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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 485ll Reunifio Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2011 (dois mil e ooze), as 09 (neve)

horas e 35 (trinta e cince) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centre, sob a Presidéncia

da Diretora do Centre, Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a preseuca dos

seguintes Conselheiros: Maria Elias Scares — Ex-diretora do Centre de Humanidades; Edilene

Rib’eiro Batista - Representante do Departamente de Literatura; Hebe Macedo Carvalho — Sub—

chefe do Departamente de Letras Vernaculas; Francisco Edi de Oliveira Sousa e Tito Livio Cruz

Remao — Sub-chefe e Representante do Departamente de Letras Estrangeiras; Hamilton '

Redrigues Tabosa 6 Jefferson Veras Nunes — Representante do Chefe e Representan‘te do

Departamento de Ciéncias da Inforrnacfio; Valmir Lopes Lima 6 Celina Amalia Galvfio Lima —

Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Walberto Silva dos Santos eRica’rde

Lincoln Laranjeiras Barrocas — Chefe e Representante do Departamente de Psicelogia; Pedro

Airton Queiroz Lima — Chefe do Departamente de Histéria; Maria Silvana Militao de Alencar —

Coerdenadera do Curse de Letras Diurne; Maria Valdénia Falcfio do Nascimento — Vice-

Ceerdenadera do Curso de Letras Netumo; Maria de Fatima Silva Fontenele — Geordenadora do

Curso de Bibliotecenomia; José Estevfio Machado Arcanjo — Ceordenador do Curso de Ciéncias

Sociais (diurno); Antonio George Lopes Pauline - Coerdenador do Curse de Ciéncias Sociais

(notumo); Andrea Carla Melo Filgueiras — Coordenadera do Curse de Psicologia; Ana Amelia de-

Meura Cavalcante de Melo -— Coerdenadora do Curso de Histéria; Elizabeth Dias Martins —

Coerdenadora do Programa de Pos-Graduacae em Letras; Livia Marcia Tiba Radis Baptists. ‘-

Coerdena'dera do Programa de Pés-Graduacfio em Linguistica; Céssio Adriano Braz Aquino —

Coerdenador do Programa de Pés-Graduacfio em Psicolegia; Monica Dourado Furtado ~-

Ceerdenadera Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Alexander Magnus Alves Ribeiro —

Representante do Magistério de Ensine Basico Técnice e Tecnelegico; Geana de Alencar Liberia

- Representante do Corpo Técnice-Administrativo; Ana Tielly Mendenca Bezerra —

Representante do Centre Académico de Histéria e come convidadas a Diretera da secretaria de

Aeessibilidade, Profa. Vanda Magalhfies e a servidera Clemilda dos Santos Sousa. Reuniu—se em

sessao ordinéria, o Conselho do Centre de Humanidades. Antes de iniciar apreciacfie da pauta a



29
30
'31
32
33
34
35
35
37
38
39
4o
41
42
43

45

46

47

48

49

50

‘51

52

53
‘54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Senhora Diretora passou a palavra a professora Vanda Magalhfies — Diretora da Secretaria de
Acessibilidade — UFC INCLUI, que solicitou espaoo nesse Conselho para apresentar a Secretaria e
suas principais aooes, divulgando a realizaefio de ciclo de debates durante todo o ano de 2011, que
prevé discussfio de teméticas sobre acessibilidade e inclusfio de. alunos com deficiéncia na UFC,
além de divulgar experiéncias inclusivas que vem sendo desenvolvidas na Universidade.
Compareceu, tambe’m, como representante da referida secretaria a servidora Clemilda dos Santos
Sousa, da Biblioteca de Ciéncias Humanas. Alguns conselheiros comentaram suas expefiéncias
pessoais com alunos que tem necessidades especiais e relataram, também, algumas a96es nos seus
ambientes de trabalho que visam a facilitagfio da acessibilidade. A professora Fétima Costa
agradeceu a presenoa da professora Vanda e Clemilda, ressaltando a importéncia do trabalho que
vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Acessibilidade. Dando inicio a reunifio, a Senhora
Diretora deu as boas-vindas aos presentes parabenizando os aniversariantes do més de setembro.

