
Ata da 391a Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 11 (onze) dias do mes de dezembro do

ano de 2002 (dois mil e dois), as 9 (nove) horas e 15 (quinze) minutes,

realizou—se na Sala de Reunioes mais uma sessao ordinaria do Conselho do

Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora

Maria Elias Scares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:

Celina Fontenele Garcia e Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros,

subchefe e representante do Departamento de Literatura; Maria Ednilza

Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valério, chefe e representante do

Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto Farias e Tito Livio

Cruz Romfio, chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras;

Ricardo Jorge de Lucena Lucas, chefe do Departamento de Comunicacfio

Social; Maria de Fatima Silva Fontenele, representando a chefe do

Departamento de Cie‘ncias da Informacao e Casemiro Silva Neto,

representante “ad hoc” do referido Departamento; Carlos Silveira Versiani

dos Anjos Junior e Alba Maria Pinho de Carvalho, chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Lucia Maria Goncalves Siebra e Laéria

Bezerra Fontenele, chefe e representante do Departamento de Psicologia;

Kléber Carneiro Amora, representando o chefe do Departamento de Filosofia

e Malia Aparecida de Paiva Montenegro, representante do referido

Departamento; Carlos Alberto de Souza, coordenador do Curso de Letras;

Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, coordenadora do Curso de

Biblioteconomia; Francisco Josénio Camelo Parente, representando a

coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Veronica Morais Ximenes, vice-

coordenadora do Curso de Psicologia; José Linhares Filho, representando a

coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Letras; Maria Auxiliadora

de Abreu Lima Lemenhe, coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em

Sociologia; Bernardete Biasi Rodrigues, coordenadora do Programa de Pos-

Graduacao em Lingiiistica; Norberto Osvaldo Ferreras, representando a

coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Histéria; Antonio Colaco

Martins, coordenador do Curso de Mestrado em Filosofia; Francisco Roterdan

Fernandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira;

Dina Maria Fragoso Cestari, representante do Quadro de Magistério de 1° e 2°

Graus e Fernanda Maria Veras Fernandes, representante do Coxpo Técnico -

Administrativo. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Soares

submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores Consellieiros, tendo sido feitas

as seguintes inclusfies: 1) Relatério de Projeto de Extensfio— Departamento

de Psicologia, titulo “0 I Seminério de Integraqfio e Introducfio ao Curso de

Psicologia‘da UFC ”, coordenador: Professora Maria de Fatima de Sena e

Silva; 2) Solicitacao de cadastramento de disciplina na grade curricular do
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Programa de Pés-Graduacfio em Letras. exclusfies : 1) Projetos de Extensao — ,4
Departamento de Letras Vernaculas - Titulo: “Curso de Atualizacfio em
Lingua Portuguesa: Producfio de Textos Técnicos Para Uma Clientela ”i
Especifica”- coordenador: Professora Ana Célia Clementina Moura; Titulo: “ .7
Oficina de Leitura e de Escrita para Alunos do Ensino Médio”— coordenador: .
Professora Ana Célia Clementine Moura; 2) Projetos de Pesquisa - ”l
Departamento de Letras Vernaculas - Titulo: “Padronizacao de um -r
Instrumento para Verificacfio de Comportamentos de Categorizacao em
Criancas de Trés a Sete Anos”— Etapa II — coordenador: Professora Ana 1
Cristina Pelosi Silva de Macedo; Titulo: “Estratégias de Conducao de
Informacoes em Artigos de Pesquisa na Area de Lingfiistica” — coordenador: .,
Professora Bernardete Biasi Rodrigues ; Titulo: “O Emprego do Modo Verbal
nas Oracoes Substantivas”- coordenadores : Professores Paulo Mosanio
Texeira Duarte e Maria Claudete Lima; Titulo: “Construcées Apositivas e a,
Estratégias de Formulacao Textual na Fala e na Escrita”- 2a Etapa-
coordenador: Professora Marcia Teixeira Nogueira; 3) Relatérios de Projetos
de Pesquisa — Departamento de Letras Vernaculas - Titulo: “Padronizacao de 7“
um Instrmnento Informatizado para Verificacao de Comportamento de
Categorizacao em Criancas” - coordenador: Professora Ana Cristina Pelosi
Silva de Macedo; Titulo: “Analise dos Mecanismos Retéricos em Resumes
Académicos e em Secées de Introducao - coordenador: Professora Bernardete a?
Biasi Rodrigues; Titulo: “ Elementos para uma Histéria da Lingua
Portuguesa” — coordenador: Professor Paulo Mosanio Teixeira Duarte; Titulo:
“Processos de ConsU'ucao dos Enunciados” — coordenador: Professora Marcia a
Teixeira Nogueira; Titulo: “Construcoes Apositivas e Estratégias de '_l
Formulacao Textual na Fala e na Escrita”- coordenador: Professora Marcia F
Teixeira Nogueira; Titulo: “Posicionamento no Discurso Litero - Musical Ti"

H Brasileiro - Descricfio e Analise” - coordenador: Professor Nelson Barros da
m Costa . Logo apos terem sido aprovadas as inclusdes e as exclusdes e

conseqiientemente a pauta, a Professora Maria Elias Soares colocou a ata da
390a Sessfio Ordinaria deste Conselho em discussiio, tendo sido aprovada por

