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Ata da 429° Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A05 ‘20 (vinte) dias do mes de junho do ano
2006 (dois mil e seis), as 9 (nove) horas, realizou-se na Sala de Reunioes,
mais uma sessao do Conselho do Centro de Humanidades, sob a presidéncia
da Senhora Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando
com a presenoa dos Senhores Conselheiros: Elizabeth Dias Martins, Chefe do
Departamento de Literatura; José Alber Campos Uchoa, chefe do
Departamento de Letras Vernaculas; Jacqueline Freitas Bezerra sub-chefe do
Departamento de Letras Estrangeiras; Liana Viana do Amaral, sub-chefe do
Departamento de Comunicaoao Social;_ Rute Batista de Pontes, chefe do

_ Departamento de Ciéncias da lnformaoao; Jose Estevao Machado Arcanjo,
_ 3 chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Celina Amalia Ramalho Galvao

m Lima, pelo lrepresentante do Departarnento de Ciéncias Sociais; Cassie
Adriano Braz de Aquino, chefe do Departamento de Psicologia; Zulmira
Aurea Cruz Bomfim, pela representante do Departamento de Psicologia;
Pedro Airton Queiroz Lima e Gerson Galo Ledezrna Meneses, sub—chefe e
representante do Departai’nento de Historia; Kleber Carneiro Amora e Atila

1 Amaral Brilhante, chefe e representante do Depai‘tamento de Filosofia; Maria
José Santa Rosa Borges de Castro, representando a coordenadora do Curso de

: "i‘ Letras; Ines Silvia Vitorino Sampaio, coordenadora do Curso de Comunicaoao
I Social; Antonio Wagner Chacon Silva, coordenador do Curso de

:7 Biblioteeonomia; Domingos Sévio Abreu, coordenador do Curso de Ciéncias
' ' ‘ Sociais; Luciana Lobo Miranda, coordenadora do Curso de Psicologia; Kém'a

" Sousa Rios, coordenador do Curso de Historia; Isabelle Braz Peixoto da Silva,
representando a coordenadora do Programa de Pés—Graduaoao em Sociologia;
Maria Aparecida de Paiva Montenegro, coordenadora do Programa de Pos—
Graduaeao em Filosofia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante, coordenadora
geral das Casas de Cultura Estrangeira; Jose Lima Teixeira, representante do
Quadro Técnico-Administrativo e Evilasio Oliveira, representante do Centro
Academico de Histéria. Havendo quorum regimental, a Professora Maria de
Fatima Oliveira Costa submeteu a pauta a apreciaoao dos Senhores
Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes Inclusoes: 1) Afastamento de
Docente — Casa de Cultura Francesa — Profa. Elizandra Magalhaes; 2)
Aprovaoao de Bancas de Concurso/Campus de Sobral — Depto. de Psicologia;
3) Projeto de Extensao — Profa. Ines Silvia Vitorino. Logo apos terem sido
aprovadas as inclusoes e conseqfientemente a pauta, a Senhora Diretora deu
inicio a reuniao: PRIMEIRA MATERIA. PROJETOS DE PESQUISA. 1)

i De‘partamento dc Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino
relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reuniao

E ' do dia 11.05.06, que tratam dos projetos de pesquisa intitul‘ados: a)

(a
n

'7
!-

"
.

'-
”w

as
?

'1
.“

{:
".

-!
I

""
n

~..
-r_

n
wr

y»
:-

--.
‘-.

'
,_

4
A

‘.



c;‘IIV1’Lerven<,:ao sobre Processos de Mediagfio entre Criangzas e'm Escola Publica

def Fortaleza”, coordenado pela Professora Veriana de Fatima Rodrigues

Colaoo. b) “Memoria Narrativa e a Inveneao de Si: auto—biografia de jovens

vinculados e egressos de medidas socio-educativas”, coordenado pela

Professo‘ra Idilva Maria Pires Germano. Na oportunidade, 0 Professor Cassio

Adriano Braz de Aquino, fez a leitura de cada uma dos pareeeres dos projetos

de pesquisa eitados. Postas ein votaoao as matérias forain aprovadas por

unanimidade. A Conselheira Luciana Lobo Miranda related as matérias,

aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 22.05.06aque

tratam dos projetos de pesquisa intitulados: c) “Conscienti‘zagaoz um estudo'

sobre os significados e 03 afetos envolvidos neste processo”, coordenado pelo

Professor Cesar Wagner de Lima Gois. d} “Percorrendo Caminhos

Episteinologicos da Psioologia Cornunitaria”, coordenado pela Professora

Veronica Morais Ximenes. Na oportunidade, a Professora Luciana Lobo

Miranda fez a leitura de cada uma dos pareceres dos projetos de pesquisa

" citados. Postas em Votagao as matérias foram aprovadas po‘r unanimidade. e)

