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SIDADE FEDERAL DO CEARA ........ ......

Aos 7(sete) dias do més de maio de1393
(mil novecentos e noventa e trés) as 9(novefl horas e 25 (vinteezcyj
co) minutos, realizou-se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordi—
naria sob a Presidencia do Senhor Diretor, Professor René Barreira,
contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soa-
res, Vice-Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao LandimaeAna
Maria Pereira do Régo Monteiro, Chefs e representante do Departamen
to de Literatura; Maria de Jesus de Sé Correia, Chefe do Departamefl
to de Letras Vernéculas; Débora Candida Dias Scares e Carlos Alber-
to de Souza, Chefe e representante do Departamento de Letras Estrag
geiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamento de Comunica—
can Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda, Chefe do DE
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Freire~e Lag
ria Beserra Fontenele, Chefe e representante do Departamento de Psi
cologia; Francisca Ndbia Nagueira, Coordenadora do Curso de Letras;
Maria de Fatima Bandeira de Paula, Coordenadora do Curso de Comuni—
cacao Social; Ana Maria Sé de Carvalho, Coordenadora do Curso de 3;
blioteconomia; Célia Leite Juliao, Coordenadora do Curso de Psicolo
gia; José Linhares Filho, Coordenador do Curso de Mastrado em Le—
tras; César Barreira, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociolo-
gia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cul
tura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro compareceram a reg
nifio as Professoras Maria Sulamita de Almeida Vieira, representante
do Centro de Humanidades junto a0 Conselho de Ensino, Pesquisa e E5
tensfio, Maria Amélia Almeida da Silva e Erotilde Honorio Silva. Ha
vendo quorum, 0 Professor René Barreira deu inicio a reunifio.

PRIMEIRA MATERgfl: Aprovagfio de iComis-
550 Julgadora de Concurso. A Conselheira Maria de Jesus de Sé Cor—
reia relatou a matéria referents a indicagao feita pelo Departamen-
to de Letras Vernéculas em reuniao do dia 03.05.93, dos dooaflms,Nmi-
ja da Costa Ribeiro Moreira (Adjunta-UFC-Presidente), Francisca NQ
bia Nogueira (Adjunta—UFC), Maria Aurora Rocha CostaIAssisfinmésUECE);
Suplentes: Maria Elias Soares(Adjunta—UFC), Rosa Catarina Negreiros
Guimaraes(Assistente-UECE) para compoerem a Comissao Julgadora do
concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Prética de Ensi-
no, em regime de Dedidcacfio Exclusiva, conforme Edital n9 OO7/93,pu
blicado no D.0.U. de 26.01.93 9 d05 Editais nQ 009/93 6 n9 010/937,



Posta am votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SEQUNHA MATERIA: Homologagfio de Concur
505. a) 0 Conselheiro Dilmar Santos de Miranda relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reg
niao do dia 29.04.93, referents ao resultado do concurso para Pro-

fessor Assistente, Setor de Estudo: Antropologia, conforms Edital
nQ 120/92. A classificagao final foi a seguinte: Veronica Maria de
Paula Gongalves - Prova Escrita: 5(cinco), 5(cinco), 6(seis); Prova
Didética: 5(cinco), 5(cinco), 7(sete); Prova de Titulos: 6(seis), 7
(sate), 5(oinoo) — Total de 51 (cinquenta e um) pontos; Veraluoia
Comes Maia — Prova Escrita: 4(quatro), 4(quatro), 5(cinco); Prova
Didética: 5(cinco), 5(cinco), 6(seis); Prova de Titulos: 8(oito), 8
(oito) e 7(sete), total de 52 (cinquenta e dois) pontos. Considerafl
do 0 resultado supramencionado, a Comissao Julgadora nao aprovou as
candidates Veronica Maria de Paula Gongalves e Veralficia Gomes Maia.
PostO em votagao, os Senhores Conselheiros homologaram o resultado
do concurso; b) Prosseguindo, o Conselheiro Dilmar Santos de Miran—

da relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais
e Filosofia em reuniao do dia 29.04.93, referente ao resultado ‘do
concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Ciéncia Politi
ca, conforme Edital n9 120/92. Dos 04(quatro) candidatos inscritos
apenas 02(dois) compareceram, tendo sido o seguinte, o resultado fi
nal: José Estevao Machado Arcanjo - Prova Escrita: 6(seis),6(seis),
6(seis); Prova Didética: 7(sete), 6(seis), 6(seis); Prova de Titu-
los: 8(oito), 8(oito), 7(sete), total de 60(sessenta) pontos; Luis
Carlos Holanda Antero - Prova Escrita: 6(seis), 4(quatro), 6(seis);
Prova Didética: 6(seis), 4(quatro), 6(seis); Prova de Titulos: 07
(sets), 7(sete), 6(seis), total de 52 (cinquenta e dois) pontos.Cog
siderando o resultado, o candidato José Estevao Maohado Armyfio, pri—
meiro lugar, foi indioado pelo Departamento de Ciéncias Sociais e
Filosofia para contratagao. 0 candidato Luis Carlos Holanda Antero
nao foi aprovado. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por ung
nimidade.