_ unanimidade. Na oportunidade, a Professora Maria Elias Scares deu boas-
vindas aos novos Conselheiros Yvanowik Dantas Valério, representante do
Departamento de Letras Vernaculas e Dina Maria Fragoso Cestaii,

— representante do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. Ordem do dia .
— ' Primeira matéria . Aprovaeao de Comissoes Julgadoras de Concursos. 1) O

Conselheiro Ricardo Jorge de Lucena Lucas, na qualidade de Chefe do
Departamento de Comunicacao Social, indicou os Professores Julia Maria

~— Pereira de Miranda Henriques (Titular— Doutora - Universidade Federal do
Ceara - Presidente), Sebastiao Teoberto Mourao Landim (Titular- Doutor-
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Universidade Federal do Cearé), Adisia Sé(Titu1ar - Universidade Federal do

Ceara - Aposentada/ Especialista), Suplentes '. Irlys Alencar Firmo Barreira

(Titular - Doutora - Univers'dade Federal do CeaIa) 6 Ana Maria Vieira Lage

(Titular - Doutora - Universidade Federal do Ceara), para comporem a

Comissao Julgadora do coneurso pfiblico para Professor Adjunto, Setor de

Estudo: Linguagens Aplicadas a Publicidade, de acordo com o Edital n°

114/2002. Posta em votaefio, a Comissfio Julgadora foi aprovada por

unanimidade. 2) A Professora Maria Elias Soares referiu—se a indicaefio feita

pelo Departamento de Letras Estrangeiras, dos Professores Mario Miguel

Gonzalez (Adjunto - Doutor- Universidade de 850 Paulo- Presidente),

Marinalva Freire da Silva (Adjunto — Doutora - Universidade Estadual de

Pernambuco), Paulo Mosé‘mio Teixeira Duarte (Titular— Doutor - Universidade

Federal do Ceara), Suplentes : Angela Maria Rossas Mota de Gutierrez

(Adjunto - Doutora - Universidade Federal do Cearé) 6 Nelly Medeiros de

Carvalho (Adjunto - Doutora - Universidade Federal de Pernambuco), para

comporem a Comissao Julgadora do eoncurso pfiblico para Professor

Assistente, Setor de Estudo: Lingua e Literaturas Espanhola e Hispano -

Americana, de acordo com o Edital 11° 126/2002. Posta em votagao, a

Comissao Julgadora foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro

Roterdan Fernandes, na qualidade de Coordenador Geral das Casas de Cultura

Estrangeira, indicou os Professores Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos

(Assistente IV - Mestre— Universidade Federal do Ceara - Presidente), Jocely

de Deus Pinheiro (Mestre - El- Universidade Federal do Ceara), Sfimia Alves

Carvalho (Mestre - El- Universidade Federal do Ceara), Suplentes: Jader

Martins Rodrigues Jl’mior (Mestre - El- Universidade Federal do Ceara) e

Glaucya Gislayne Brito Cavalcante (Mestre - E2 - Universidade Federal do

Ceara), para comporem a Comissao Julgadora do concurso pfiblico para

Professor de 1° e 2" Graus, Classe C, para a Casa de Cultura Britanica, Setor

de Estudo: Lingua e Cultura Inglesa, de acordo com o Edital n° 112/2002.

Posta em votagao, a Comissao Julgadora foi aprovada por unanimidade.

Segunda matéria. Afastamento de Docentes. 1) O Conselheiro Carlos

Versiam' relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Ciéncias

Sociais, em reuniao do dia 19.11.02, que tratam: a) do afastamento do

Professor César Barreira, no periodo de 23 3 29.11.02, a fun de participar da

23 Reunifio do Grupo Violéncia e Sociedade, na Faculdade Latino-americana

de Ciéncias Sociais, em Quito— Equador, oportunidade em que apresentou a

comunicagfio “Juventude e Violéncia: diseursos e representaeoes”. Matéria

aprovada “ad referendum” do Conselho de Centro em 22.11.02 e homologada

pelos Senhores Conselhen‘os; b) do afastamento do Professor César Barreira,

no periodo de 10 3 18.12.02, a fim de participar de Banca de Defesa de Tese
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de Doutorado de Agnes Clerc-Renaud, na Ecole Hautes Etudes en Sciences

Sociales em Paris/ Franea. Matéria aprovada “ad referendum” do Conselho de

Centro em 25.11.02 e homologada pelos Senhores Conselheiros; e) do

afastamento da Professora Irlys Alencar Firmo Barreira, no periodo de

25.11.02 a 15.12.02, a fim de participar de uma missfio do acordo

CAPES/COFECUB, na Universidade de Lyon 2, em Lyon-Franea,

apresentando as conferéncias intituladas “Os guias tun’sticos como objeto de

investigaefio antropologica e sociologiea: o exemplo de Berlim” e Conflitos

sociais e sentimentos no espaeo familiar e espaeo pfiblico no Brasil”. Malena v7-

aprovada “ad referendum” do Conselho de Centre em 22.11.02 e homologada

pelos Senhores Conselheiros; d) do afastamento do Professor Ismael de

Andrade Pordeus Junior, no periodo de 05 a 19.12.02, a fun de proferir a .2.

conferéncia intitulada “O Caboclo na Umbanda”, na Escola de Altos Estudos _,,

em Ciéncias Sociais, Paris/Franea. Matéria aprovada “ad referendum” do

Conselho de Centro em 25.1102 e homologada pelos Senhores Conselheiros.