' O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada

pelo Departamento de Psicologiei, em reuniao do dia 22.05.36, que trata do

projeto de pesquisa intitulado “Flexibilizagao e Precarizagé'o Laboral: duas

faces do rnesmo fendmeno", por ele coordenado. 0 Professor Cassio Adriano

Braz de Aquino leu o parecer do projeto que “da oontinuidade as pesquisas

iniciadas ern anos anteriores e se propoe a analisar a complementagao desses

dois fendmenos no cenario do trabalho da contemporaneidade.” Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. f) A Consel‘neira Luciana

Lobo Miranda relatou a matéria, aprovada pelo Departanieni'o de Psicologia,

em reuniao do dia 22.05.06, que trata do projeto de pesqulsa intimlado “A

Cidade e a Escola”, coordenado pela Professor-a Zulinira Auzea Cruz Bomfim.

Na ocasifio, a Professora Luciana Miranda fez a leitura do parecer do referido

projeto que “sofreu solueao de continuidade devido a graves havidas no

sistema de educaoao publica de Fortaleza, e qua deverao ser concluidos: o

E levantamen’ro dos sentimentos e (311109663 dos alunos some a Cidade de

' Fortaleza, através da aplicagao de questionario gerador dos mapas afetivos; a

realizaoao de trilhas urbanas; e a analise dos resultados da pesquisa”. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Cdssio

Adriano Braz de Aquino relatou as matél‘ias, aprovadas pelo Departamento de

Psicologia, em reuniao do dia 22.05.06, que tratam dos projetos de pesquisa

intitulados g) 5‘0 Corpo Idealizado do Consume: entre os nieandros dalogica

do desejo e da logioa do mercado”, c00rdenado pela Prefessora Maria de

C)
(j)

Fatima Vieira Severiano. h) “Literatura e Psicologiatv a alteridade d(n)os textos

e a constituigao subjetiva do psicologo”, coordenado pelo Professor Jose—Cai0



Freire. Na oportunidade, 0 Professor Cassio Adriano Braz de Aquino, fez a
leitura de cada uma d9_s pareceres dos projetos de pesquis‘a 'citados. Posta‘s 6—m—
votacao as maté1ias foram ap1ovadas p01 unanimidacle. 2) Departamento de
Ciencias da Informacao. A Conselhena Rute Batista Ponte 1elatou a materia,
aprovada ad referendum do Departamento de Ciéncias da lnfo1ma9ao que
trata do projeto de pesquisa “Construindo Ontologia para Representacfio
Indexal de Imagens Visuais”, coordenado pela professora Virginia Bentes
Pinto. A Professora Rute Batista Ponte fez a leitura do parecer do projeto que
“realgza também, 0 alcance social do referido projeto, visto que um de seus
objetivos é facilitar a comunidade inte1essada o acesso as 1711121D(Tens o1iundas de
analises documentauias lealizadas pela aludida pesquisadora” . Posta em
votacao, a matélia foi aplovada por unanimidade SEGUNDA MATERIA.
PRORROGACAO DE PROJETO DE PESQUISA. Bepartamento de
Letras Estrangeiras. a) A Professora Jacqueline Freitas Bezerra relatou a
mate'ria, aprovada pelo Depaxtamento de Let1as Estrangei1as,e111 1eunifio do
dia 31.03.06 que trata da prorrogaoao do projeto de pesquisa intitulado
“Oralidade 11a Literatura de Co1del”, coo1denado pela Professma Mentine
Suzanne Kunz. Na Oportunidade, a Professora Jacqueline F1e1tas fez a leitura
do parecer do .referido projeto que, posto e111 votacao foi aprovado por
unanimidade. b) A Professora Jacqueline Freitas Beze11a 1elatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Letras Est1a1106iras,em reuniao do dia
31.03.06, que tiata da prouogacao do piojeto de pesquisa intituiado “Aspectos
Semfinticos e Siniiticos das Construeoes Anticausativas Reflexivas em
Portugués e Alemao”, coordenado pelo Professor Leonel 1Sigueiredo de
Alencar Araripe. Na oportunidade, a Professora Jaceline Freitas fez a leitura
do parecer do referido projeto que, posto e111 votac‘ao foi aprovado por
unanimidade. c) A Professora Jacqueline Freitas Bezerra reiatou a matéria,
aprovada pelo Depaftamento de Letras Estrangeiras, e111 reuniao do dia
27.06.06, que trata da pron‘ogaeao do projeto de pe'squisa intitulado “O Léxico
dos Autos de Querella”, coordenado pela Professora Emiiia Maria Peixoto