TERCEIRA MATERIA: Programs para concur
so de professor de 19 e 29 Graus. A Conselheira Maria Dulce Sousa
Castelo, na qualidade de Coordenadora Geral das Casas de H‘CUltura,
apresentou 0 programs do concurso publico para preenchimento de 01

(uma) vaga, do Quadro de Magistério de 19 e 29 Graus, Setor de Estu
do: Lingua Espanhola, em regime de Dedicagao Exclusive, para a Casa



e indefinidos
definidos; 3) 0 género neutro nos artigos, nos pronomes e nos (de-monstrativos; 4) Heterogenérioos hereroténicos, heterossemanticose heterogréficos, em relagao com a lingua portuguesa; 5) Substantivo: género e nfimero; 6) Adjetivo. Graus de comparagao. Apécope;7) Pronomes pessoais como sujeitoJcomplemento direto e indireto;8) Verbos: modos e tempos. Verbos auxiliares; 9) Verbos com parti-cipio irregular e com dois participios; 10) Regras de acentuagaografica. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA: Projeto de Melhoria daQualidade de Ensino. 0 Departamento de Comunicagfio Social e Bibligteconomia ratificou em reuniao do dia 05.05.93 a aprovagao "Ad re~ferendum" do Diretor do Centro no dia 28.04.93, do projeto de me-lhoria da qualidade do ensino intitulado "Laboratério de Processa-mento para Recuperagéo e Disseminagao da Informagao". Estando pre-sente a reuniao, a Professora Maria Amélia Almeida da Silva, coor-nadora do referido projeto, afirmou que a Pré-Reitoria de Graddagfio haVia iniciado ano passado, o projeto de melhoria da qualidadede ensino e que o Laboratdrio esté em fase de implantagao. Fez emseguida a leitura dos objetivos especificos, que 350: a) proporcignar aos professores que atuam no processamento, reouperagao e dis-seminagao da informagfio o ambiente e as instrumentos de trabalhonecessaries ao bom desempenho das disciplinas; b) apoiar iniciativas do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia que v2nham contribuir para a otimizagfio dos estudos teéricos e praticosdos professores e alunos do Curso de Biblioteconomia. c) Adequar oensino a realidade do mercado; d) Acompanhar o desenvolvimentocfiagtifioo e tecnologico. Finda a exposigao, os Senhores Conselheirosreferendaram 0 "ad referendum" do Diretor do Centro.

QUINTA MATERIA: Projeto de extensfio. 0Dapartamento de Comunicagfio Social e Biblioteconomia aprovou, emreuniao do dia 05.05.93, 0 projeto de extensao intitulado "ProjetoIntegrado Guassossé". Presente a reuniao, a Professora Erotilde Hgnério Silva, coordenadora do mencionado projeto, informou que omesmo esta sendo desenvolvido desde agosto de 1992. Esclareoeu queexiste uma ligagfio subjetiva com Guassossé, distrito de Orés com3.500 habitantes, pelo fato de la ter nascido. Deu alguns refereflciais sobre o distrito e acrescentou ser 0 projeto oonveniado com
a Secretaria de Cultura do Estado. Referiu—se também aos objetivos
do projeto: a) por ser Doutora, Erotilde Honorio Silva presta as-. A7 -



h) per insisténcia da comunidade, foi instalada durante a Semana Sag

ta uma radio comunitéria, intensifioando os eventos culturais;c) uma

biblioteca foi implantada na comunidade, ampliando os conhecimentos
de alunos e professores. Posta em votacao, a matéria foi pp aprovada
por unanimidade.

SEXTA MATERIA: Cessfio de docentes.a)
0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria aprovada pe—
lo Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia em reunifio
do dia 05.05.93, referente a cessfio do Professor Agostinho Gosson pg
re 0 Governo do Estado, onde exerceré as funcfies do cargo em comis—
550 de Diretor de Producéo da Fundacéo Teleleducacfio do Cearé-HfiflELC.
0 colegiado do Departamento supramencionado aprovou o afastamento em
questfio com a ressalva de que o referido docente n50 ficaré totalmefl
te desligado das atividades académicas, tendo o Conselheiro Francis-
co Souto Paulino ressaltado que 0 Professor Agostinho Gosson orientg
ré monografias e seminérios. Em seguida, o Conselheiro César Barrei-
ra pediu a palavra para dizer que considerava salutar a cessao do do
cente, achando vélido a nao desvinculacfio total, principalmente quafl
do 05 pedidos de afastamento s50 feitos no meio do semestre. Admitiu
ainda que deviam existir normas pré—estabelecidas para estes casos.
0 Conselheiro Francisco Souto Paulino esclareceu que no caso em dis-
cussao, o professor Agostinho Gosson se comprometeu a terminar o 52
mestre. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
Prosseguindo, o Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a maté-
ria aprovada pelo Departamento de Comunicagao Social e Bibliotecono-
mia em reuniéo do dia 05.05.93, referente a cessao do Professor Frag
cisco Gilmar Cavalcante de Carvalho para exercer, sem onus para- a
Universidade Federal do Cearé, o cargo comissionado de Diretor do 0;
partamento de Promogao, Difuséo e A950 Sécio—Cultural, Simbolo DAS—l,
da Secretaria da Culture e Desporto do Estado. 0 colegiado do Depar—
tamento supramencionado apreciou a matéria tendo se manifestado favg
ravelmente, porém com a ressalva de que o professor nao ficaria to-
talmente desligado das atividades académioas. 0 Conselheiro Francis—
co Souto Paulino esclareceu que 0 Professor Gilmar de Carvalho esta-
va sem carga horéria, haja vista sua pretensao, desde o iniciodo awn
de cursar Doutorado no sul do pais. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. COMUNICAGUES: Conforms havia prometido na
reuniao passada, 0 Professor René Barreira distribuiu com os Senho-
res Conselheiros o relatério sobre concessao de passagens no Centre
de Humanidades, de janeiro a abril do corrente ano. 0 Professor René
Barreira fez algumas consideracfies, dizendo que a politica adotada