2) O Conselheiro Kléber Carneiro Amora relatou a matéria, aprovada pelo a

Departamento de. Filosofia, em reuniao do dia 22.10.01, que trata do

afastamento do Professor Eduardo Ferreira Chagas, no periodo de 02 a

20.12.02, a fun de defender tese de doutorado, sobre a concepeao da natureza ‘—~

na filosofia de Ludwig Feverbach, na Universidade de Kassel, em _

Kassel/Alemanha. Matéria aprovada “ad referendum” do Conselho de Centro

em 22.10.02 e homologada pelos Senhores Conselheiros. Terceira matéria.

Mudanea de Regime de Trabalho. A Professora Maria Elias Soares deu a.

ciéncias aos Senhores Conselheiros de que a matéria, aprovada pelo

Departamento de Literatura, em reuniao do dia 30.08.02, que trata da mudanea

de regime de trabalho, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, do Professor

Eduardo Chaves Ribeiro da Luz, fora retirado de pauta em reunioes anteriores

por falta de quorum. A Presidéncia passou a palavra a Professora Celina

Garcia que apresentou a documentaefio anexa ao processo: plano de trabalho

individual, que envolve as atividades de ensino, pesquisa e extensao, tendo

lido o pareeer emitido pelo Professor Doutor Sebastifio Teoberto Mourfio

Landim sobre o projeto de pesquisa intitulado “A narrativa do futebol como

pratica significativa: um estudo, de teoria literéria e cultural”, a ser

desenvolvido pelo Professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz. Na analise do

processo verificou-se a falta de documento comprobatério do tempo de

servieo do professor postulante, prestado a outras instimiefies, assim como as

liceneas especiais nfio gozadas, o que nao prejudicou a votaeao, uma vez que a

chefe do Departamento se eomprometeu a trazer a documentaefio no dia

seguinte. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada com o quorum de 2/3 (dois

tereos), exigido pela Resolueao n°06/CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e
A’ “‘ ””‘7 A“
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Extensao), de 1°de marco de 1994, na condicfio de ser anexada a
documentaca'o exigida. WAAbertura de Edital para Selecao de
Professor Visitante do Departamento de Filosofia. O Conselheiro Kléber
Cameiro Amora relatou a mate'ria, que trata da solicitacao de abertura de
Edital, para selecao de 02 (dois) Professores Visitantes Brasileiros, em regime
de 40 (quarenta) horas/Dedicacfio Exclusiva, nos Setores de Estudos: Filosofia
Contemporanea e Filosofia Politica, que deverfio cumprir a seguinte
programacao: Semestre 2003.1 - Se_t01_' Q Estudo: Filosofia Contemporanea. 1.
Pés-Graduacfio: Curso de Mestrado em Filosofia: disciplina - DP 91 l-Topico
Especial em Fenomenologia e Hermenéutica (04 Na); Orientacfio de
Dissertacfio (l6 h/a); 2. Graduacfio: curso de Filosofia- Disciplina — HDl66
(Historia da Filosofia Contemporanea - (Mb/a); 3. Projeto de Pesquisa (16 Ma);
Se_tor Q Estudo: Filosofia Politica: 1. Pos- Graduacao: Disciplina - HDP
908 Teorias do Poder (4h/a); Orientaeao de Dissertacao (16 h/a); 2.
Graduacao: HD 202-Filosofia Politica (4h/a); Projeto de Pesquisa (16h/a).
Para 0 s_§___mestre 2003.2 a programacao prevista é a seguinte: setor de estudo:
Filosofia Contemporanea: 1. Pos-Graduacfio: Curso de Mestrado em Filosofia:
disciplina — HDP 942 — Filosofia Contemporanea (04h/a); Orientacao de
dissertacao (16 h/a); 2. Graduacfio: eurso de Filosofia — Disciplina —— HD 901-
Introducfio a Filosofia - (04h/a); 3. Projeto de Pesquisa (16 h/a). m Q
Estudo: Filosofia Politica: 1. Pos—Graduacfio: Disciplina — (HDP 909-Top.
Esp. em Filosofia Politica - 4h/a); orientacao de dissertacéio (16h/a); 2.
Graduacao: Disciplina HD 201- Teorias da Justica (4h/a); Projeto de Pesquisa
(16h/a). Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta
matéria. Eleicao para escolha dos novos representantes do Centro de
Humanidades (titular e suplente) junto a CPPD (Comissfio Permanente de
Pessoal Docente). A Professora Maria Elias Soares deu ciéncia aos
Conselheiros que convocaria novamente a Comissfio Eleitoral, composta pelos
Professores Ruth Batista de Pontes, Maria José Santa Rosa Borges de Castro e
Jose Estevfio Machado Arcanjo, designada para coordenar os trabalhos de
eleigao, junto ao Quadro de Ensino Superior, 11a proxima semana, objetivando
escolher os novos representantes do Centro de Humanidades (titular e
suplente) junto a CPPD. Na oportum'dade, 0 Professor Francisco Roberto
Silveira de Pontes Medeiros ratificou sua candidatura para titular e a do
Professor José Américo Bezerra Saraiva, para suplente. Na mesma ocasifio, a
Presidéncia informou que o Quadro dec’Magistério do 1° e 2° Graus realizara
eleieao, de acordo com a Resolueao n.°05/CONSUNI de 28.04.88, a fim de
escolher seus representantes junto a CPPD, passando a palavra ao Professor
Roterdan Damasceno, que fez a leitura da ata da referida eleicao, na qual
foram eleitos os Professores Adelson Andrade Sobrinho (Casa de Cultura



