
Ata da 349a Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de
Humanidades da Universidade Federal do Ceara. A03 06 (seis) dias do més de
agesto de 1998 (mil novecentes e noventa e cite), as 9 (nove) horas e 30 (ninta)
minutes, realizou—se na Sala de Reuniees mais uma sessao ordinaria do Conselho
do Centre, sob a presidéncia da Senhera Diretora do Centre de Humanidades,
Professera Maria Elias Scares, centando com a presenca dos Senhores
Conselheiros: Carlos Alberto de Souza, Vice—Direter do Centre; Carlos Neves
d’Alge e Francisco Roberto Silveira de Pentes Medeiros, chefe e representante
do Departamento de Literatura; José Alber Campos Uchoa, chefe do
Departamento de Letras Vemaculas; Maria José Santa Rosa Borges de Castro,
representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Liana Viana do Amara],
representante do Departamento de Cemunicacao Social 6 Bibliotecenomia; Maria
Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe e Alberto Magoo Viana de Avelar Rocha,
subchefe e representante do Departamente de Ciéncias Sociais e Filosofia; Célia
Leite Juliao, chefe do Departamento de Psicologia; Ivene Cordeire Barbosa,
representante do Departamente de Histéria; Ana Maria Cesar Pompeu,
coordenadora do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula,
coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Maria de Fatima Silva
Fentenele, coordenadora do Curse de Biblioteconomia; Carlos Silveira Versiani
dos Anjos Jl’mior, ceordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Angela de Moura
Marques, coordenadora do Curse de Psicolegia; J1’11ia Maria Pereira de Miranda
Henriques, coordenadora do Programa de Pes—Graduacfio em Seciologia; Ana
Cristina Pelosi Silva de Macedo, coordenadora do Programa de Pes—Graduacao
em Lingiiistica; Monica Dourado Furtado, coordenadora geral das Casas de
Cultura Estrangeira; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, representante do
Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus e Francisco Miranda Filho, representante
do Corpo Técnico Administrative. A convite da Senhora Diretora do Centre,
compareceram a reuniae as Professoras Ana Maria César Pompeu e Maria
Fabiola Vasconcelos Lopes e come representante deste Centre junto a0 Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensfio, 0 Professor Machidovel Trigueiro Filho.
Havendo nfimero regimental, a Professora Maria Elias Seares submeteu a pauta a
apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo side feitas inclusées g exclusfio.
Inclusees: o Conselheiro Carlos Alberto de Souza pediu a inclusao das seguintes
mate’rias: a) Afastamento de Decente — Professora Maria Odirene Nogueira de
Almeida; b) Projeto de Melhoria da Qualidade do Ensino — coordenado pela
Professora Ana Maria César Pompeu — matérias de interesse do Departamento de
Letras Estrangeiras. A Professora Maria Elias Scares pediu a inclusao da mate'ria
— Abertura de Edital para Selecao dc Professor Visitante — Brasileiro, de interesse
do Departamento de Letras Vernaculas. Exclusao: a Professora Maria Elias
Seares retirou de pauta a matéria — Abertura de Edital para Professor Visitante —



Brasileiro, de interesse de Dcpartamento dc Histéria. Logo apés terem sido
aprovadas as inclusoes e a exclusfio e consequentemente a pauta, a Professora
Maria Elias Scares colocou a ata da 348a Sessao Ordinén'a deste Conselho em
discussfio. Posta em votacfio, a ata foi aprovada por unanimidade. Na
oportunidade, a Professora Maria Elias Scares deu boas — vindas ao Professor
Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros, novo representante do
Departamento de Literatura neste Conselho e registrou a saida da Professora
Nadja Valéria Pinheiro da chefia do Departamento de Comunicacfio Social e
Biblioteconomia, tendo agradecido sua participacao neste Colegiado. Em
resposta, a Professora Nadja Pinheiro agradeceu a todos a aprendizag‘em que
tivera neste Conselho no dccorrer de mais de dois anos. Ordem do Dia
Primeira Matéria. Afastamento dc Docentes. 1) A Conselheira Maria
Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe relatou as matén'as aprovadas “ad
referendum” do Departamento de Ciéncias Sociais e Fflosofia em 26.06.98 e do
Conselho do Centro em 29.06.98, que tratam: a) do afastamento do Professor
César Barreira, no periodo de 19.07.98 a 02.08.98, a firm dc participar do XIV