Mestrado e Doutorado e para es que vao defender tese. Pedindo a pa-
lavra o Conselheiro Teoberto Landim louvou a iniciativa da Direcfio
do Centro pela concessao de passagens aos docentes que participam
de Seminérios, Congresses e aqueles que defendem tese de Mestrado
ou Doutorado, ressaltando a necessidade da participagfio do docente
nestes eventos, tendo ainda louvado a Administracao Superior pelo
reconhecimento do pleito. Em seguida, o Conselheiro Francisco Souto
Paulino salientou que diante da politica adotada em relagéo a con-
cessao de passagens, sente—se encorajado em solicitar passagens pa—
ra projetos e seminérios. Prosseguindo o Conselheiro César Barreira
louvou também a politica adotada, tendo justificado a quantidade de
passagens concedidas ao Centro de Humanidades dizendo que este Cen—
tro trabalha com uma grande clientela, citando como exemplo a clien
tela do Mestrado em Sociologia e Mestrado em Letras, se comparadq
com a clientele do Mestrado em Fisica e Quimica; argumentou ainda
que os outros Centros trabalham com convénios que proporcionam pas-
sagens. Dando continuidade a reuniao,o Professor René Barreira fa-
lou sobre 0 Departamento de Histéria, recém-criado e que seré insta
lado no préximo dia 12(4g feira), as 10(dez) horas, em solenidade
no Auditério Castelo Branco. 0 Professor René Barreira convidou aifl
da 05 presentes a comparecerem a inauguracao das novas instalacfies
dos Departamentos de Letras Vernéculas, Letras Estrangeiras e Lite-
ratura, no dia 14.05.93, as l7(dezessete) horas. Em seguida, 0 Pro—
fessor René Barreira referiu-se ao Laboratério de Informatics do
Benfica, inaugurado no dia29.04.93; informou que no diregao do Labg
ratorio encontra-se 0 Professor Custddio Luis Silva de Almeida, do
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; que o Laboratério cog
taré com quatro funcionérios e seis bolsistas de informatics, sendo
que cursos serfio ofertados com estégio orientado. Em seguide,o Pro—
fessor René Barreira comunicou o lancamento do Boletim Informativo
do Centro de Humanidades, com tiragem quinzenal, na préxima segun-
da-feira,dia lOCdez). Acrescentou que o professor e jornalista Ita-
lo Gurgel vai editar o boletim, tendo solicitado aos Senh0res Conse
lheiros que enviem noticias para a Diretoria do Centro. 0 Professor
René Barreira comunicou ainda que 0 Centro de Humanidades receberé
a visita do Diretor da Faculdade de Letras da UFRJ, Professor José
Carlos Azeredo, que deveré manter contatos com os professores da
érea de Letras. Logo a seguir, o Conselheiro José Célio Freire lem-
brou o I Encontro de Psicanélise da UFC, de 10 a 14.05.93, promogfio
de um grupo de alunos do Curso de Psicologia, que deveré se reali—
zar na Escola Técnica, tendo ressaltado que n50 haveré liberagfio de
aulas. Em seguida, o Conselheiro Teoberto Landim comunicou que a



14 a 18. 05. 93, contando com palestras dos Professores Valnice Nogxfi
ra Galvao (USP), Joao Arruda (UFC) e apresentagao de video, na 0353
Amarela, de Ana Maria Roland. 0 Conselheiro José Linhares Filho pe-
diu a palavra para dizer que fez parte da Banca de Defesa de Tese
de Doutorado do Professor José Leao Alencar Oliveira Junior, intitu
lada "Evolugao e Teleologia" (historia e historiografia literéria)—
defendida com brilho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Co
municou ainda que estao abertas as inscrigoes para o Mestrado em Le
tras. Em seguida, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia convo-
cou os colegas a comparecerem a Assembléia da ADUFC, no dia 13(tre-
ze) pela manhé, dada a importfinoia da pauta. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da qual eu Ma

. ria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretaria lavrei a
presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos prg
sentes...


