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ATA DA 221g SESSHO ORDINflRIA
DD CDNSELHU D0 CENTRD DE HU—
MANIDADES DA UNIVERSIDADE FE
DERAL DU CEARA.

Aos 08(oito) dias do més de abril de 1994(mil novecentos e noventa e
quatro), as 9(nove) horas e 20(vinte) minutos, realizou-se na Sala
de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centre, sob a
presidéncia do Senhor Diretor Professor René Barreira, contando com
a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares, Vice-Dire—
tora do Centre; Sebastifio Teoberto Mourfio Landim e Ana Maria Pereira
do Régo Monteiro, Chefe e representante do Departamento de Literatu-u
ra; Maria de Jesus de Sé Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e
representante do Departamento de Letras Vernéculas; Tereza Maria Frg

ta Bezerra e Carlos Alberto de Souza, sobc‘heferegrepreséntante(do De—

partamento de Letras Estrangeiras; Manuel Domingos Neto, Chefe do
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Laéria Beserra Fontene
le, representante do Departamento de Psicologia; Euterpe Barreto Ro:
sa de Sousa, Coordenadorado Curso de Letras; Fatima Maria Alencar‘A—
raripe Bezerra, Vice-Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Glo—
ria Maria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias So-
ciais; Francisco de Assis Santos de Oliveira, COOrdenador do Curso
de Historia; Angela Maria Rossas Mota de Gutierrez, Coordenadora do
Curso de Mestrado em Letras; Ismael de Andrade Pordeus Janior, Coor—
denador do Programa de Pos—Graduagéo em Sociologia; Maria Dulce Sou—
sa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Ri-
ta de Cassia Barroso AlVes, representante do Centro Academico de Bi-
blioteconomia; Eurilanda Magalhaes de Araflgo, representante do ,Genec
tro Académico de Letras. A convitedolDiretor do Centro compareceram
a reuoiéalos Professores Maria Ionele Teixeira Puster, Paulo Mosanio
Teixeira Duarte, Adelson Andrade Alves Sobrinho e Ivanova dos Santos
Dias Scares. Dando inicio a reunifio, 0 Professor René Barreira colo—
cou a ata da 2202 Sessfio Ordinaria deste firsm em discussed ; posta
em votagao, a ata em anestfio foi aprovada por unamimidade. PRIMEIRA
MATERIA.HUMOLOGACHO DE CONCURSUS. 0 Conselheiro Manuel Domingos Neto
relatousa matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais ‘e

‘Filosofia em reunifio de 22.03.94, referente ao resultado do Concurso
para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Sociologia, conforme Edital,
n9 97/93. Houve apenas 01(um) candidato inscrito, Daniel Soares Lins,
que abteve as seguintes notas: Prova de Titulos: 10,0; 9,0; 10,0—mé-
dia -§ritmética: 9,66(nove virgula sessenta e seis); Prova Escrita :
9,0P; 10,0; 9,0smédia ,anitmética:9,66(nove virgula sessenta e seiQ;
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Prova Didatica: 9,0; 9,0; 9,0-média aritmética: 9(nove). A média fi—
naifido candidate, correspondente a média ponderada das médias aritmg
ticas obtidas foi 9,46(nove virgula quarenta e seis). Tendo em VQista
o resultado supramencionada, o candidato DANIEL SUARES LINS foi con-
siderado aprovado e indicado para contratagao. 0 Conselheiro Manuel
Domingos Neto esclareceu que 0 Professor Daniel Scares Lins tem Dou-
torado e ja faz parte do corpo docente do Departamento de ..Giéoeias
Sooiais e Filosofia, na qualidade daProfessor Visitante. Posta em v9
tagaa; a matéria foi aprovada por unanimidade.SEGUNDA MATERIA. APRD-
VACAO DE UNHSEES JULGADORAS DE CUNCURSDS. a) A Conselheira Dulce
Castelo relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado das Casas de Cul-
tura em reuniao de 07.04.94, referente a indicagao dos docentes :
RAIMUNDD BATISTA ALMEIDA (Professor de 19 e 29 Graus - Classe D-Casa
de Cultura Hispanica-UEC), MASSILIA MARIA LIRA DIAS( Professora Au-
xiliar-UFC), VERBNIBA CARVALHD BARBAZAN( Professora Auxiliar—UECE) ;
Sapiente: EDIR ALBUQUERQUE VIANA TProfessora Auxiliar—UECE) para cog
porem a Comissao Julgadora do concurso para Professor de 19 e 2Q Gra
us, Classe C (graduagao), Setor de Estudo: Lingua Espanhola, confor-
me Edital ng 21/94. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por u-
nanimidade,b) A Conselheira Célia Leite Julifiaorelatou a matéria ,
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao de 30.03.94, re—
ferente a indicagao dos docentes: Regina Célia Cardoso Esteves(Adjun
to-UFC), Célia Leite Juli§o(Adjunto-UFC), Luis Pasquali ( Titular —
UnB ); Suplentes: Alba Guerra (Adjunto — UERe) e José Telmo
Valenga (Adjunto—UECE), para comporem a Comissao Julgadora do concur
so para Professor Assistente, Setor de Estudo: Pesquisa e Psicometria
a, conforme'Edital n9 014/94. Posta em votagao, a matéria foi apro—
vada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. AFASTAMENTO DE DGCENTES. 0

