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Ata da 4193 Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Hlunanidades daUniversidade Federal do Ceara. Aos 30 (trinta) dias do més de junho do anode 2005 (dois mil 6 cinco), as 9:30 (nove e trinta) horas, realizou-se na sala dereunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades,sob a presidéncia da Sra. Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa,contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Neuma Cavalcante -representante do Departamento de Literatura; Ana Cristina Pelosi Silva deMacedo e Yvanowik Dantas Vale’rio — chefe e representante do Departamentode Letras Vemaculas; Ana Maria César Pompeu e Maria Jose Santa RosaBorges de Castro — chefe e representante do Departamento de LetrasEstrangeiras; Lidia Eugenia Cavalcante e Ivone Bastos Bomfim Andrade —chefe e representante do Departamento de Ciéncias da Informaoao; JoséEstevao Machado Arcanjo e Francisco Uriban Xavier de Holanda ~ chefe erepresentante do Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz deAquino 6 Maria de Fatima de Sena e Silva — chefe e representante doDepartamento de Psicologia; Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte, chefe doDepartamento de Histéria; Maria Aparecida de Paiva Montenegro — chefe doDepartamento de Filosofia; Liana Viana do Amaral — subchefe doDepartamento de Comunicagfio Social; Carlos Alberto de Souza —- pelacoordenadora do Curso de Letras; Inés Silvia Vitorino Sampaio —coordenadora do Curso de Comunicaeao Social; Antonio Wagner ChaconSilva, coordenador do Curso de Biblioteconomia, Kénia Sousa Rios,coordenadora do Curso de Historia; Luciana Lobo Miranda — coordenadora doCurso de Psicologia; Ivanhoé Albuquerque — vice-coordenador do Curso deFilosofa; Nelson Barros da Costa — Vice-coordenador do Programa de Pos~Graduaeao em Lingt‘n’stica; Frederico de Castro Neves — coordenador doPrograma de Pos-Graduaeao em Histéria; ldilva Maria Pires Germanojcoordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne BritoCavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; DinaMaria Fragoso Cestari — Representante do Quadro de Magistério de 1° e 2°Graus; Maria Elias Soares — ex-diretora do Centro de Humanidades; JoséLima Teixeira — representante do Corpo téenico administrativo.COMUNICACOES: O Conselheiro Jose Estevao Machado Arcanjoinformou que as IFES, apos reunifio decidiram por unanimidade umcalendario de mobilizaeao a firm de se discutir entre os dias 28.06 e 14.07, agreve e sua deflagraeao em virtude da campanha salarial. A Senhora DiretoraProfessora Maria de Fatima Oliveira Costa infonnou aos presentes que nareuniao passada havia solicitado sugestoes para divisao geografica entre osprédios da FACED 6 Centre de Humanidades, recebendo apenas sugestao doDepartamento de Psicologia. Informou também que recebera solicitaeao da
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Pré-Reitoria de Graduaqfio para indicagao de um (01) docente do Centro de
Humanidades para Orador 11a Colagao de Grau, Disse ainda que recebeu ainformaqao de que alguns Departamentos ja haviam sido beneficiados e que
apenas os Departamentos de Histéria, Ciéncias da Informagao, ComunicagfioSocial 6 Ciéncias Sociais nao haviam partieipado, estes dois (lltimos,inclusive, com auséncia total nas colaodes de grau. Apés discussoes, foiindicado o nome do Prof. Antonio Wagner Chacon Silva — Coordenador doCurso de Biblioteconomia para Orador na Colagzao de Grau. E111 seguida a Sra.Diretora informou que apos solicitaoao feita aos Conselheiros deste Centre
para indicaoao de 02 (dois) nomes de docentes, 02 (dois) servidores técnicos-
administrativos, 01 (um) aluno da' graduaoao e 01 (um) aluno da Pos-
