil reais) per aluno. A proposta de

249 incerporaofio foi aprovada em reunifio do Departamente de Ciéncias Sociais ocorrida em 29 de

250 abril de 2014. Os seguintes docentes se prepuseram a compor a Comissfio: Mario Martins Viana

251 Jl’mior (Departamento de Historia), Céssio Adriano Braz de Aquino (Departamento de

252 Psicologia) e Maria Margarete Fernandes de Souza (Departamento de Letras Vernaculas).

253 Pesta em vetaeao, a formaefie da Comissfio foi aprovada per unanimidade. DECIMA

254 MATERIA. REAPRESENTACAO DA NORMATIZACAO D0 TRABALHO DE

255 CONCLUSAO DE CURSO (TCC). 10.1 CURSO DE LETRAS INGLES/ESPANHOL

256 NOTURNO. A Diretora historiou que a normatizaefio foi apresentada anteriormente pela

257 Coordenadora do Curse, professora Gloria Guard, em eutra ocasiao, que expos que nae haveria

258 fermaefie tradjcional de banca. Na ocasifio, o Conselho do Centre de Humanidades questioneu

259 esse tepico da normatizaefio, mas findou aprovando as nermas. Q11m 0 processo foi

260 encaminhade a Pré-Reiteria de Graduaqfio, noteu—se que o deeumente n50 estava de acordo com o

261 relate da professora. Desse mode, orienteu—se a devoluefio do precesso e a reapresentaefio, com es

262 devidos esclarecimcntes. Representande e Colegiade do Curse, o professor Valdecy Pentes

263 reapresentou a matéria e. explicou que em nenhum memento o Celegiade do Curse excluiu a

264 fermaefio tradicional da banca, para tante e documente foi revisade e corrigido. Procedeu a leitura

265 dos artigos 19 a 21, que detalham a questfio da apresentaefio dos trabalhos de conclusfio de curso

266 dos alunos do Curse Neturne de Letras Espanhel e Inglés, es quais transcrevi, a seguir: 19) 0.9

267 trabalhos de conclusdo de curso serdo enviados a trés profissores, sendo um, o orientador (ou no

268 sua auséncia, par motive deforga maior, um colega indicado pelo préprio orientador, em comum

269 acordo com o orientando) e as outros, professores doutores ou mestres da UFC ou de outras IES.

270 20) Durante a dqfesa do TCC, cada aluno terd 15 minutos para a apresentagfio oral do trabalho,

271 coda membro da banca apresentard sua avaliagfio, comenta’rios, sugesto'es e nota par meio de

272 leitura pziblica de um parecer escrz'to. Na impossibilidade de algum dos prafessares