Portuguesa) 6 Veronica Maria Dias de Sousa (Pro — Reitoria de Extensfio),
titular e suplente respectivamente, para o mandate de 02 (dois) anos, a partir
de 13.12.02. Resultado homologado por unanimidade. Sexta matéria.
Projetos de Extensfio 1) O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou a
matéria, aprovada polo colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira, em reunifio do dia 31.10.02, que trata do projeto de ea
extenszfio intitulado “Curso de Preparaqfio ao D. E. L. E. (Diploma Espanhol '
como Lingua Estrangeira)”, da Casa de Cultura Hispéinica, coordenado pela
Professora Carmen Rivas Maximus Denis. Preston esclarecimentos sobre o *—
periodo de realizagfio (11.11.02 a 19.02.03), carga hora’n'ia, vagas, clientela,
justificativa do curso (“necessidade de se ter um curso de preparaga’io para
melhor desempenho daqueles que se submetem ao exame de proficiéncia em
lingua espanhola”). Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por H
unanimidade. 2) a) A Conselheira Lficia Siebra relatou a matéria, aprovada

. pelo Departamento de Psicologia, em relmifio do dia 30.10.02, que trata do
. projeto do extensfio intitulado “0 II Seminario de Integraofio e Introduofio ao —

Curso de Psicologia”, coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e
Silva. Esclareceu que o referido Seminario, realizado com éxito, no inicio de
cada semestre letivo (29.10.02 a 14.11.02), objetiva “promover a integraoéo
dos alunos do I semestre a cbmunidade académica e as afividades do ._
Depaltamento e do Curso de Psicologia”, com visitas aos nficleos de pesquisa
e extensfio do referido Depattamento. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unaniinidade. b) A Conselheira Laéria Fontenele relatou a —-
matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia
30.10.02, que trata do projeto de extensfio intitulado “Intervenofio Psicossocial
a Incubadora Feminina da Associaeao de Moradores do Conjunto Palmeira”, —
ooordenado pela Professora Veronica Morais Ximenes. Esclareceu que o
projeto em questéo, realizado no pefiodo de 01.08.02 a 20.12.02, trata—se de j
um projeto de aofio comunitaria, vinculado ao Nficleo de Psicologia _
Comunitén'a (NUCOM), do Departamento de Psicologia. Fez a 'leitura do —
parecer emitido pelos Professores Maria de Fatima de Sena e Silva, César
Wagner de Lima Gois e Gustavo Alberto Pereira de Moura, esclarecendo
'ainda que o referido projeto “representa os esforgos da Associagfio dos
Moradores do Conjunto Palmeiras, no sentido de reinserir as mulberes do
bairro, que se enconiIam em situagfio de risco, no mercado profissional,
através de cursos profissionalizantw”. Posta em votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. c) A Conselheira Veronica Morais Ximenes
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do
dia 30.10.02, que n'ata do projeto dc extensfio intitulado “ III Seminario de
Teses e Pesquisas”, coordenado pelo Professor Antonio Caubi R113eiro
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‘Tupinamba. Na oportunidade, a Conselheira Veronica Ximenes fez a leitura

do parecer emitido pelos Professores Laéria Fontenele, Ricardo Barrocas e

Orlando Soeiro Cruxen sobre o projeto em questfio, realizado no periodo de 25

a 27.11.02, ressaltando tratar-se, de um projeto que objetiva divulgar os

resultados de pesquisas, teses e dissertacoes realizadas pelos professores e

alunos do curso de Psicologia, da Universidade Federal do Ceara (UPC) e

Universidade de Fortaleza (ONEOR). Posta em votacfio, a matéria foi

aprovada por unauimidade. W - Relatorios de Projetos de

Extensfio. 1) A Conselheira Eduilza Moreira relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Letras Vernéculas, em reuniao do dia 04.12.02, que trata do

relatério anual do projeto de extensfio intitulado “ Curso de Portugués para

Estrangeiros — Revisao em Nivel Intermediério”, coordenado pelo Professor

Jose Alber Campos Uchoa, relativo ao periodo dc 2002.1 e 2002.2. A

Conselheira Ednilza Moreira fez a leitura do parecer emitido pelos Professores

Rosemeire Monteiro, Ednilza Moreira e Margarete Souza, que considerou

terem sido cumpn'dos os objetivos propostos. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Veronica Ximenes relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia

23.10.02, que trata do relatorio do projeto de extensao intitulado “IV Ciclo de

Palestras: Psicologia Hospitalar em Foco”, coordenado pela Professora Maria

de Fatima de Sena e Silva. Foi lido o parecer emitido pelos Professores

Antonio Caubi Tupinamba, Ana Lage e Analuiza Nogueira que esclareceu

tratar-se de um evento promovido pelo NUTRA (Nficleo de Psicologia do

Trabalho), no periodo de 20 a 29.08.02, “com o objetivo de apresentar temas

relacionados a Psicologia Hospitalar, para alunos do Curso de Psicologia da

Universidade Federal do Cearé.” Apés os devidos esclarecimentos, a matéria

foi posta em votacao, sendo aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira

Laéria Fontenele relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Psicologia, em reunifio do dia 23.10.02, que trata do relatorio do projeto de

extensao intitulado “I Seminario de Integracfio e Introducao ao Curso de

Psicologia da UPC”, coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e

Silva. Foi lido o parecer emitido pelos Professores Veronica Ximenes, Lucia

Siebra e Gustavo Moura, parabenizando o NUTRA (Nucleo de Psicologia do

Trabalho)pe1a realizacao do evento, no petiodo de 16 3 18.07.02, que contou

com 23 (vinte e trés) participantes e objeu'vou “oferecer aos recém admitidos

no curso de Psicologia, nocoes e funcionamento do curso, bem como

oportunizar a integragfio dos académicos entre si e com o corpo docente”.

Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Oitava matéria.

Proposta de Ajuste Curricular para o Curso de Graduacao em Ciéncias

Sociais. O Conselheiro Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo



Departamento de Ciéncias Sociais em reuniao do dia 19.11.02, que trata daproposta de ajuste curricular para o curso de graduacao em Ciéncias Sociais.O atual curriculo do curso citado foi implementado em 1995, tendo porprincipio a verticalizacao da formacao teorico- metodolégica nas trés areasque compoem as chamadas Ciéncias Sociais — Antropologia, Sociologia eCiéncia Politica, de forma integrada. O Conselheiro Carlos Versiam' ressaltouque o regime do curso de Ciéncias Sociais é misto (disciplinas anuais esemestrais), o que provoca um grave problema: o baixo nfimero de alunos queconcluem o curso no tempo devido e em relacfio a entrada anual porvestibular. Informou que ja existe, no Colegiado do Departamento de CiénciasSociais, uma discussao bastante avangada sobre um novo projeto. De inicio,propoe alguns ajustes, “sem alterar a concepcao do atual curricula, excetoquanto a semestralidade, com vistas a aplicacao logo no semestre 2003.1”. 0ajuste sera a partir de trés pontos: 1°) a quebra da anualidade para todas asdisciplinas; 2°) a opcao para o aluno fazer ate' 20 (vinte) créditos optativos emoutros cursos; 3°) a quebra relativa dos pré- requisitos para as disciloptativas. 4°) Desdobramento da disciplina Lingua Portuguesa em duas:“Literatura Brasileira” e “Compreensfio e Producfio de Textos”, ambas com04(quatro) créditos. As modificacoes propostas dizem respeito tanto aobacharelado, quanto a licenciatura. Posta em votacao, a matén'a foi aprovadapor unanimidade. Nona matéria. Planos de Trabalho das Casas de CulturaEstrangeira. O Conselheiro Roterdan Damasceno relatou as matérias,aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de CulturaEstrangeira, em reunifio do dia 10.12.02, que tratam: a) do plano de trabalhoda Casa de Cultura Alema‘, para o segundo semestre de 2002 - referiu—se aosprofessores efetivos, substituto e visitante/estrangeiro; aos que estao afastadoscursando Doutorado e a Sintese da Programacao: horas-aula semanais — 84;horas complementares ao ensino - 102; administracfio e assesson'a superior —20; outras atividades—ZO; total gera1—226h/a. Matéria aprovada porunanimidade; b) do plano de trabalho da Casa de Cultura Britanica, para osegundo semestre de 2002 — referiu-se ao quadro docente (17 efetivos e 08substitutos, total de 25 docentes, contando ainda com a participacfio daProfessora Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos, do Departamento de LetasEstrangeiras) e a Sintese da Programagao: horas-aula semanais — 412; horascomplementares a0 ensino — 518; administracfio e assessoria superior — 20;outras atividades — 20; total geral — 960h/a. Matéria aprovada porunanimidade; e) do plane de trabalho da Casa de Cultura Francesa, para osegundo semestre de 2002 — referiu-se ao quadro docente (07 professoresefetivos, 06 professores substitutes) e a Sintese da Programacfio: horas-aulasemanais — 168; horas complementares ao ensino — 144; administracfio e
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assessoria superior — 048; outras atividades — 040; total geral — 400h/a.
Matéria aprovada por unanimidade; (1) do plano de trabalho da Casa de
Cultura Italiana, para o segundo semestre de 2002 — referiu-se ao quadro
docente (04 professores efetivos, contando com a participaefio do Professor
Carlos Alberto de Souza, do Departamento de Letras Esnangeiras) e a Sintese
da Programaeao: horas-aula semanais — 72; horas complementares ao ensino —
72; administraeiio e assessoria superior — 20h/a; total geral — 164h/a. Matéria
aprovada por unanimidade; e) do plano de trabalho da Casa de Cultura
'Portuguesa, para o segundo semestre de 2002 — referiu-se ao corpo docente
(03 professores) e a Sintese da Programaefio: horas-aula semanais—40; horas
complementares ao ensino — 20; administragao e assessoria superior - ‘20;
outras atividades — 40h/a', total geral - lZOh/a. Matéria aprovada por
unanimidade; f) do plano de trabalho da Casa de Cultura Hispfinica, para o
segundo semestre de 2002 —' referiu—se a0 corpo docente (06 professores
efetivos e 02 professores substitutes) e a Sintese da Programaefio: horas-aula
semanais — 184', horas complementares ao ensino — 152; outras atividades —