Congresso Mundial de Sociologia, na Université de Montreal/Canada,
oportum'dade em que aprcsentou o trabalho “Em Nome da Seguranca: lugar de
policial é na politica?” Matéria referendada pelos Senhores Conselheiros; b) do
afastamento da Professora Irlys de Alencar Firmo Barreira, no periodo de
19.07.98 a 02.08.98, a fim de participar do XIV Congresso Mundial de
Sociologia, na Université de Montreal/Canada, oportunidade em que apresentou
o trabalho “Entre Mulheres — Jogo dc Identificacoes e Diferencas em Campanhas
Eleitorais”. Matéria referendada pelos Senhores Conselheiros. 2) A Conselheira
Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao dc 21.07.98, que trata
do afastamento do Professor Afila Amara] Brilhante, no periodo de 25.09.98 a
24.09.99, a fim de cursar doutorado cm Filosofia, na University ofEdinburgh, em
Edinburgh/Escécia. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
3) 0 Professor Eduardo Ferreira Chagas relatou a mate'ria, aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de 21.07.98, que trata
dc seu afastamento no periodo de 01.10.98 a 30.09.99, a firn de cursar doutorado
em Filosofia, na Universitat Von Kassel, em Kassel/Alemanha. 0 Professor
Eduardo Ferreira Chagas esclareceu que seu projeto para o Doutorado tera como
tema a “Subjetividade e Natureza: Uma Retomada Critica do Pensamento de
Ludwig Feuerbach. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4)
O Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao de 05.08.98, que trata do
afastamento da Professora Maria Odirene Nogueira de Almeida, no periodo de
17.08.98 a 17.09.98, a fim de participar do simposio dc abertura do semestre



académico do outono de 1998 do Departamento de Linguas e Literaturas
Estrangeiras da Universidade do Tennessee Knoxville — Estados Unidos da
America. A Professora Maria Odirene Nogueira de Almeida devera proferir
palestras e dar ciéncia de seu trabalho realizado na UFC, haja Vista ser diretora
local e professora do programa conveniado entre a Universidade do Tennessee 6
a Universidade Federal do Cearé. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Segggda matéria. Prorrogacfio de Afastamento de Docentes. 1) A
Conselheira Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe relatou a matén'a,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio de
06.07.98, que trata da prorrogacfio de afastamento da Professora Lficia Arrais
Morales, no periodo de 01.09.98 a 31.08.99, a fim de prosseguir Curso de
Doutorado em Antropologia Social, no Museu Nacional, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Conforme declaracfio da Professora Orientadora Giralda
Seyferth, a Professora Li’icia Arrais Morales concluiu os créditos referentes as
disciplinas e a pesquisa de campo prevista no projeto aprovado no exame de
qualificacfio. Pretende, no periodo solicitado, finalizar sua tese, haja vista ter
apresentado a primeira versfio do capitulo 1 e parte do capitulo 2. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Célia Leite
Julifio relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunifio de
21.07.98, que trata da prorrogaefio de afastamento da Professora Ven'ana de
Fatima Rodrigues Colaco, no periodo de 18.08.98 a 17.08.99, a fim de dar
continuidade ao Curso de Doutorado do Programa de Pés—Graduacfio em
Educacao, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Célia Leite Julifio
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao de
24.07.98, que trata da pron'ogacfio de afastamento do Professor Orlando Soeiro
Cruxén, no periodo de 01.10.98 a 30.09.99, 3 fim de concluir Curso de
Doutorado, na Universidade de Paris XIII, em Paris/Franca. De acordo com
declaracfio do seu orientador Professor J. Lanouziere, 0 Professor Orlando Soeiro
Cruxén devera, no periodo solicitado, dedicar—se ao aprofimdamento de certos
aspectos teéricos e a redacao definitiva de sua tese de doutorado. Posta em
votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Maria de
Fatima Silva Fontenele relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Comunicaofio Social e Biblioteconomia em reunifio de 07.07.98, que trata da
prorrogacfio de afastamento da Professora Virginia Bentes Pinto, no periodo de
03.09.98 a 02.09.99, a fim de dar continuidade ao Curso de Doutorado em
Ciéncia da Informaefio e da Comunicacfio, na Université Grenoble/Franca.