Conselheiro Manuel Domingos Neto relatou a matéria que se seque ,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuni-
50 de 22.03.94, referente as.solicitagfies de afastamentosdas dooen—
tea REJANE MARIA VASCONCELOS ACCIOLY DE CARVALHO<periodo - 25.03.94
8 25.03.95), ALBA MARIA PINHU DEQCARVAEHO( periodo -é 18.03.94 3

18.03.95) 8 GLORIA MARIA DDS SANTOS DIOGENES(periodo—25.03.94 a 525.
03.95), a fim de cursarem Doutorado em Sooiologia, na Universidade

' Federal do Ceara. Posta anmatéria em discussfib, o Conselheiro Manuel
Domingos Neto expressou sua satisfagaonpela aprovagao das trés cole-
gas no Curso de Doutorado, recentemente instalado, ressaltando a
neeessidade de qualifioagao para o aumento do quadro de doutores do
Departamento. Pasta 3 matéria em discussao, a Conselheira Maria de
a . -r 9 o a. - -1 , _
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venientes dos Cursos de Pés-Graduagao e demais interessados.Seguns

do esclarecimento da Conselheira Dulce Castelo, o projeto em ques-

tao faz parte de um trabalho articulado entre 0 Departamento de

Letras Estrangeiras, ao qual pertence a Professors Santa Rosa e a

Casa de Cultura Italiana, com a participagfio da Professora Ana

Cristina Téofilo. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. c) A Professora Ivanova dos Santos Dias Scares rela-

tou o projeto de extensao, que coordena, intitulado " Curso ‘de

Lingua Russa", aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das

Casas de Cultura em reuniao de 07.04.94. Referido projeto tem ini—

cio com o semestre letivo. Com carga horéria de 420 horas, desti-

na—se a qualquer membro da comunidade de Fortaleza: universitérios,
graduados ou estudantES com o l9 grau complete. Objetiva capaci-

tar o individuozacompreender e se expressar em lingua russa, tanto

em linguagem oral quanto em linguagem escrita. A Professora Ivano—

va Soares ressalt’ou que tem havido um interesse maior pelo curso em

questao, face aos dltimos acontecimentos na Uniao Soviética. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. d) A Professo—

ra Maria Ionele Teixeira Puster relatou o projeto de extensao, que

coordena, lntitulado " Curso Bésico de Lingua Alemfi", aprovado pe-

lo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em reunia

50 de 07.04.94. 0 projeto é permanente, inicia-se a oada périodo
letivo e termina ao fim de 07(sete) semestres letivos. Com uma