Graduaofio. Apos discussoes em virtude do 11fimero de representantesinteressados, foi sugerido que se encaminhasse os primeiros nomes quechegaram como titulares e 03 demais para suplentes. Em votagao foi aprovadaa seguinte comissaoz Docentes Titulares: Céssio Adriano Braz de Aquino —Departamento de Psicologia e Mirtes Amorim Maciel — Departamento deFilosofia; Docentes Suplentes: Maria Neyara de Oliveira Aral’ijo —-Departamento de Ciéncias Sociais e Marcio de Assumpofio Pereira da Silva —Departamento de Ciéncias da Informagao; Servidores TécnicosAdministrativos: Jose Lima Teixeira e Aurilena Pereira Norberto — Casa deCultura Briténica; Aluuos da Graduaoa'o: Titular: Evilasio Barbosa de Oliveira— Curso de Historia e Suplente: Vinicius Limaverde Forte — Curso de CiénciasSociais; Alunos da Pos-Graduagao: Antonia Ieda de Souza Prado — Curso deCiéncias Sociais e Suplente: Hamilton Viana Chaves - Curso de Psicologia.Dando continuidade, a Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa parabenizou osaniversariantes do mes. ORDEM DO DIA: Verificando haver quorumregimental, a Senhora Diretora, colocou em apreciagao a pauta do dia. Naoportunidade o conselho aprovou a inclusao das seguintes matérias: 1)Aprovagfio das Bancas do Concurso Pliblico para Professor Adjunto —Departamento de Comunicagzao Social e Departamcnto de Letras

Vernéculas; 2) Departamento de Letras Vernaculas - Relatério FinalProjeto de Pesquisa. Em seguida o Conselheiro Jose’ Esteve'io MachadoArcanjo, solicitou ao Conselho a inversao de pauta, que devido a urgénciafosse iniciada com a homologagao das Bancas para Concurso e Resultados dosConcursos ja concluidos. Aprovado por unanimidade. PRIMEIRAMATERIA: Aprovagao da Ata da 418° Sessao Ordinaria e da Ata da 12‘Reuniao Extraordinaria. Apés leitura as referidas atas foram postas emvotaofio, sendo aprovadas por unanimidade. SEGUNDA MATERIA:Homologaofio do Resultado do Concurso para Professor Adjunto: 3)Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Francisco Uribam Xavier
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de Holanda relatou a matéria aprovada 'pelo Departamento de CiénciasSociais, em reuniao do dia 28.06.05, que trata da homologacao do Resultadodo Concurso para Professor Adjunto — Setor de Estudo: Sociologia. OConselheiro Francisco Uribam Xavier de Holanda, fez a leitura da ata doreferido concurso informando que o candidato Antonio Cristian SaraivaPaiva foi aprovado em primeiro lugar com media 9,6 (nove virgula seis).Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Departamentode Histéria. O Conselheiro Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte relatou amatéria aprovada pelo Departamento de Historia, em reuniao do dia 23.06.05,que trata da homologacao do resultado do Concurso para Professor Adjunto -Setor dc Estudo: Histéria Geral. O Conselheiro Sebastiao Rogerio de Barrosda Ponte fez a leitura da ata do referido concurso informando que o candidatoGerson Galo Ledezma Meneses foi aprovado em primeiro lugar com média8,8 (oito virgula oito). Posta em votacao, a matéria foi aprovada porunanimidade. Setor dc Estudo — Historia do Brasil. 0 Conselheiro SebastiaoRogerio de Barros da Ponte fez a leitura da ata do referido concursoinformando que a candidata Marilda Santana da Silva foi aprovada emprimeiro lugar com me’dia 8,68 (oito Virgula sessenta e oito). Posta emvotacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA:Aprovacfio das Bancas do Concurso para Professor Adjunto. a)Departamento de Comunicacao Social. A Conselheira Liana Viana doAmara] relatou a matéria aprovada pelo Depanamento de ComunicacfioSocial, que trata da aprovacao da comissao julgadora para 0 concurso pnblicode professor adjunto, setor de estudo: Criacao/Direcao e Arte, conforme edital11" 43/2005, de 18.04.05, do Magnifico Reitor e resolucao do CONSUNI. AConselheira Liana Viana do Amaral fez a leitura da Comissao Julgadoracomposta pelos seguintes nomes: Profa. Dra. Julia Maria Pereira de MirandaHenriques (Titular UFC-Presidente); Prof. Dr. Marcos Henrique NogueiraCobra (Titular FGV); Prof. Dr. Ivan Santo Barbosa (Titular USP); comoSuplentes: Profa. Dra. Irlys Alencar Firmo Barreira (Titular UPC); Prof. Dr.César Barreira (Titular UFC). Posta em votacao, a matéria foi aprovada porunanimidade. b) Departamento de Letras Vernéculas. A Conselheira AnaCristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria aprovada peloDepartamento de Letras Vernaculas, que trata da aprovacao da comissaojulgadora para o concurso pfiblico de professor adjunto, Setor de Estudo:Lingiil’stica, conforme edital n° 43/2005, de 18.04.05, do Magnifico Reitor eresolucao do CONSUNI. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedofez a Ieitura da Comissao Julgadora composta pelos seguintes nomes: Profa.Dra. Celia Marques Telles (Titular UFBA-Presidente); Prof. Dr. Jose LemosMonteiro (Titular UNIFOR ; Prof. Dr. Francisco Tarcisio Cavalcante (Titular