Conforme declaracao do seu orientador Professor Jacques Rouault, a Professora
Virginia Bentes Pinto deveré, no periodo solicitado, elaborar a redaefio final de
sua tese intitulada “Metodologia de Indexacao Automética para os Documentos



de Manutenefio”, devendo defendé—la no segundo semestre de 1999. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5)O Conselheiro Carlos
Alberto de Souza relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letas
Estrangeiras em reunifio de 30.07.98, que trata da prorrogaefio de afastamento do
Professor Tito Livio Cruz Romfio, no periodo de 01.07.98 a 30.06.99, a firm de
dar continuidade ao Curso de Doutorado na area de Tradutologia, no Instituto de
Formagao de Tradutores e Intérpretes, da Universidade de Viena/Austria. Sua
tese versaré sobre o tema “A Problematica da Responsabilidade Civil na Prética
Translatéria”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Terceira Matéria. Projetos de Extensfio. 1) A Conselheira Maria de Fatima
Silva Fontenele relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicaea'o
Social e Biblioteconomia em reuniao de 09.07.98, que trata do projeto de
extensao intitulado “ Empresa Ji'mior—Cmrso de Biblioteconomia”, coordenado
pela Professora Substituta Rossana Coely de Oliveira Moura. A Conselheira
Fatima Fontenele esclareceu que o principal objetivo do projeto em questao sera
de implantar uma Empresa Jl'mior no Curso de Biblioteconomia da Universidade
Federal do Ceara, facilitando assim o contato permanente dos alunos com as
empresas, além de possibilitar os estagios. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a
matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira em reuniao de 21.07.98, referente ao projeto de extensao intitulado “
Curso de Espanhol Bésico para Bancérios— Modulo I”, coordenado pelo
Professor Raimundo Batista Almeida. A Conselheira Monica Furtado esclareceu
que o referido projeto faz parte do Programa de Educaefio Continuada da Pro—
Reiton'a de Extensao, destina—se aos bancérios, em virtude do crescimento do
tun'smo em nosso Estado e a crescente necessidade de se manter contatos
comerciais em face do Mercosul. Posta em votaez‘io, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Quartz: Matéria. Projeto de Melhoria da Qualidade do Ensino. A
Professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio de 05.08.98, referente ao
projeto de melhoria da qualidade do ensino infitulado “ Curso de Apoio aos
Estudantes dos Semestres Intermediaries de Lingua Inglesa do Curso de Letras—
Semestres III, IV e V”, por ela coordenado. O projeto em questfio destina—se aos
alunos do Curso de Letras, dos semestres acima citados, sendo um curse de
reforeo gramatical objetivando recuperar os alunos. Posta em votaefio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Ma Matéria. Projetos de Pesquisa. 1) A
Professora Ana Maria Cesar Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio de 02.07.98, que trata do
projeto de pesquisa intitulado “ Tradugfio e Estudo da Peea Thesmophoriazousai
( As Celebrantes das Tesmoforias) de Aristéfanes”, por ela coordenado. A



Professora Ana Pompeu esclareceu que pretende traduzir a peca do grego para o
portugués, além de realizar estudo da mesma, no periodo de 02(dois) anos, sendo
este trabalho o primeiro passo para o seu doutorado. Posta em votacao, a mate'ria
foi aprovada por unanjmidade. 2) O Conselheiro Carlos d’Alge relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Literatura em reuniao de 06.07.98, que trata do
projeto de pesquisa intitulado “ Critica Literaria, Escritura, Reescn'ta”,
coordenado pela Professora Odalice de Castro Silva. O Conselheiro Carlos
d'Alge esclareceu que a pesquisa em questao diz respeito a “ compreensao do
fenémeno critico em relacao as categorias escritura e reescn'ta, no século XX, a
partir da obra do escritor—critico Osman Lins ( 19244978)”, estando o projeto
na area de atuacao ( na qual concluiu seu doutorado: cn'tica literéria/literatura
comparada/ literatura brasileira) da Professora Odalice de Castro Silva. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Auxiliadora
Lemenhe relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e
Filosofia em reuniao de 21.07.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado “
Politica da Imagem: a construcao de imagens marca e novas formas de “
confinuismo” na politica”, coordenado pela Professora Rejane Maria
Vasconcelos Accioly de Carvalho. Na oportunidade, a Conselheira Auxiliadora
Lemenhe fez a leitura do parecer da Comissfio designada para analisar o projeto,
composta pelos ‘Professores Jawdat Abu—El—Haj, Mirtes Min'an Amorim Maciel
e Francisco Josénio Camelo Parente, que manifestou—se favoravelmente quanto a
realizacao da referida pesquisa. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 4) A Professora Nadja Vale’ria Pinheiro relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Comunicacfio Social e Biblioteconomia, em reum'a'o de
30.07.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Midia e Politica”: A
Instrumentalizacfio das Emissoras Comunitérias nas Eleicoes de 98”. A
Professora Nadja Pinheiro referiu—se aos objetivos do referido projeto e ao