carga horaria de 420 horas/aula, contaré com a participagao dos

professores POTIGUARA MOURAU MELO, TITO LIVID CRUZ ROMAU, ISABEL

CRISTINA DE HDLANDA LIMA, LEONEL DE ALENCAR ARARIPE, cada um com

40(quarenta) horas/aula, sendo 20 horas para a Professora MARIA

IDNELE TEIXEIRA PUSTER. Destina-se a estudantes universitérios ,

comunidade em geral (exige-se no minimo certificado de conclUsao

do 19 grau) e professores da UFC. Objetiva habilitar o aluno a se

comunicar corretamente de fiorma oral e escrita, utilizando as es-
truturas bésicas da lingua alema; despertar no aluno interesse por

aspectos culturais dos paises onde se fala a lingua alema, mais

especificamente da Alemanha. Posta em votagfio, a matéria foi apro-

vada por unanimidade. QUINTA MATERIA. PROGRAMAS DE MELHURIA DA

QUALIDADE D0 ENSINU. a) A Conselheira MARIA DE JESUS DE SA CORREIA

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Vernacu

las em reuniao de 16.03.94, referents ao programa de melhoria d;
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quelidade do ensino intitulado " Capacitacao de Professores ‘da

Escola Estedual Merechal Juarez Tévora", coordenado pela Professg

re MARIA EDNILZA OLIVEIRA MOREIRA, a realizer—se de margo e dezem

bro de 1994, com o apoio da Escola Estadual Mereohal Juarez Tévg

re e Departamento de Letres Vernaculas através do NELM (Ndcleo de

Estudos da Lingua Meterna). Corpo docente envolvido: Maria Ednil-

za Oliveira Moreira (coordenadora), Ana Célie Clementino Moura,

Yvanowick Dantas Valério e alunos da prétice de ensino II, que es

tfio sob a responsabilidade de Professora Ednilze. A Conselheira Mg

ria de Jesus de Se Correia esclareoeu que o projeto em questio

surgiu da necessidade de articulagao do "Estagio da Prétice de En

sino de Portugués do Curso de Letras/UFC com o Estégio da Prética

de Ensino das Secunderistas do Pedagégico da escola sede de estg

gio da Universidade (Instituto de Educagfio do Cearé, cuja escole

de aplicageo de estégios é a Escole Marechal Juarez Tévora).Poste

em votagfio,a/matéria foi aprovada por unenimidade. b) Em seguida,

o Prdf.Peuh3hps&fio Teixeira Duarte relatou e meterie, aprovada pg

10 Departemento de Letres Vernécules em reunieo de 16.03.94, refg

rente eo progreme de melhorie da quelidade do ensino intitulado _

"Gremétice do Portugués", do qual é coordenador. 0 Professor Peg

lo Mosénio Teixeira Duarte justificou o projeto efirmando que os

professores do Depertemento supremencionado sentem dificuldade em

ter um livro-base, com textos adequedos a greduageo. Diante dessa

necessidede, surgiu o projeto em questeo, que pretende reunir em

modulos os textos a serem utilizados. Posta em votaceo, a matéria

foi aprovada por unanimidede.SEXTA MATERIA.Aprovag§o de Programas

para Concursos de Professor de 19 e 29 Graus. a) A Conselheira

Dulce Castelo relatou a matéria aprovada pelo Colegiedo Gerel das

Cases de Cultura em reuniéo de 07.04.94, referente ao .programe

para Concurso Poolico de Professor de 19 e 29 Greus, Setor de Es—

tudo: Lingue e Culture Francesas, da Case de Culture Frencesa. A

Conselheire Dulce Castelo justificou a apresentagao do novo pro-

grams, argumentando que o professor necessita conhecer nfio apenas

a lingua, mes a culture do povo. 0 programs conste dos seguintes

itens: l) a) Formacao e emprego do"passé compose? b) Moliere e a

imagem de ume sociedade ridicule. 2) e) Formegfio e emprego do im—

perfeito(indicetivo). b) A imprensa francesa: tendéncia dos grand

des jorneis. 3) a) Formagfio do emprego do meis—que—perfeito(ind1-
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cativo). b) Maupassant e a pintura do cotidiano rural na Norman