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UPC); como Suplentes: Prof. Dr. Luiz Antonio Marcuschi (Titular UFPE);Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho (Titular USP). Profa. Dra. Maria TeresaGongalves Pereira (Titular UERJ) e como Secretario Prof. J036 Alber CamposUchoa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. AConselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria aprovadapelo Departamento de Letras Vernéculas, que trata da aprovagao da comissfiojulgadora para o concurso pt’iblico de professor adjunto, Setor dc Estudo:Teoria e Pratica de Ensino da Lingua Portuguesa, conforme edital 11"43/2005, de 18.04.05, do Magnifico Reitor e resoluoao do CONSUNI. AConselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo fez a leitura da ComissaoJulgadora composta pelos seguintes nomes: Prof. Dr. Luiz Passeggi (TitularUFRN - Presidente); Profa. Dra. Antonia Dilamar Aral’ijo (Titular UECE);Prof. Dr. Jose’ Luciano Pontes (Titular‘UNIFOR); como Suplentes: Prof. Dr.Luiz Antonio Marcuschi (Titular UFPE); Prof. Dr. Ataliba Teixeira deCastilho (Titular USP). Profa. Dra. Maria Teresa Gongalves Pereira (TitularUERJ) e como Secretariat a Profa. Hebe Macedo de Carvalho. Posta emvotaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA:Recurso de Inscrigfio para o Concurso de Professor Adjunto doDepartamento de Letras Vernéculas. A Sra. Diretora Profa. Maria deFatima Oliveira Costa fez um breve relato lembrando aos SenhoresConselheiros a respeito dos recursos solicitados pelas candidatas Vera LficiaBahiense Pavanello — Setor de Estudo: Teoria e Pratica de Ensino da LinguaPortuguesa 6 Maria Odileiz Sousa Cruz — Setor de Estudo: Lingfiistica AProfa. Maria de Fatima Oliveira Costa informou que na reuniao passada nfiofoi observado o detalhe da data de juntada do Certificado de Doutorado quefoi feita apés o término das inscrigoes. A Conselheira Ana Cristina PelosiSilva de Macedo justificou sua auséncia no inicio da reuniao passada einformou aos Senhores Conselheiros que na documentaefio apresentada pelacandidata no ato da inscrigao nao havia o certificado de doutorado, o qual foianexado 11a sua solicitagao de recurso a Diregao do Centro de Humanidades.Disse também que havia sido comunicada a respeito da solicitaoao dc recursoda candidata e que, em respeito a essa Direoao de Centro, informou que, acomissao mantinha a mesma posieao, on seja, e’ pelo indeferimento dainscrigfio, e que por um Iapso, no dia da reuniao foi equivocadamente omitidoeste fato da juntada do referido certificado na data de 31 de maio. Aposdiscussoes a Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa colocou emvotaofio o repurso *da candidata Vera Lucia Bahiense Pavancllo. PeIamanuteneao do Defcrimento — 01 (um) voto; pelo lndcferimcn to — 23 (vintee trés) votos; Abstengoes 01 (um) voto. Em seguida foi julgado o novorecurso solicitado pela candidata Maria Odileiz Sousa Cruz. A Sra. Diretora
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Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa informou aos Senhores Conselheirosque a citada candidata havia entrado com um novo recurso, para que suainscrigao fosse reavaliada e explicou que no ato da inscrioao a candidata naoanexou o diploma da graduaeao que é exigido na Resolugao N° 55/CEPE.Apos discussoes, a matéria foi posta em votagao com 23 (vintc e trés) votospelo Indeferimento e 02 (duas) Abstengzoes de voto. QUARTAMATERIA: Remogao de Docente. A Conselheira Liana Viana do Amaralrelatou a matéria aprovada pelo Departamento de Comunicagao Social emreuniao do dia 09.08.04, que trata da remogao do Professor Elian de CastroMachado, do Departamento de Computaoao do Centro de Ciéncias para 0Departamento de Comunicaoao Social, deste Centro. Apés discussao, amatéria foi posta votaeao, sendo aprovada por unanimidade. QUINTAMATERIA: Prorrogaga‘io de Afastamento. 