periodo de realizacfio (agosto/98 a agosto/99). Posta em votacfio, a matén'a foi
aprovada por unanjmidade. Sui Matéria. Estagio Probatorio de Professoras de
1° e 2° Graus. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou as matérias,
aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira, em reuniao de 21.07.98, que tratam: a) do Estagio Probatério da
Professora Liliane Maria Vidal Scares, Classe D, Referéncia 1, da Casa de
Cultura Francesa, referentc ao periodo (16 1996.1 a 1997.2. A Comissfio de
Avaliacfio, composta pelos Professores Marlficia Barreto Aguiar, Eronildes
Bastos do Amarante e Leonel Figueiredo de Alencar Araripe, apés analise do
relatério e dos documentos comprobatérios apresentados pela referida docente,
julgou—a aprovada no Estagio Probatério, tendo—lhe atribuido média 9,5 (nove
virgula cinco). Posta em votacao, a matén'a‘ foi aprovada por unanimidade; b) do
Estagio Probatorio da Professora Shirley da Silveira Nogueira Sé, Classe D,



Referénci’a 1, da Casa de Cultura Britanica, referente ao periodo de 1996.1 a
1997.2. A Comissfio de Avaliaofio, composta pelos Professores Marll’icia Barreto
Aguiar, Erom'ldes Bastos do Arnarante e Leonel Figueiredo de Alencar Araripe,
apés analise do relatério e dos documentos comprobatorios apresentados pela
referida docente, julgou—a aprovada no Estégio Probatério, tendo—lhe atribuido
média 8,1 (oito Virgula urn). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Sétima Matéria. Alteraoao de Comissa‘io Julgadora de Concurso.
O Conselheiro José Alber Campos Uchoa esclareceu que levando em conta a.
dificuldade de convocar um suplente, quando verificado o irnpedjmento de um
dos membros da Comissfio Julgadora, como ja ocorrera no inicio de julho para
quando estava marcada a realizaoao do referido concurso, 0 Departamento de
Letras Vernaculas resolvera sugerir nomes de professores titulares que
estivessem em Fortaleza na época do concurso (a ser realizado no periodo de
31.08.98 a 02.09.98), para serem indicados como suplentes. Assim sendo, foram
sugeridos os nomes dos Professores Doutores Mario Vilela (Titular da
Universidade do Porto), Sebastifio Teoberto Mourao Landim (Titular -— UPC) 6
Luiz Tavares Junior (Titular — Aposentado — UFC), que deverfio integrar a
Comissao Julgadora, na qualidade de suplentes, do concurso pfiblico de Professor
Titular, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, regulamentado pelo Edita] n°
103/97. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sétima
Matéria. Cadastramento de Disciplinas (Curso de Psicologia). A Conselheira
Angela de Moura Marques relatou a matéria, que trata da solicitaoao de
cadastramento das disciplinas Psicologia Hospitalar (aprovado em reunifio do
Departamento de Psicologia em 08.10.97) e Criatividade (aprovado em reuniao
do referido Departarnento em 19.11.97). As Conselheiras Angela Marques e
Célia Leite Juliao justificaram a inclusao das disciplinas acima citadas, optativas
e com 04 (quatro) crédito, no cum’culo do Curso de Psicologia, tendo a
Conselheira Angela Marques feito a leitura das ementas e dos objetivos das
respectivas disciplinas. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada com a ressalva
de serern reformulados os objetivos e a ementa da disciplina Criatividade. Oitava
Matéria. Proposta de Reformulaofio do Curriculo do Curso de Ciéncias Sociais.
O Conselheiro Carlos Versiani relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao (16 09.09.97, que trata da reformulaoao
do cun‘iculo do Curso de Ciéncias Sociais. Na oportunidade, o Conselheiro
Carlos Versiani prestou informagoes sobre as mudanoas ocorridas: ementas
revisadas de todas as disciplinas obrigatérias e optativas, distribuidas nas cinco
unidades cuniculares e algumas alteragoes nas disciplinas optativas. Posta em
votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. M Matéria. Projeto de
Implantaofio da Habilitaofio de Publicidade e Propaganda — Reforma Curricular —
Curso de Comunicaoao Social. A Conselheira Maria de Fatima Bandeira de Paula



Ielau a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social 3
Biblioteconomia em reuniao de 07.07.98, que trata da reforma curricular do
Curso de Comunicacao Social com a implantacao da habilitacfio de Publicidade e
Propaganda. A Conselheira Fatima Bandeira explicou as razoes que levaram a
comunidade académica do Curso de Comum‘cacao Social a propor a implantacfio
de uma nova habilitacfio: a existéncia de uma finica habilitacao — jomalismo;
Varias discussoes e movimentos das categorias docente e discente e sociedade cm
geral; necessidade de atender a uma forte demanda diante do descnvolvimento
social, economico, politico e cultural do Estado do Ceara; aliado ao fato de que 0
Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia dispora de condicoes
estruturais e de professores especializados nas areas de publicidade e
propaganda. As vagas, do Curso de Comum'cacao Social, para o vestibular
ficarfio assim definidas: 50 (cinqfienta) vagas anuais para a habilitacao em
jornalismo e 50 (cinqfienta) para publicidade e propaganda. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Décima Matéria. Abertura de Edital para
Selecao de Professor Visitante — Brasileiro (Departamento de Letras Vemaculas).