‘Farias. A Professors Jacqueline Freitas fez a leitura do parecer do projeto em
questao que, evidencia “Luna significante produgéo intelectual resultante do
projeto de pesquisa que, tendo iniciado a seleeao e estudo de parte do que
compora o le’xico dos autos de querella, objetiva concluir seu trabalho com a
pronogaeao p01 mais um ano da inovado1a pesquisa”. TERCEIRA
MATERIA. RELATORIOS DE PROJETOS DE PESQUISA.
Departamento de Comunicaeao Social. A ConSelheira Liana Viana do
Amara] relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicaeao
Social, em reuniao do dia 27.03.06, que trata do relatorio do projeto de
pesquisa intitulado “Midia e Politica: o exercicio da cidadania no horario
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eleitoral gratui‘co no radio nas eleicoes municip‘ais de Fortaleza em 2004”,
coordenado pela Professora Marcia Vidal Nunes. Na ocasiao, a Professora
Liana Viana fez a leitura do parecer da comissao que ressalta que a pesquisa
“tern sua originalidade baseada na impoflancia que a relacfio Midia e Politica
ganhou na contemporaneidade, e que se relaciona com o poder, bens
simbolicos e com as linguagens”. Posta em votacao, a matéria fol apl‘ovada
por unanimidade. Departamento de Ciéncias Socials. a) 0 Professor
Domingos savlo Abreu relatou a matéria, agesovada pelo Departamento de
CiénciaSSociaiS, em reuni'ao do dia 16.05.06, que trata do relatério do projeto
de pesquisa intitulado “Requalificacao Urbana, Cultura e Cidadania: a
problematica do espaco pfiblico no entorno do Centro Dragao do Mar de Arte
e Cultura”, coordenado pela Professora Linda Maria de Ponies Gondim. 0
Professor Domingos Sévio Abreu leu o parecer do projeto em questao que
pesto em votacfio fol aprovado por unanimidade. b) Conselheiro Jose’ Estevao
Arcanjo relatou a matéria, aprovada pelo DepafiamerMe Ciéncias Sociais,
em reuniao do dia 14.02.06, que trata do relarorlo do proje’to de pesqfiifi
intitulado “Pollticawde Imagem e Dinamica de Campanlias Eleitorais
Competitivas no Ceara: 2004-2006”, coordenado pela Professora Rejane
Vasconcelos Accioly de Carvalho. 0 Professor José Estevfio Arcanjo fez a
leitura do parecer do relatério do projeto em questao que considerando “o
excelente contefido analitico sobre a polltica de imagern veiculada nas
campanhas eleitorais relatives a0 periodo estudado, e ainda com resgate de
dados concernentes a momentos de- campanhas anteriores no contexto local”,
julgou favoravel sua aprovacao. Posta em votagao, a mate’rla foi aprovada por
unanimidade. c) A Conselhe‘ira Isabelle Braz Peixoto relateu a matéria,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Socials, em reunifio de 24.01.06, que
trata do relatorio da pesquisa “Alternatives de Geracao de Renda Via
Microcrédito, Cooperativismo e Associativismo: processes sociais
contemporaneos e mudanoa cultural”, coordenado pela Professora Lea
Carvalho Rodrigues. A Professora Isabelle Braz fez a leitura do parecer do
relatorio da pesquisa que tern como objetivo “a realizacao de estudos
etnograficos de algumas experiéncias de geracao de renda e combate a
pobreza”. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade.
'QUARTA MATERIA. AFASTAMENTO BE BOCENTES.
Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Jacqueline Freitas
BeZerra relatou a material, aprovada pelo Departamento de Letras Esn'angeiras,
em reuniao do dia 23.05.06, que trata do seu afastamento, par-a ministrar curso
de francés lingua estrangeira (100 horas/aula), no periodo de 06.08.06 21
18.09.06, na INSA de Lyon (Instituto Nacional de Ciéncias Apllcadas), em
Lyon, na Franca. Na oportunidade, .a Professora Jacqueline Bezerra prestou cs
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devidos esclarecimentos e fez a leitura do seu plano de estudo. Posta em
votagzfio a matéria foi aprovada por unanimidade. Casa de Caitm‘a i'rancesa.

A Conseiheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante reiatou a mate'ria, aprovada

peia Coordenaefio Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao do dia

09.06.06, que trata do afastamento da Professora Elisandra Maria Magalhfies,

no periodo de 29.06.06 a 06.08.06, a fun de partieipar de um estagio de verfio

de formaeao de professores de francés, no Centre de niiisticgggicadag em
B-esanoon, na FraneazNa oportunidade, a Professora Giancya Gislayne‘ BTit‘o

Cavalcante prestou os devidos esclarecimentos com reiaoao a0 afastamento da
referida professora. Posta em votaeao a matéria foi aprovada per unanimidade.

QUINTA MATERIA. REVISAO DE REPROVACAO BE ALUNOV.
Coordenagfio do Curso de Comunicaefio Social. A Conseiheira Elizabeth

Dias Martins relatou a matéria, que trata da revisao de reprovagao em
monografia peia banea examinadora, da aluna Liliane de Antimde Moura,
do curso de Comunicaoéio Social — Publicidade e Propaganda. A referida aluna

havia anteriormente solicitado a apresentaeao dos documentos que

comprovassem o plagio alegado pelos exaininadores. Naqueia oportunidade, a

Professora Elizabeth Dias Martins, na qualidade de reiatora do processo em
questfio, propos aos conselheiros presentes que fossem anexados a0 referido'
processo, a comprovaoao do plagio, conforme soiieitaoao cia aiuna requerente

e em seguida encaminhado ao presidents da comissao examinadora. Na
presente re'uniao, de posse do pi‘ocesso, com as devidas proves anexadas, a
reiatora apiesentou o Pareoer que constatou “a configuraoao do plagio, e, mais

propriamente, a apropriagsao mesmo do pensamento intelectuai”, sendo “‘pelo
acatamento do resultado proferido peia Banca Examinadora”, qual seja a
“reprovagfio da aluna supracitada, que foi aconselhada a fazer as devidas

corregoes e reapresentar o trabalho, posteriormente”. Na oportunidade, pfi‘e—se
em discussao a questao da punioao adotada nesses cases, ja que foi
considerada uma punigao muito branda. Os Professores isabeiie Braz Peixoto

6 Antonio Wagner Chaeon sugerirain que fosse formado um grupo de traba‘iho
-d0 Centro de Humanidades, a fun de discutir os reguiamentos de monografia.
Posto em votaeao o Parecer foi aprovado 1301~ unanimidade. A Diretora sugeriu

que os Coordenadores de Cursos de Graduaeéo discutissem e apresentassem
‘sugestoes nesse sentido para. ser apresentado nesse Conseiho. SEXTA
MATERIA. CRIACAO DE DISCIPLINAS. Departamefito (is: Ciéncias da

Informagfio. a) A Conselheira Rute Batista de Ponies reiatou a matéria,
apfovada pelo Departamento de Ciéncias da informaeio, em reunifio do dia
17.02.06, que trata da criaoao da disciplina “Fundamentos de Arquivologia”,
no curriculo do Curso de Biblioteconomia. Na opomlnidade, a Professora
Rute Batista Pontes apresentou, o plano de ensino d‘a disciplina com



justificativ‘a, a ementa e a carga horéria. Posta em votagéo a matéria foi
aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Rule Batista dc Pontes relatou
aind‘a, a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informagfio, em
reunifio do dia 31.03.06, que trata da Criagfio da disciplina “Normadzagéo da
Documentagfio”, no curriculo do Curso de Biblioteconomia. Na oportunidade,
a Professora Rute Batista de Pontes apresentou 0 plane da disciplina com a
justificativa, a ementa e a carga horéria. Posia em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. SETIMA :vTERIA. I’LANOS DE