273 comparecerem para leitura»; doparecer, a professor orientadOrpaderé [er a parecer assimdo pelo
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membro auseme. 21) A0final da apresentagfio, a orientador devera’ [er a ata da apresentaga
TCC cantendo a nota do alum. A Conselheira Neyara Arafijo solicitou que o professor Valdecy
detalhasse o memento da apresentaofio. Foi explicado pelo professor Valdecy que, primeiramente,
o aluno apresenta o trabalho; logo em seguida, é feita a leitura de 2 (dois) pareceres e, finalmente,
é emitida uma nota pela banca. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimr'dade.
DECIMA PRIMEIRA MATERIA. DrssowcAo DO BACHARELADO DE msrém
A professora Ana Rita apresentou a matéria que trata da proposta da dissoluofio da modalidade
Bacharelado do Curso de Histéria, aprovada pelo Departamento do Histéria em reunifio de 29 do
maio do 2014. Listou, inicialmente, as razoes que levaram a essa decisfio: 1) o baixo indice de
cenclusfio do curso. Em 26 anos, dc acordo com dados fornecidos polo STI/UFC, apenas 29
alunos terminaram o bacharelado; 2) O eleVado nfimero dc cancelamentos de matricula, tanto por
part6 dos alunos que solicitaram a matricula no bacharelado como nova modalidade, ao final da
licenciatura, quanto por parte dos alunos que passaram a ingressar diretamente no bacharelado via
SISU, a partir de 2011. No primeiro caso, desde que o curso foi criado, 652 alunos requisitaram
nova modalidade, sendo que 560 tiveram matriculas canceladas. No seglmdo caso, dos 65
ingreSsantes via SISU, apenas 31 continuam matriculados; 3) O mercado de trabalho para atuagfio
dos bacharéis em Historia no Estado é exiguo e, além do mais, nfio faz exigéncias de formaofio em
bacharelado nas selepoes realizadas corno péde ser observado nos filtimos concursos pfiblicos
realizados no Estado para atuaoao em memoriais ou instituigfies de pesquisa, quando se permite a
contratagfio de historiadores com licenciatura; 4) O entendimento politico-pedagégico do
colegiado do curso refletido nos projetos pedagogicos das modalidades licenciatura e bacharelado
acerca da indissociabilidade entre pesquisadores e professores no fimbito da fonnagfio historica A
professora esclareceu que essa decisao foi amparada, ainda, por reunioes realizadas com a Pro-
Reitoria de Graduaofio (PROGRAD), Forum de Atualizagao Curricular, instfincia que refine
professores e» ostudantes para ponsar o curso, 6 para o qual foram convocados todos os alunos
matriculados no bacharelado, além do Nficleo Docente Estruturante do Curso. Foram assumidos
alguns compromissos e garantias para que essa decisfio possa ser concretizada sem causar
prejur’zos aos alunos e a sua formagfio: l) Sera garantida a todos os alunos do bacharelado, que
dosejarem concluir seu curso, a continuidade do meSmo ate’ 0 filtimo formando, desde que estes
estabelcoam plano de estudos com previsfio de conclusao acordado com a coordenagao do curse;
2) A possibilidade de que os formados no bacharelado possam requerer a0 final do seu curso o
ingresso na modalidade licenciatura, a fim de cursar as disciplinas especificas para a segunda
formagfio, desde que os mesmos cumpram os prazos estabclecidos em sou plano do estudos; 3) A
possibilidade dc migragfio em massa dos estudantes do bacharelado para a licenciatura para
aqueles que desejarem fazé-lo dc imediato; 4) A discussfio, ja no somestre 2014.2, da matriz
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4%curricular da licenciatura a firm de que a mesma incorpore a atividade de monografia, enfa '
a forrnagao do professor também como pesquisador, ja presente no Projeto Pedagégico. Entende-
se que essa discussao redundaré na geracao de outra matriz curricular a ser adotada nos préximos
anos; 5) A solicitagao a PROGRAD da transferéncia das 20 vagas do bacharelado,
disponibilizadas atualmente no SISU, para a licenciatura, o que vai fazer com que o curso ofereca
8O vagas anuais para a licenciatura. Importante registrar que 0 Departamento de Histéria almeja a
ampliagao do nfimero de vagas e ja tern pronto urn projeto de licenciatura notuma esPerando da
Universidade as condicées para implementagfio da mesma com qualidade; 6) A imediata extingao
da possibilidade de alunos formados na licenciatura poderem requerer a matriCuIa na modalidade
bacharelado, assim como a possibilidade de transferéncia dos alunos da licenciatura para o
bacharelado, a partir do segundo semestre como atualmente previsto no Projeto Pedagégico da
licenciatura. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA
MATERIA. CRIACAOIREGULAMENTACAO DE DISCIPLINAS. 12.1 CURSO DE
LETRAS LIBRAS. A professora Kétia Lucy apresentou a matéria que trata da regulamentacfio de
05 (cinco) disciplinas do Curso de Letras Libras: 12.1.1 Escrita de sinais I, 64 horas, de carater
obrigatén'o, ofertada no 4° semestre. 12.2 Escrita de sinais H, 64 horas, de carater obrigatorio,
ofertada no 5° semesire. 12.1.3 Portugués como Segunda Lingua II, de caréter optativo, 32
horas, sem vinculacfio a um semestre especifico; 12.1.4 Fundamentos linguisticos aplicados ao
ensino da Libras, de carater obrigatério, ofertada no 4° semestre; 12.1.5 Libras: Morfossintaxe,
64 horas, de carater obrigatério, ofertada no 4" semestre. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE D0 CENTRO DE
HUMANIDADES/COMUNICACOES. l) A Diretoria informou acerca da promulgacao de um
Decreto de Lei que estabeleceu 0 Banco de Equivaléncia dos professores do Quadro do Magistério
do Ensino Basico, Técnico e Tecnologico. 0 quadro de docentes das Casas de Cultura,
diferentemente do que ocorre no quadro do Magistério Superior, nao possuia a equivaléncia
garantida para casos de vacancia por aposentadoria ou falecimento de docentes. Registrou o
empenho do Reitor para alcancar esse objetivo, que garantira a continuidade de tao importante
projeto de extensfio. O professor Antonio Duane reforcou a importancia do momento. 2) 0
professor Carlos Kleber despediu-se do Conselho, informando que esta deixando a Coordenacao
do Curso de Ciencias Sociais Diumo, visto que optou por ficar a frente da coordenacfio do Curso
de Magistério Indigena. 3) A representante do corpo técnico-admjnistrativo também se despediu
do Conselho, pois esta concluindo seu segundo mandato como representante e agradeceu todo o
aprendizado obtido nos filtimos quatro anos. 4) A Diretora relatou a recorréncia dos problemas nas
festas promovidas por estudantes: vidros quebrados, banheiros e extintores vandalizados. Esses
fatos vém aumentando de proporcao, pois a organizacao das. festas nfio esta’. sendo capaz de
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controlar o pfiblico que comparece a ess.es eventos. A Diretora destacou ainda
ocon'éncias numa festa promovida pelo Centro Académico de Ciéncias Sociais no dia 06 de jurilio.
Fez novamente um apelo aos chefes e. coordenadores para que conversem com seus alunos,
buscando uma conscientizaoao de todos para o grande problema. Nada mais havendo a tratar, a
Diretora deu por encerrada a sessfio, agradecendo a presenoa de todos. E para constar, eu,
Emjvfinia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida e