O Conselheiro Jose’ Alber Campos Uchoa relatou a matéria, que trata da
solicitacao formulada pelo Departamento de Letras Vemaculas, para abertura dc
Edital para contratacao de 01(um) Professor Visitante—Brasileiro, Doutor, no
Setor de Estudo: Lingfiistica, que devera assumir a seguinte programaca‘io:
Semestre 1998.2 — Programa de Pos—Graduacao em Lingifistica — disciplinas:
Fonologia do Portugués (04 horas—semanais), Seminarios de Pesquisa (01 hora
semanal). Orientace‘io das dissertacoes das mestrandas Herbénia Ribeiro, Aluiza
Alves de Aral’ljo e Adriana Melo; Curso de Extensao: Fonologia do Portugués (04
horas semanais) — o curso destina—se principahnente aos alunos de Graduacao do
Curso de Letras, que mostram grandes dificuldadcs na aprendizagem dos
contefidos de fone’tica e de fonologia, mas atendera também a alunos de Pos—
Graduacao e a outros que se interessem pelas caracten’sticas do sistema
fonologico do portugués do Brasil; — Projetos de Pesquisa: O Portugués nio—
padrao do Ceara; Aspectos fonético—fonologicos e lexicais do falar do Ceara:
Uma abordagem dialetal e sociolingfiistica ; Semestre 1999.1. 0 Professor
ministrara, no Programa de Pes—Graduacao em Lingiiistica, a disciplina
Dialetologia da Lingua Portuguesa, com 03 cre’ditos. Todas as outras atividades
do Semestre 1998.2 serao mantidas no Semestre 1999.1. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Comunicagfies: A Conselheira Jfilia
Miranda comum'cou que o Programa de Pos—Graduacao em Sociologia recebera
trés professores estrangeiros que participarao das seguintes atividades: a)
Professor Tomas Villasante (Universidade Complutense de Madri) nfinistrara
curso, no periodo de 17 a 23.08.98, sobre investigacfio participativa, no
Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia, das 16 as 20 horas; b) Professor



f‘x

Trinh Van Thao (Universidade Aix~MaIseille I) proferiré conferéncias sobre os
temas “Mudanoa e Modernizaoao das Sociedades Industriais no Oriente e
Extremo—Oriente” e “Vertentes da Cultura Intelectual Vietnamita”, no periodo de
19 a 25.08.98, no Auditorio Luiz de Gonzaga Mendes Chaves; c) Professor Jean—
Baptiste Martin (Universidade Lyon 11) proferira a conferéncia “Politique
Linguistique: comparaison entre la France, 1e Canada et la Suisse,” no dia
20.08.98, as 9:00 horas, no Auditério da Biblioteca deste Centro. Na
oportlmidade, a Conselheira Jfilia Miranda convidou os professores e alunos da
graduaoao e p6s—graduaofio a comparecerem as atividades citadas acima. A
Professora Maria Elias Soares comunicou que 0 Professor Daniel Vandervecken
(de Quebec/Canada), pesquisador~visitante do CNPq junto ao Laboratério de
Inteligéncia Artificial da UFC, esta interessado em manter convénio com o
Programa de Pos—Graduaoao em Lingfiistica e que no dia 12.08.98 profen'ré
conferéncia sobre o tema “Discurso e Produoao do Sentido” que interessa as
areas de Letras, Comunicaofio e Filosofia. A Conselheira Ivone Cordeiro Barbosa
comunicou que, no dia 07.08.98, a Professora Doutora Andrea Daher (Professora
de Historia da Universidade Federal do Rio de Janeiro) proferira palestra no
Auditorio do Departamento de Historia, as 15 horas, sobre o tema “Préticas
Letradas no Século XVI — A Gramatica e os Catecismos de José de Anchieta”.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessao, da
qua], eu, Maria de Nazare’ do Oliveira Lédo, na qualidade de Secretarial, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada sera assinada por mim e pelos
presentes. . .