V TRABALHO. Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A
Conselheira Glaucya Gislayne de Brito Cavalcan‘re relatou a matéria, aprovada
pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em
reuniéo do dia 12.05.06, que trata da aprov-agfio dos pianos de trabalho das
'seguifites Casas de Cultura: 21) Casa de Cultura Alemfi. b) Casa de Cultura
Briténica. 0) Casa de Cultura Francesa. d) Casa de Cultura Hispfinica. 6) Casa
de Cultura Italiana. 1) Casa de Cultura Portuguesa. A Professora Glaucya
Gislayne Cavalcante fez a leitura da quantidade de professores, quais
encontram-se afastados, e 0 total da carga horéria de cada uma das Casas de
Cultura acima citadas. Posta em votagéio, a matéria foi aprovada per
unanimidade. OITAVA MATERIA. PROGRESSAO FUNCEONAL
HORIZONTAL. Coordenagéo Gera! dag Casas de Cultura Estrangeira.
A Conselheira Glaucya Gislayne Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo
‘Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em
reuniéo do dia 12.05.06, que trata da Progressfio Funcional Horizontal da
Professora Carmen Rivas Maximus Denis, lotada ma Casa de Cultura
Hispfinica, da classe C, referé'ncia 3, para a classe C, referén‘cia 4, do quadro
de magistério de 1° 6 2° graus. A Professora Glaucya Gislayne Brito fez a
lei‘cura do parecer da comissfio que, “apos exame do relatorio apresentado e
dos documentos comprobatorios anexos ao grocesso, julgou a referida
professora apta a progressfio solicitada”. Posta em votagéo, a matéria foi
aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Glaucya Gislayne Cavalcant‘e
relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordeneo—fia GWWEISZL
de Cultura Estrangeiira; em reunifio do dia 12.05 .06, que trata dfiWO
Funcional Horizonta1 da Professora Dina Maria Fragoso Cestari, lotada na
Casa de Cultura Portuguesa, da classe B, referéncia 3, para a classe E,
referéncia 4, do quadro de magistério de 1° 6 2° graus. A Professora Glaucya
Gislayne Brito fez a leitura do parecer da comissfio' que, “apos exame do
relatério apresentado e dos documentos comprobatorios anexos a0 processo,
julgou a referida professora apta é progresséo soiicitada”. Posta em votagio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA. AVALIACAO
INSTITUCIONAL. A Senhora Diretora abriu espago e passou a paiavra a0
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St. José Lima Teixeira, membro da Comissao Prépria de Avaliacao — CPA,
que prestou informacoes a respeito do andamento do processo avaliativo na‘
UPC. 0 Senhor José Lima informou aos presentes que os dados estao
disponibilizados pela IntErnet, através do preenchimento de formulérios on—
Aline,'no portal da UPC, o que tem sensibilizado os usuarios a uma maior
participacao. Continuando, expos os dados estatisticos, de acordo com 0
percentual de participacao por segmento e per centre ou faculdade. Na
oportunidade, a senhora‘ diretora solicitou a indicacao de nomes de dois
professores por curso de graduacao, para comporem a Banca de Avaliadores
do INEP. Os coordenadores presentes se comprometeram a encaminhar as
indicacoes posteriormente. DECIMA MATERIA. HOMCLOGACAO DE
RESULTADO DE CONCURSO. Edital 11° 42/2006. Departamento de
Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a matétia, aprovada
em reuniao do dia 09.06.06, que trata da homologacao do resultado do
concurso pt’tblico para professor adjunto, setor de estudo Literatura
Brasileira. A Professora Elizabeth Dias Martins fez a leitura da ata do
referido concurso, que teve O3 (trés) candidatos inscritos, tendo porém,