dia do Sécule XIX. 4( a) Concordéneia do participie passado com
os auxiliares " Etre" e "Avoir". b) Geografia da Franga: diver—
sidades regionais. 5) a) A expressao da hipotese relaeionada
com o presente, o passado e 0 future. b) Rimbaud e a revolts
contra a mediocridade burguesa. 6) a) Subjuntivo: emprego e
formas. b) 0 cinema francés: contribuiefio da "Nouvelle Vague".
7) a) Emprege dos pronomes "Y e en". b) Camus e a expressae da
miséria humana, da solidfio e da incompreensao. 8) a)Emprego do
adjetive: Génere, numero e grau. b) A-cangfie em lingua franoesa:
expressfie peética de Charles Trenet, Georges Brassens e Jacques
Brel. 9) a) As diferentes formas do discurso: estilo direte e
estile indirete. b) Prévert e a peesia do cetidiano. lO)e Empre
go dos indicadores de tempo "il Y a", “ depuis" (depuisque),des
(des que). b) A France na II Guerra Mundial. Ubservagfies: l. 0
candidate deveré escrever, em francés, uma dissertagfio sebre ca—
da item do ponto sorteado. 2. Para a preva didética, seré con—
siderado apenas 0 item "a" de cada Pento. Pesta em vetagae, a
matéria Foi aprovada per unanimidade. b) Prosseguinde, a Con—
selheira Dulce Castelo relatou a matéria aprovada pelo Celegia—
do Geral das Casas de Cultura em reunifio de 07.04.94, referents
ao pregrama para Concurso Publice de Professor de 19 e 29 Graus,
Setor de Estudo: Lingua Espanhela, da Casa de Cultura Hispénica.
0 programa abrange os seguintes pontos: l)a) Advérbios. b) Uri—
gem da lingua castelhana. 2) a) Pronomes pessoais. b) A presen-
ga do espirite de Castela no poema "El Mio Cid". 3) a) o Génere
neutro em espanhol.b) A transigae da Idade Média a0 Renascimen—
to: La Celestine. 4) a) Adjetives. Graus de Comparag§0.Apdc0pe.
b) As linguas faladas na Espanha. 5) a) Pronomes posseSSives.b)
Dom Quixote de la Mancha. Anélise de um dos seus capitulos. 6)
a) Signifioades dos tempos simples do Mode Indicative. b) Lope
de Vega, criador do teatro espanhol. 7) a) Preposigbes. b)A sin

tese viva do Barrooo espanhel: Dem Francisco de Quevedo. 8) a)
Formas nominais do verbo . b) As principais regifies da Esoanha,
analisande com maiores detalhes uma delas. 9) a) Regras de aeeg

tuagao gréfica. b) 0 sentimente da angustia na Geragéo de 1898:
D. Miguel de Unamune. 10) a) Artiges definidos e indefinides.b)
A geragéo de 1927. Destaque um de seus poetas. 035:05 candida-

tes deverfio desenvelver os pontos a) e b) do programa na prova
a---:J-— ll" uma“... A:A£*:rnn finmnn+n Fay-Rn n guano-ingn An nnn'in
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Posts em votagao,a matéria foi aprovada por unanimidade, com
sugesté‘o da Cons. Angela Gutierrez, de introduzir no préximo prOgrama,
a ficcfio hispano—americana contemporanea, destacando um autor

mais atual. SETIMA MATERIA. CONTRATACRU DE PROFESSOR VISITANTE

A mmfiwflhEira Angela Gutierrez, na qualidade de Coordenadora do

Curso de MeStrado em Letras, relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Literature em reuniao de 08.04.94, referente
a contratagéo dos seguintes professores: a) Doutor Valentim

Aparecido Facioli, darUnivfiao Pauig, meow do main e juho do pzesente
ano, para atuar no Curso de Mestrado em Letras, ministrando um

Curso sobre Mario de Andrade, ofertado para o semestre 94.1.