1) Coordcnagzao Geral dasCasas de Cultura Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne BritoCavalcante, relatou a matéria aprovada pela Coordenagao Geral das Casas deCtrltura Estrangeira em reuniao do dia 28.06.05, que trata da solicitagao deprorrogaeao de afastamento da Professora Rosa Virginia Vieira CintraGrippon por um periodo de 01 (um) ano, a partir de 08.08.05, a fim de darcontinuidade aos seus estndos de Doutorado na Universidade de Paris VII, emParis — Franga. Em discussao, posta em votaoao, a matéria foi aprovada porunanimidade. 2) Departamento de Letras Vernaculas. A Conselheira AnaCristina Pelosi Silva de Macedo relatou a mate’ria aprovada peloDepartamento de Letras Vernaculas em reuniao do dia 24.05.05, que trata dasolicitaeao de prorrogaoao de afastamento por mais 06 (seis)1neses, a partir (1601.07.05 da Profa. Maria Margarete Fernandes de Sousa, a fim de darcontinuidade ao seu doutorado que ora realiza na Universidade Federal dePernambuco. Apos discussoes, posta em votagao, a matéria foi aprovada porunanimidade. 3) Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira AnaMaria César Pompeu relatou a matéria aprovada pelo Departamento de LetrasEstrangeiras em reunifio do dia 28.06.05, que trata da solicitagao deprorrogaoao de afastamento por mais 06 (seis) moses, a partir de 10.08.05, daProfa. Vladia Maria Cabral Borges a fim de concluir o seu Doutorado emEducaoao que ora realiza na Universidade de Rhode — Rhode Island Collegenos Estados Unidos. Em discussao, posta em votaoao, a matéria foi aprovadapor unanimidade. ‘SEXTA MATERIA: Afastamento de Docentes. 1)Departamento de Letras Vernaculas. A Conselheira Ana Cristina PelosiSilva de Macedo relatou as matérias aprovadas em reunifio do Departamentode Letras Vernaculas no dia 24.05.05, que trata dos seguintes afastamentos: a)Afastamento da Profa. Hebe Macedo de Carvalho por um periodo de 01(um) ano a fim de dar prosseguimento a0 curso de Doutorado em Lingfiistica
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nesta Instituigfio. Em discussfio, o Conselheiro Céssio Adriano Braz do
Aquino disse que fosse votado o afastamento da solicitante na condigfio de queseja anexada a documentaefio que falta, no caso a carta do orientador posta emvotaefio, a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenedes de voto. b)Afastamento do Prof. José Américo Bezerra Saraiva por um de 01 (um)ano a fim de dar prosseguimento a0 curso de Doutorado em Lingfiistica nestaInstituioao. Em discussao, posta em votagfio, a matéria foi aprovada porunanimidade. c) Afastamento da Profa. Maria Claudete Lima por um de 01(um) ano a fim de dar prosseguimento a0 curso de Doutorado em Lingiiistica
nesta Instituigao. Em discussao, posta em votagxao, a matéria foi aprovada p01"unanimidade. d) Afastamento da Profa. Maria Ednilza Oliveira Moreirapor um de 01 (um) ano a fim de dar prosseguimento ao curso de Doutoradoem Lingfiistica nesta Instituigfio. Em discussao, posta em votaeao, a matén'afoi aprovada por unanimidade. 2) Departamento de Letras Estrangeiras. AConselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifiodo Departamento de Letras Estrangeiras no dia 06.06.05, que trata dasolicitaeao de afastamento, no periodo de 04 a 19.09.05, do Professor TitoLivio Cruz Romao a fun de participar de um Seminério de Reciclagem noEnsino de Alemao a Distancia no Instituto Goethe em Munique — Alemanha.Em discussao, Posta e111 votagzao, a matéria foi aprovada por unanimidade.ASETIMA MATERIA: Projetos Curso de Especializaez’io. a) Departamentode Comunicagfio Social. A Conselheira Liana Viana do Amara] relatou amate'ria aprovada em reunifio do Departamento de Comunicaefio Social no dia27.06.05, que trata do Projeto do Curso de Especializacz’io em Teorias daComunicagz‘io e da Imagem. Em seguida a Conselheira Liana Viana doAmaral. passou a palavra a Profa. Marcia Vidal Nunes — coordenadora doprojeto que informou aos Conselheiros presentes sobre os objetivos doreferido projeto que se colocou a disposigfio para qualquer