comparecido apenas o candidato Cid Ottoni Bylaardt, que foi aprovado 00111
as seguintes notas: prova escrita — 8,5 (oito e meio); prova de titulos — 6,0
(seis); prova didatica # 7,0 (sete); media final — 7,16 (sete virgula dezesseis).
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Eepartamento de
Ciéncias da Informaeao. A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou a
Inatéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da ln‘l‘ormacfio, em reuniao_
do dia 12.06.06, quetfata da homologacao do resultado' do concmfibfico
para professor assistente, setor de estudo Organizacao e Tratamento da
Informacfio. Na oportunidade, a Professora Rute Batista de Pontes fez a
leitura da ata do referido concurso, que teve 02 (dois) candidates inscritos,
tendo porém, comparecido apenas o candidato Heliomar Cavati Sobtinho, que
foi aprovado e indicado por todos os membros da Banca, com as seguintes
notas: prova escrita — (7,3; 7,3; 7,5); prova de titulos — (8,0; 8,0; 8,0); prova
didatica — (7,0; 7,0; 7,5); me’dia final — (7,4; 7,4; 7,6). Posta em votacao, a
mate'ria foi aprovada pot unanimidade. Departamento de Comunicacfio
Social. A Conselheira Liana Viana do Amaral relato‘u a materia, aprovada
pelo Departamento de Comunicacao Social, em reuniao do dia 12.06.06, que
trata da homologacao do resultado do concurso pt’tblico para professor
assistente, setor de estudo Audiovisual. Na oportunidade, a Professora Liana
Viana’ do Amaral fez a leitura da ata do referido concurso, que teve 0'9 (nove)
candidates inscritos, tendo sido O4 (quatro) aprovados e indicados por todos os
membros da Banca: Sylvia Beatriz Bezerra Furtado — 1° lugai‘; Denise Moraes
Cavalcante — ‘2" lugar; Michelle Cunha Sales — 3° lugar; Ismael Pordeus
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Bezerra Furtado — 4° lugar. A candidata api‘OVada em 1° lugar, Sylvia Beatriz
Bezerra Furtado, foi indicada para contr-atagao. Posta em votaeao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia. O Conselheiro
Gassio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, que trata da homologaeaa do resultado do
concurso publico para professor adjunto, setor de estudo Psicologia
Comportamental. Na opvortunidade, 0 Professor Céissio Adriano Braz de
Aquino fez a leitura da ata do referido concur-so, esclarecendo que nao houve
Candidatos aprovados para a referida vaga, ssiicitando que a vaga fosse
reaberta para a ciasse de professor assistente. PC Sta em votagao, a matéria foi
aproVada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA.
HOMOLOGACAO DO RESULTADO DE CONCURSO PARA
PROFESSOR ADJUNTO — CAMPUS BO CARERI. Curso de
Biblioteconomia. A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou as matérias,
aprovadas pelo Departamento de Comunicaeao Social, em reuniao do dia
12.06.06, que tratam da homologagao do concurso public-o para: a) Professor
Assistente, setor de estudo Tecnoiogias da Inferring-ac. Na oportunidade, a
Professora Rute Batista informou aos conseiheiros que o concur-so nao péde
ser realizado, devido a0 nao comparecimento do fmico candidate inscrito. b)
Professor Adjunto, setor de estudo Pesquisa. Na oportunidade, a Professora
Rute Batista de Pontes fez a 'leitura da ata do concur-so, que {eye 05 (cinco)
candidatos inscritos, e de acordo com os resultados apresentados, o-s
candidatos aprovados e indicados pelos membros da Banca foram: Modesto
Leite Rolim — 1° lugar, media 9,3 (nove Virguia tres) e Aime Francialy da
Costa Arat’ijo — 2° lugar, me’dia 8,3 (oito virguia trés). Postas em votaeao, as
matérias foram aprovadas por unanimidade. DECIMA SEGUNDA