08h/a; total geral — 344h/a. Matéria aprovada por unanimidade. Décima
matéria. Projetos de Pesquisa. l) A Conselheira Lae’ria Fontenele relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia
23.10.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado “A Situaeao Edipica e a
Estruturagao do Sintoma na Anorexia Nervosa”, por ela coordenado.
Esclareceu tratar-se da continuaefio de um projeto anterior, com realizagao
prevista para o periodo de agosto de 2002 a julho de 2003, tendo feito a leitura
do parecer favorével emitido pelos Professores Analuiza Nogueira, Fatima dc
Sena e Silva e Ricardo Barrocas. Referida pesquisa objetiva: a) identificar os
nucleos estruturais da situaeéio edipica dos sujeitos com sintomas de anorexia
nervosa; b) observar as caracteristicas do Vinculo mae-filha, nos casos
analisados, e sua incidéncia sobre o acesso da anoréxica ao nome do pai.
Matéria aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Veronica Ximenes
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do
dia 23.10.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado ‘Naeao de Papel: o
Brasil no Pensamento Sociologico e na Literatura”, coordenado pela
Professora Idilva Maria Pires Germano, realizado no periodo de junho de 2002
a junho de 2003. Foi lido o parecer favoravel, emitido pelos Professores
Analuiza Nogueira, Veronica Ximenes e César Wagner Lima Gois,
esclarecendo tratar-se, o projeto de pesquisa em questao, de um estudo em
andamento,‘dentro do Programa de Auxilio 2‘1 Pesquisa para Recém-Doutores _+
— Projeto Enxoval. Trata “de questoes ligadas a identidade nacional,
representagfio coletiva, que tem como objetivo geral examinar o processo dc
auto—afirmagfio nacional no discurso socio-antropolégico e na literatura

‘
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ficcional barasileira, a partir da anélise de importantes textos de grandes
names de nossas letras, dentre os quais “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto
Freyre e o “O Feitigo da Ilha do Pavfio”, de Jofio Ubaldo Ribeiro. Matéria

aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Laéria Fontenele relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia
23.10.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Alteridade e Psicologia
Existencial: O Lugar do Outro na Daseinsanalise de Binswanger”, coordenado
pelo Professor José Célio Freire, realizada no periodo de agosto/2002 a
julho/2003. Na oportunidade, foi lido o parecer favoravel emitido pelos
Professores Analuiza Nogueira, Fatima Severiano e Veriana Colaoo,
esclarecendo que o projeto de pesquisa em questao representava a
continuidade dos estudos doutorais do Professor José Célio Freire, versando
sobre a alteridade no campo das Psicologias. Posta em votaefio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro Norberto Osvaldo Ferreras
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia, em reunifio do dia
24.10.02, que trata do projeto dc pesquisa intitulado “A Seca e a Cidade: a
formaofio da pobreza urbana em Fortaleza (1877-1915)”, coordenado pelo
Professor Frederico de Castro Neves. Fez a leitura do parecer favoravel
emitido pelos Professores Régis Ramos, Franck Ribard e Sebastifio Rogerio
de Barros da Pontc, esclarecendo que a referida pesquisa data continuidade ao
trabalho de pesquisa iniciado em 1998, intitulado “A Capital de um pavoroso
reino: Fortaleza e a seca de 1877”. O projeto em questfio objetiva “examinar a
formaoao de uma camada de pobres na cidade de Fortaleza, em funqao
especialmente, dos periodos de escassez rural (seca) que se sucedem no Ceara
(1877—1880, 1888-1889, 1899-1900 e 1915)”. Posta em votaofio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 5) A Conselheira Emilia Farias relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Leiras Estrangeiras, em reunifio do dia
06.06.02, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Furiooes da imagem na
epopéia antiga greco-latina”, coordenado pelo Professor Francisco Edi de
Oliveira Sousa, a ser realizado no periodo (16 10.06.02 3 30.06.03, com o

objetivo de “investigar fimqoes da imagem em urn cultura de tradigzao oral e
sua passagem ao sistema retérico; comentar as fungoes acima relatadas nos
poemas épioos de Homero e Virgilio”. Posta em votaefio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6) A, Conselheira Ednilza Moreira relatou a
materia, aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas, em reunifio do dia
04.12.02, que trata da renovagfio do projeto de pesquisa intitulado “Processos
de Referenciagfio em Géneros Textuais Escritos”, coordenado pela Professora
Monica Magalhfies Cavalcante e realizado no periodo de agosto/2001 a
julho/2002. Foi lido o parecer favoravel emitido pelos Profesores Marcia
Nogueira, Ana Cristina Macedo e Rosemeire Selma Monteiro, “tendo em vista
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a relevfincia dos objetivos e a contribuigfio que a pesquisa pode trazer para a

elucidaoao do processo de referenciaofio, de um modo geral, e, em

particular, dos procedimentos referenciais de nomeaefio e de anafora

indireta”. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Décima

primeira matéria. Relatérios de Projetos de Pesquisa. 1) A Conselheira Lficia

Siebra relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em

reunifio do dia 30.10.02, que trata do relaton'o do projeto de pesquisa,

realizado no periodo de agosto/2001 a julho/2002, intitulado “Drogas e

Violéncia coordenado pela Professora Analuiza Mendes Pinto Nogueira.