7. Luiz Tadeu Feitosa Chefe do 1)epartamento de Ciéneias da Informafia:E ;/
8. Adriana Nébrega da Silva— Representante do Dept. de Ciéncias da 390
9. Valmir Lopes de Lima- Chefe do Depaxtamento de Ciéncias Soci'a Lin/141:.g 2% 5
10. José Olinda Braga- Chefe do Departamento de Psicologia
11. .1050 110 Coelho Barbosa— Representante do Depaitamento de Kiddie/a
12. Mario Martins Viana Filho— Representando o Chefe do Dept. de Historia M
13. Vanda Magalhaes Leitfio- Chefe do Dept. de Letras-Libras fl/aa III/:11- 4M (40,
14. Marcus Weydson Pinheiro—~Representante do Departamento de Letras-Libras
15. Maria Silvana Militéo dc Alencar — Coord. do Curso de-Letras Diumo ...,'
16. Katia Lucy Pinheiro — Coordenadora do Curso de Letras-Libras WM ‘1 <117.Valdecy de Oliveira Pontes — Representando a Coord. do Curso de LetrasNotumow
18. Amoldo Nunes da Silva— Coordenador do Curso de BiblioteconomiaQA—ngemumm
19. Carlos Kleber Saraiva de Souza— Coord. Curso de Ciéncias Sociais Diumo

/m

20. Maria Neyara de Oliveira Arafijo — Coord. Curso de Ciéncias Sociais Notumo . "- "K'
21. Cinthia Mendonga Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologiaqm
22. Ana Rita Fonteles Duarte — Coord. do Curso de Histéria .yiw W
23. Cid Ottoni Bylaardt — Coord. do Programa de Pos-Graduagfio em Letras
24. Maria Margarete Femandes de Sousa — Coord. Prog. Pés-Graduagfio em Linguis lea ' 3%,“.

(\25. José Célio Freire - Coordenador do Programa de Pos-Graduaofio em Psicologia \ C / \__
26. Lilian Cavalcanti F. Vieira — Vice-Coord. Geral das Casas de Cultura Estrangeira(23d 'u
27. Adelson Andrade A. Sobrinho — Rep. Mag. (16 Ensino Bésico Técnico e Tecnolégico '
28. Geana de Alencar Liborio — Representante do Corpo Técnico-Adminisu'ativo
29. Davi Martins de Oliveira — Rep. do Centro Académico dc Biblioteconomia
30.Lucas Rodrigues Pinheiro — Representante do Centre Académico de Histéria

51 - W Jam 13% Rim.®£smm\c do women on 'qma'.