‘MATERIA. PROJETo POLiTICO PEDAGO‘GICO. Departamento de
,PSico‘logia. A Conselheira Luciana Lobo Miranda relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 25 .0506, que trata das
ralteraooes do proj eto politico pedagogico, do curso de psieologia, deste
Centre. 'A Professora Luciana Lobo apresentou aos senhores conseiheiros a
lista com as alteraeoes efetuadas no referido projeto, tais como “inclusao de
disciplinas obrigatérias; redistribuigao da carga horaria destinada ao nt’lcieo
comum e as énfases; inclusao de Ementas no quadro cie Disciplinas .
obrigatorias por semestre; redistribuigao das disciplinas nas Unidades
Curriculares; mudanea na carga horaria total do curso”. Salientou ainda que o
curso de psicologia da UPC é o primeiro das universidades publicas a
implantar as novas diretrizes curriculares. Posta em votagao, a material foi
aprovada‘ por u‘nanimidade. DECIMA TERCEIEA MATERIA.
APROVACAO DAS BANCAS DO CONCURSO PARA E’ROFESSOR
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ADJUNTO — CAMPUS DE SOBRAL. O Conselheiro Cassie Adriano Braz

de Aquino relatou a materia, aprovada pelo Departamento de Psicologia, que.

trata das indicacoes das bancas para o concurso pfiblico de professor adjunto

de sobral, dos .Seguintes setores de estudo: a) Psicologia Sociai: Profa. Dra.
Maria de Fatima Vieira Severiano (Adjunto/UFC) — Presidente;.Profa. Dra.
Angela de Alencar Araripe Pinheiro (Adjunto/UFC) e Profa. Dra. Sylvia

Cavalcanti (Titular/UNTFOR) — Membros; Prof. Dr. Céssio Adriano Braz de
Aquino (Adjunto/UFC); Prof. Dr. Erasmo Miessa Ruiz (Adjunto/UECE);
Profa. Dra. Regina l-Ieloisa Maciel (UNIFOR) — Snplegtes e Profa. Dra.
Zulmira [ml-ea Cru;.Bornfim (UPC) — Secretarial. b) Tee-visas e Técniéafs

I

Psicoterapicas (Fenomenologia): Prof. Dr. Jose Célio Fvelre (Adjunio/UFC)

— Presidente; Prof. Dr. George Daniel Janja Bloc Boris (Titular/UNIFOR) e

Profa. Dra. Ana Maria Coelho Monte Frota (Adjunto/UFC) — l‘v’iembros; Profa.

Dra. Vilma Maria Barreto Paiva (Adjunto/UFC) e Prof. Dr. Francisco Silva

Cavalcanti Jr. (Titular/UNIFOR) — Suplentes; Profa. Dra. Veronica Morais
Xirnenes (Adjunto/UFC) — Secretaria. c) Teorias e Técnicas Psicoterépicas

(Campertamental): Profa. Dra. Ana ‘Maria Vieii‘a Lage (TitularNFC) —

Presidente; Prof. Dr. Ricardo Lincoln Laranjeira Barmcas (Adjunto/UFC) e,

Prof. Dr. Olivia Kale (Adjunto/UFPA) <Membros; Profa. Dra. Regina

Cardoso Esteves (Aposentada/UFC) e Profa. Dra. Marilice Fei‘nandes Garotti
(Adjunto/UFPA) — Suplentes; Prof. Dr. Joao Ilo Coelho Barbosa
(Adjunto/UFC) — Secretario. d) Psicologia do Desenvolviananto: Profa. Dra.
Vilma Maria Barreto Paiva (Adjunto/UFC) —- Presidente; Prof. Dr. Jesus
Garcia Pascual (Adjunto/UFC) e Profa. Dra. Monica Mota Tassigny
(UNIFOR)‘— Membros; Profa. Dra. Veriana de Fatima Rodrigues Colaco
(Adjunto/UFC) e Profa. Dra. Adriana FlaVia S. de Oliveira Liana (UNEFOR) —
Suplentes; Profa. Dra. Luciana Lobo Miranda (Adjunto/UFC‘) — Secretarial.

DECIMA QUARTA MATERIA. PROJETOS BE EXTENSAO.
Departamento de Comunicacao Social. A Conselheira Ines Silvia Vitorino
relatou a matéria, aprovada pelo Departamen‘to de Comuvaicagao Social, em
renniao do dia 11.04.06, que trata do projeto de extensao intitulado

“Cornunicacao Cidadaz a comunicacao como estratégia de garantia dos
direitos humanos de criancas e adolescentes”, por ela coordenado. A
ProfeSsora Inés Silva Vitorino fez a leitura do parecer do referido projeto que
tern por objetivo “contribuir para o aprimoramento da c‘obei'tura jomalistica
sobre infancia e adolescéncia mediante a fonnsacao de comunicadores
socialmente responsaveis e comprometidos con: a defesa dos aireitos humanos
de criancas e adolescentes”. Posta em votacao, a matévia foi aprovada por

‘ unanimidade. Comunicacées e Assuntos dc Interessa do Centro de

Humanidades/UFC. A Senhora Diretora registrou um vote de pesar a0
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Professor CésSio Adriano Braz de Aquino pela morte de seu pai Adelso'n

Céssio Braz. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou

encerrada a sessfio, da qual, eu, Fernanda Maria Veras Fernandes, na

qualidade de secretéria, lavrei 21 presents ata, que dep‘ois de lida e. aprovada,

seré assinada por mim e pelos presentes.
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