Foi lido o parecer favoravel emitido pelas Professoras Angela Pinheiro,

Angela Marques e Fatima Severiano, esclarecendo tratar-se do

prosseguimento de um estudo anterior - Angfistia e Violéncia, objetivando: a)

verificar a fungfio da droga dentro da sociedade e a posiefio do sujeito

drogadicto quanto ao estabelecimento de vinculos sociais; b) analisar a

relagao que este estabelece com a droga e o modo de obtengfio do prazer; c)

verificar a incidéncia destrutiva da droga sobre a subjetividade, no que se

refere aos processes simbélicos do sujeito. A qualidade do relatério foi

aprovada pela Comissfio citada acima e aprovada por unanimidade pelos
Senhores Conselheiros. 2) A Conselheira Laéria Fontenele relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reum'ao do dia 23.10.02, que
trata do relatorio final do projeto de pesquisa intitulado “O Feminino e a
Anorexia: Irrupefio do Sintoma e Condieoes de um Gozo Paradoxal”, por ela

coordenado. A Professora Laéria Fontenele fez a leitura do parecer favoravel

emitido pelos Professores José Célio Freire, Fatima Severiano e L1'1cia Siebra,

ressaltando que o citado relatério “ apresenta de maneira clam a sintese dos
estudos teoricos desenvolvidos, os procedimentos metodologicos adotados, as

referéncias bibliogréficas utilizadas, os resultados e sua discussao, bem como

os comentérios finais”. Ressalta também a relevfincia que o projeto levantou
nos estudos para a compreensfio da anorexia e das praticas dietéticas
contemporaneas. Posto em votagao, o relatério em questao foi aprovado por

unanimidade. 3) A Conselheira Ednilza Moreira relatou as matérias,

aprovadas pelo Departamento de Letras Vernaculas, em reuniao do dia

04.12.02, que tratam: a) do relatorio do projeto de pesquisa intitulado
“GénemS Textuais e Referenciaoao”, desenvolvido pelo grupo PROTEXTO,

sob a coordenaoao da Professora Monica Magalhfies Cavalcante,

correspondendo ao periodo de agosto/2001 a julho/2002. Foi lido o parecer
favoravel emitido pelas Professoras Marcia Nogueira, Ana Cristina Macedo e
Rosemeire Monteiro ressaltando que o relatério “expoe resultados que jé vém

sendo divulgados em eventos e em periodicos no pais”, além de ressaltar a

“relevfincia das contribuieoes dadas pelo conjunto dos estudos realizados”.
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Posto em votaofio, o relatorio foi aprovado por unanimidade; b) do relatério
do projeto de pesquisa intitulado “Processos de Referenciaefio em Géneros
Textuais Escritos”, coordenado pela Professora Monica Magalhfies
Cavalcante. O relatério em questfio corresponde a0 periodo de agosto/2001 a
julho/2002, do projeto citado acima, e apresenta os resultados obtidos na
segunda etapa desta pesquisa, sendo que os “estudos realizados permitiram urn
aprofundamento da investigagfio sobre os déiticos discursivos”, objeto da tese
de doutorado da Professora Monica Cavalcante. Pesto em votagfio, o relatério
foi aprovado por unanimidade; c) do relatorio parcia] do projeto de pesquisa
intitulado “O fenomeno da concordfincia no portugués falado”, coordenado
pelo Professor Paulo Mosfinio Teixeira Durte, iniciado em agosto de 2000. Na
oportunidade, foi lido o parecer, emjtido pelas Professoras Bemardete Biasi
Rodrigues, Ana Célia Clementine Moura e Emilia Maria Peixoto Farias,
favorével 2‘1 aprovagfio do relatorio (que apresenta detalhada metodologia, com
anélise qualitativa ilustrada e conclusfio geral), ressaltando a “qualidade da
apresentaefio e diseussfio dos resultados”. Posto em votaoe‘io, o relatén'o foi
aprovado por unanimidade. Décima Sggggda Matéria. Projetos de Apoio a