infonnagao. Emdiscussfio, posta em votagfio, a matéria foi aprovada com 01 (uma) abstenefiode voto do Prof. José Estevfio Machado Arcanjo que disse ser contra cursospagos na UFC. b) Departamento de Letras Estrangeiras. A ConselheiraAna Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifio doDepartamento de Letras Estrangeiras no dia 06.06.05, que trata do Projeto do.Curso de Especializacfio em Estudos Cléssicos, coordenado pela Profa. AnaMaria Ce’sar Pompeu que informou aos conselheiros presentes que o citadoprojeto tem como objetivo valorizar os estudos classicos, suprir a auséncia decursos de formagfio nesta area no ambito desta instituigzao e formatespecialistas para produzir pesquisas em uma area carente, preparando assim aclientela do futuro mestrado em Letras Classicas. Posta em votaefio, a matériafoi aprovada com uma abstenqao de voto. c) Departamento dc, Letras
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Vernaculas. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva dc Macedo relatou amatéria aprovada em reuniao do Departamento de Letras Vernaculas no dia07.06.05, que trata do Projeto do Curso de Especializacfio em Lingiil’stica eEnsino do Portugués, coordenado pelo Prof. Nelson Barros da Costa. 0 Prof.Nelson Barros da Costa presente a reuniao informou aos Conselheirospresentes que o objetivo principal é 0 de explicitar algumas das principaiscbncepcoes dc linguagem e analisar criticamente as implicacdes de cada umadessas concepcoes para o ensino da lingua portuguesa. Apos discussoes, postaem votaofio, a matéria foi aprovada com 01 (uma) abstencao de voto. OConselheiro José Estevao Machado Arcanjo fez declaracfio de voto em rclacaoas abstencoes de voto que fez em relacao aos Projetos de Curso deEspecializacfio dizendo que é necessario se rediscutir sobre pagamento cleCursos das Universidades PL’Iblicas e gratuitas, tanto por parte das Fundacoescomo dc Associacoes. OITAVA MATERIA: Gratificacfio FG—2. A Sra.Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa fez um relato sobre asgratificacoes existentes no Centro de Humanidades infonnando que algunsDepartamentos (Comunicacfio Social 6 Filosofia), Coordenacao de Graduacao(Fflosofia) e a maioria dos Cursos de POS-Graduacao ainda n50 possuemgratificacfio, entretanto existe a gratificacao das Casas de Cultura Russa eEsperanto que se encontram desativadas. A Conselheira Maria Elias Soaresdisse que um dos grandes problemas cm relacao aos setores que .nao possuemgratificacao é a constante criacao de Departamentos e Coordenacfies deCursos (Graduacao e Pos-Graduacfio). A Sra. Diretora informou ainda que jahaviamos perdido uma gratificacao (Esperanto) para o Gabinete do Reitor eque nao seria interessante perdermos mats uma, sugerindo que a gratificacao,hoje pertencente a extinta Casa de Cultura Russa, fosse repassada para aCoordenacéio do Programa de Pos-Graduacao em Lingflistica que ha doze (12)anos foi criada e ainda nao recebe nenhum tipo de gratificacao. Posta emvotacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA:Projetos de Extensfio — 1) Departamento de Letras Estrangeiras. AConselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifiodo Departamentode Letras Estrangeiras no dia 06.06.05, que trata do Projetode Extensao a) “I Semana Lingiiistica de Letras Estrangeiras, coordenadopela Profa. Ana Maria César Pompeu, que tern por objetivo “promover aampliacao e diversificacao da aprendizagem dos alunos do Curso de Letraspela divulgacao das pcsquisas produzidas pelo Departamento de LetrasEstrangeiras na area de Lingiiistica”. Apés a leitura do parecer, posta emvotacao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Ana MariaCésar Pompeu relatou a matéria aprovada cm reunifio do Departamento deLetras Estrangeiras no dia 28.06.05, que trata do Projeto dc Extenséio b)