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)

Doutor Helmut Siepmann, da Universidade de Aachen—Alemanha ,
para atuar no Curso de Mestrado em Letras, nas areas de ensinq

pesquisa e extensao, no periodo de 01.07.94 3 10.09.94. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.ASSUNTO$ DE
INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES E/0U DA UFC. 0 Professor Rg

né Barreira voltou a tratar da questfio da reforma do Auditério
José Albano, afirmando que por negligéncia da firma os traba
lhos nao foram oonoluidos; que a Universidade deu um prazo de
05(cinco) dias,juridioamente, para a firma retomar os servi—
gos , oaso isso nao aoontega outra 7 firms seré contratada.
Prosseguindo, 0 Professor René Barreira referiu-se ao Video
Institucional sobre 0 Centro de Humanidades, tendo solicitado
a colaboragfio dos Chefes de Departamentos quanto a elaboragao
dos textos. Comunicou em seguida, que 0 81000 Didético de
Ciéncias Sociais sera inaugurado no dia 29 do corrente més e
que a Professora Jfilia Maria Pereira de Miranda Henriques, do
Departamento de Comunioagao Social e Biblioteconomia,defende-
ré no dia 28.04.94, em Brasilia, sua Tese de Doutorado. Dando
oontinuidade a reuniao, justificou a auséncia do Conselheiro

José Célio Freire,que naquele momento participava de reuniao

do CEPE(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extenséo). ReSSaltou

que o Conselheiro Jasé Célio Freire, membro deste Conselho ,

havia estado a espera de quorum até as 9(n0ve) horas, o que
nfio ocorreu, tendo deixado uma proposta de mooao, a qual pas—

saria a ler: " Senhor Presidents, Solicito registre—se ~ em

ATA que 0 Professor José Célio Freire, Chefs do Departamento

de Psicologia, esteve presente a Sale do Conselho do ‘Centro

de Humanidades até o limite do prazo para a constituigao do

a
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proposta- colocada no momento de reuniao anterior que nao a-
conteceu pelo mesmo motivo - de uma mogao de repfidio ao com—
portamento de Conselheiros que faltam sistematicamente, nao
permitindo a realizagao das sessoes ou atrazando—as além do
prazo de toleréncia. Acrescento que tal mogéo, se “aprovada,
seja encaminhada aos vérios Departamentos do Centro de Huma—
nidades — José Célio Freire, Conselheiro." Pasta 3 proposta
em discussao, a Conselheira Euterpe Barreto Rosa de Souza a—
firmou ser extremamente dificil considerar " gente que falta
sistematicamente"; o Conselheiro Teoberto Landim admitiu ter
faltado a reuniao anterior por motivo justificado, porém nao
se enquadra entre os que faltam sistematicamente, é sim,a fa-
vor de um horario satistatério. Posta em votagao, a pfppoSta
obteve 13(treze) votos contra, 2(dois) a favor, das Conse-
lheiras Maria de Jesus de Sé Correia e Ana Maria Pereira do
Régo Monteiro e l(uma) abstengfio, da Conselheira Tereza Maria
Frota Bezerra. Finalizando, o Conselheiro Ismael de Andrade
Pordeus JOnior COmunioou que ha na Pro-Reitoria de Pesquisa e
Poe-Graduagao um catélogo com os nomes de professores aposen—
tados de outras instituigfies de ensino do pais, que poderfio
ser contratados nos cursos de pés-graduagéo. Nada mais haven-
do a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao da
qual, eu,Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de
secretéria, lavrei a presente ata, que depois de lida, vai
assinada por mim e pelos presentes...

Em tempo: na Segunda Matéria, item a onde se lédRaimundo Ba-
tista Almeida (Professor de 19 e 29 Graus - ‘Classe
D - Casa de Cultura Hispénica—UFC)? acrescente-se ,
Presidente; item Q, da mesma matéria onde se léQRe-
gina Célia Cardoso Esteves (Adjunto-UFC)? acrescen—
te-se, Presidents.
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