. Graduaefio. 1) A Conselheira Emilia Farias relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do dia 05.11.02, que trata do
Curso de Apoio 2‘1 Graduaofio: Para Compreender Textos em Inglés”,
coordenado pela Professora Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos e realizado
com a colaboragfio dos alunos da disciplina Prética de Ensino de Lingua
Inglesa.. Preston esclarecimento sobre o periodo de realizagfio (18.11.02 3
05.02.03), justificativa, objetivos, carga horéria e vagas. Posta em votaofio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Emilia Farias relatou
a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do
dia 26.11.02, que trata do projeto de apoio 2‘1 gmduagfio intitulado “Programa
de Apoio aos Semestres Injciais de Lingua Estrangeira”, coordenado pela
Professora Ticiana Telles Melo, a SCI realizado nos moses de janeiro e
fevereiro de 2003. Esclareceu que, tendo em vista que o semestre letivo
prolongar-se-é até o més de fevereiro, 0 “Departamento de Letras
Estrangeiras, entendendo a importfincia do Programa de Im'ciagfio a Docéncia
e objetivando dar continuidade ao trabalho desenvolvido por seus monitores e
orientadores de monitores durante o periodo letivo de 2002, propoe o
Programa de Apoio aos Semestres Iniciais de Lingua Estrangeira”. Apés os
devidos esclarecimentos, o projeto foi posto em votaofio e aprovado p01
unanimidade. Décima Terceira Matéria. Proposta de Cadastramento de
Disciplina na Grade Curricular do Programa de POS-Graduagfio em Letras. 0
Conselheiro José Linhares Filho relatou a maiéria, aprovada em reunifio
ccmjunta do Departmnemo de Literatura e do Programa de Pés-Graduagfio em
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Letras em 29.11.02, que trata da selieitagfio de cadastramento da disciplina
HGP-Seminario Metedelegico de ’Dissertaeao, na grade curricular do
Programa de Pos-Graduaeae em Letras. Prestou esclarecimento sebre a
justificativa, objetives, forma de avaliaefio, carga heréria e crédites. Posta em
vetagfio, a matéria fei aprovada per unanimidade.W
Centre de Humanidades elou da UFC. A Professora Maria Elias Scares fez
as seguintes cemunicagoes: 1) que o trabalho da Comissao Setorial deste
Centre, visande a concessao da Gratificaeao de Estimulo a Docéncia (GED),
havia sido cencluido; 2) lembrou que es relatories dos Departamentes
precisavam ser entregues com brevidade, haja vista que o relatorio do Centre
tinha prazo determinado para ser entregue; 3) parabenizou o Mestrado em
Psicelogia que fora aprovade pela CAPES (Coerdenaefie de Aperfeigoamento
do Pessoal de Nivel Superior); na oportunidade a Professora Lucia Siebra
esclareceu que houve 93 (neventa e 116s) inscrites para 20 (Vinte) vagas. O
Conselheiro Roberto Pontes lembrou o inicio dos Encontres Literarios, no dia
13 de nevembre/2002, promovido pele Departamento de Literatura,
coordenado pelo Professor Carlos d’Alge; informou que tomara conhecimento
através do radio, que a GNU divulgara que no Brasil, 74% dos alunos do
ensine médie estate com ‘analfabetismo fimcienal. O Censelheiro Yvanowik
Dantas Valério cemuniceu que dia 13 do més em curse teria’ inicio os
Seminaries Lingfiisticos, per ele coordenado, promovido pele Departamento
de Letras Vernaculas, sendo a primeira palestra proferida pela Professora Ana
Ce’lia Clementine Moura. A Conselheira Auxiliadera Lemenhe cemuniceu
que 0 Professor Jawdat Abu El Haj proferira palestra no dia 16.12.02, 515 15
horas, no auditorie Luiz Genzaga, sebre a Problematica da Construefie do
Estado Palestine; comunicou, ainda, que a Professora Vera Lucia
Albuquerque de Morais concluiu sua tese de deuterade, defendendo-a em
breve. A Conselheira Fatima Fontenele cemunicou que 0 Departamento de
Ciéncias da Informaeao fora agraciade com os seguintes prémios: a) 1° lugar,
no Encentre de Extensae, com o trabalho “Atividades Culturais na Biblioteca
José Eduardo de Oliveira” — TAQUARA (distrite de Caucaia), Professora
Orientadora: Maria de Fatima Oliveira Costa, Orientande: Lucas Serafim (6°
semeste); b) 1° lugar, no Encentro de Pesquisa, com o trabalho “Dialego com
os Professeres da UFC”, Professora Orientadora: Virginia Bentes Pinto,
Orientanda: Miriam Cristina (6° Semestre); c) Prémie coneedido ae Professor
Doutor Luiz Tadeu Feitesa — 2° lugar no Concurso Sflvie Romero 2002 —
realizado pelo Centre Nacional de Folclore e Cultura Popular da FUNARTE,
com o trabalho de sua tese “Patativa do Assaré: a trajetéria de um canto”. A
Conselheira Bemardete Biasi Rodrigues abordou a questao de es alunos da
graduaefie'estarem preocnpades diante da diferenea de calendério (graduaefio



14

e pés-graduagao), face a selegfio para o curso de Mestrado. O Conselheiro
Carlos Versiani, colocou como reflexao, sugerindo come pauta para a préxima
reuniao deste Colegiado, a proposta da unificagfio do horério de aulas no
Centre de Humanidades, tendo sugerido também a constituigao de uma
Comissao para discutir o assunto. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Diretora declarou encerrada a sessfio, da qua], cu, Maria de Nazaré de Oliveira
Lédo, na qualidade de secretaria, lavrei a presente ata, que depois de Iida e
aprovada, sera assinada por mim e pelos presentes.
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