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“Cervantes e o Quixote, 400 anos depois”, coordenado pela Profa. Massilia.Maria Lira Dias, que tem por objetivo “discutir aspectos pertinentes a Vida e aobra-prima de Miguel de Cervantes El Higeniosos Hidalho D. Quijote de laMancha, e sua contribuiefio a Literatura Mundial”. Apos a leitura do parecer,posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) Departamentode Psicologia. A Conselheira Luciana Lobo Miranda relatou a matériaaprovada em reunifio do Departamento de Psicologia no dia 20.05.05, quetrata do Projeto de Extensao intitulado: a) “XXII Semana de Psicologia daUFC”, coordenado pelo Prof. Davi da Silva Almeida Saraiva, que tem porobjetivo “Proporcionar e divulgar uma discussao acerea da participaefio dopsicélogo na sociedade, bem como questoes atuais pertinentes :31 area,interdisciplinaridade e situaeao politica”. Apos a leitura do parecer, posta emvotaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira IdilvaMaria Pires Germano relatou a matéria aprovada em reuniao do Departmnentode Psicologia no dia 20.05.05, que trata do Projeto de Extensao intitulado:“Drogas e Politicas Pfiblicas”, coordenado pela Profa. Maria de Fatima deSena e Silva, que tern por objetivo “sensibilizar, articular, mobilizar o poderpublico e a sociedade, para a discussao e o realinhamento das politicasestaduais e municipais sobre drogas”. Apés a leitura do parecer, posta emvotaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A Conselheira IzabelCristina Ferreira Borsoi relatou a matéria aprovada em reunifio doDepartamento de Psicologia no dia 20.05.05, que trata do Projeto de Extensaointitulado: “Vida no Campus” — coordenado pela Profa. Zulmira Aurea CruzBomfnn, que tem por objetivo: “sensibilizar e mobilizar professores, alunos efuncionarios, bem como a populaofio em geral do Campus do Benfica parauma interveneao interdisciplinar e interdepartmental pautada 11a PsicologiaAmbiental”. Apés a Icitura do parecer, posta em votaoéio, a mate'ria foiaprovada por unanimidade. d) O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquinorelatou a mate’ria aprovada em reuniao do Departamento de Psicologia no dia15.06.05, que trata do Projeto de Extensfio intitulado: “Programa deFormaefio Permanente do NUCOM”, coordenado pela Profa. VeronicaMorais Ximenes, que tem por objetivo “implementar um programa deformaofio pennanente no Nucleo de Psicologia Comunitéria da UFC quegaranta o aprofimdamento e a sistematizaeao tedrico-metodolégica dos seusintegrantes”. Apos a leitura do pareeer, posta em votaeao, a matéria foiaprovada por unanimidade. e) O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquinorelatou a matéria aprovada em reuniao do Depaitamento de Psicologia no dia24.06.05, que trata do Projeto do Extensfio intitulado: “PsicomotricidadeRelacional”, coordenado pelo Prof. Gustavo Alberto Pereira de Moura, quetem por objetivo: “desenvolver ago‘es educativas, baseadas no enfoque da
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psicomotricidade relacional, junto a alunos, pais e professores do ensinofundamental, comunidade universitaria e comunidade em geral”. Apos aleitura do parecer, posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.Antes de dar continuidade a apreciaeao da pauta a Sra. Diretora sugeriu quefossem aprovados os assuntos mais urgentes devido ao adiantado da hora, eque a proxima reuniao teria inicio pelos Projetos de Pesquisa restantes,apreciados com mais cautela, e, por estar em tempo habil de apresenta-los.DECIMA MATERIA: Relatério Projeto de Pesquisa. Departamento deLetras Vernéculas. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedorelatou a matéria aprovada pelo Depanamento de Letras Vernaculas, que tratado Relatério Final do Projeto de Pesquisa intitulado “O emprego do modoverbal nas oragoes subordinadas”, coordenado pelo Prof. Paulo MoséinioTeixeira Duarte, que teve como objetivo principal investigar a influénciasemantico-discursiva do verbo da oragfio principal no emprego do modo daoragao subordinada substantiva”. Apés a leitura do parecer, posta em votagao,a matéria foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a Sra.Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenga de todose deu por encerrada a sessfio. E, para constar, eu Fernanda Aparecida deMiranda lavrei a presente ata que apos lida e aprovad ’ 'e pelos demais presentes. FM ' fit.— 60:;
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