ORDEM DO DIA. Havendo quorum regimental, a Senhora Diretora colocou em apreciagfio a
pauta do dia, onde foram solicitadas as seguintes Inclusoes: Departamento de Psicologia:
Afastamento de docente e projeto de extensfio. Exclusfio: Programagfio Departamental da Casa de

Cultura Alemfi. Posta em apreciaofio a pauta com as inclusoes foi aprovada por unanimidade.
PRIMEIRA MATERIA - Aprovagfio das atas 484a REUNIAO ORDINARIA e 2‘l REUNIA‘O
EXTRAORDINARIA. Como de praxe, a secretéria procedeu 2‘1 leitura dos topicos da ata 484a
realizada em 24 (vinte e quatro) de agosto de 2011 e da 2‘ reunifio extraordinéria realizada em 04
(quatro) de agosto de 2011. Sendo colocadas em discussfio, as atas foram aprovadas por
unanimidade. SEGUNDA MATERIA: CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA
2.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro Walberto dos Santos relatou a

matéria que trata do cadastramento do projeto de pesqujsa intitulado “Espaoo Pfiblico e Cidade:
Desafios e Perspectiva do Uso Coletivo — Um Estudo nos Bairros da Cidade de Fortaleza,

coordenado pela professora Lficia Maria Gonoalves Siebra, aprovado em reunifio departamental
de 24 de agosto de 2011. O projeto tem c0mo objetivo realizar um inventério do(s)
espaoo/equipamento(s) pfiblicos mais representatives da cidade de Fortaleza e de suas atuais
condiooes materiais e de use 6 refletir com a p0pulaofio usuéria (vizinhos, associaofie's de

moradores/bairros, comerciantes, etc.) acerca das condieoes destes espaoos fisicos. Posta em
votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O professor Tito Livio relatou a matéria que trata do cadastramento do
projeto de pesquisa intitulado: “A Idade de Ouro no Bucolismo Virgiliano”, coordenado pelo
professor Roberto Arruda de Oliveira, aprovado em reunifio departamental de 09 de setembro de

2011. 0 projeto tern como objetivo geral evidenciar a intenoéo de Virgflio na bucélica IV em
prenunciar novos tempos de paz, ansiado por vérias geragfies, o vaticinio que coincidira com a Paz
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de Brindes. Posta em votaefio a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Hamilton Tabosa relatou a matéria que

trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado: “Portal de Periédicos Cientificos

Eletrénicos da UFC”, coordenado pelos professores Virginia Bentes Pinto, Osvaldo de Souza e

Juliana Buse de Oliveira, aprovado em reunifio departamental de 20 de agosto de 2011. O

projeto tem como objetivo contribuir com trés vertentes: a) a divulgagéo externa das agoes de

pesquisa e demais aooes correlatas das pés-graduagfies da UFC; b) fomentar e facilitar as agoes. de

criaefio de periodicos eletronicos nas agoes de pos-graduaofio que ainda n50 o tenham; c) obtengfio

de infonnaofio estatistica qualitafiva e quantitativa sobre a pesquisa realizada na pés-graduagfio da‘

UFC. Posta em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA.

RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA —- 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS. A Conselheira Hebe Macedo relatou a mate’ria que trata da apresentagfio dos

seguintes relatorios de pesquisa: 3.1.1 “Aspectos diacronicos da parassintese”, coordenado pelo

professor Paulo Moss’inio Teixeira Duarte, referente ao periodo de agosto/ZOIO ajulho/2011. O

relaiério foi aprovado em reunifio departamental de 22 de setembro de 2011. Posta em votagzfio a

matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.2 “Autoria narrativa em situagfio traumzitica e

construgfio de um depoimento ‘de si a partir do olhar sobre o outro: abordagem cientifica de

autoformagfio - terceira etapa”, coordenado pela Profa. Sandra Maia Farias Vasconcelos,

referente a0 periodo de agosto/2010 a julho/2011. O relatorio foi aprovado em reunifio

departmental do 22 de setembro de 2011 e teve como objetivo geral compreender como se

articula o processo de autoria em narrativas que relatem situagoes trauméticas. Posta em votaqfio a

matéria foi aprovada por unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. O professor Tito Livio relatou a matéria que trata da apresentagfio dos

seguintes relatérios de projeto de pesquisa: 3.2.1 “Ensino de Lingua Inglesa a Distfincia:

Caminhos para uma Prética Interativa em Construgfio”, coordenado pela Profa. Andréia

Turolo da Silva, referente ao periodo de agosto/2010 a julho/2011. O relaton'o foi aprovado em

reunifio departamental de 05 de setembro de 2011, e segundo o parecer apresentado deve-se

evidenciar o considerével Volume de alividades desenvolvidas pela pesquisadora e a relevancia do

estudo proposto, que previa a identificagfio de padroes interacionais no processo

ensino/aprendizagem de lingua inglesa em ambientes online de aprendizagem e a verificaofio da.

natureza das préficas discursivas ali construidas. Posta em votaofio a mate’ria foi aprovada por

unanimidade. 3.2.2 “Letramento critico e prfiticas discursivas situadas: impactos no ensino e

aprendizagem do espanhol como lingua estrangeira”, coordenado pela Profa. Livia Marcia

Tiba Rédis Baptista, referente ao periodo 2010.1 a 2011.1. 0 relatério foi aprovado em reunifio

departamental de 05 de setembro de 2011, e o parecer apresentado descreve as infimeras
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afividades pela pesquisadora durante a vigéncia do projeto, tais: orientaeoes ode dissertaeoes e
teses, publicaeoes em anais de evento, publicaofio de artigos em periédicos, capitulos de livros,
participaeoes em eventos. Posta em votaofio a matélia foi aprovada por unanimidade. 3.3.3 “A
Idade de Ouro no Bucolismo Virgiliano”, coordenado pelo Prof. Roberto Arruda de Oliveira,
referente ao periodo de agosto/2010 a agosto/ZOll. 0 projeto foi aprovado em reunifio
departamental de 09 de setembro de 2011 e teve como objetivo geral evidenciar a intenofio de
Virgilio na bucélica IV em prenunciar novos tempos de paz, ansiado por vérias geraefies, o
vaticinio que coincidira com a Paz de Brindes. Posta em votagfio a materia foi aprovada por
unanimidade. QUARTA MATERIA - CADASTRAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO.
4.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatOu a
matéria que 11ata do cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 4.1.1 “Anélise dos
preconceitos na midia”, coordenado pela professora Dolores Aronovich Agfiero, a realizar-se
no perfodo de 05/09/2011 8. 22/06/2011, aprovado em reunifio departamental de 05 de setembro de
2011. O projeto tern como objetivo geral analisar tanto os preconceitos quanto as reaeées contra
esses preconceitos, fOCando numa dialética de luta e mudanea Posta em votaefio a matéria foi
aprovada por unanimidade. 4.1.2 “Funcionalismo aplicado a1 espafiol”, coordenado pelo Profa.
Nadja Paulina Pessoa Prata, a realizar-se no periodo de 12/09 a 28/11/2011, aprovado em
reunifio departamental de 05 de setembro de 2011. O projeto tem como objetivo geral ampliar 0s
conhecimentos sobre a perspectiva fimcionalista de anélise linguistica e suas contribuiefies para o
ensino-aprendizagem de linguas. Posta em votagfio a matéria foi aprovada por unanjmidade. 4.1.3
“Mitologia na casa”, coordenado pelo Prof. Roberto Brose Pires, a realizar—se no periodo de
03/10 a 26/10/2011, aprovado em reunifio departmental de 05 de setembro de 2011. O projeto
prop6e-se a ser um forum interdisciplinar entre diferentes éreas da UPC dentro de um fimbito
major, que é o projeto CASa, que abriga, dentro de si, imime’ras comunidades temé’ticas,
congregando diversos interesses . Posta em votaeéo a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.1.4
“Aprimorando a pront’mcia da Lingua Inglesa”, coordenado pela Profa. Maria Manolisa

Nogueira Vasconcellos, a realizar—se no periodo (16 13/09 a 24/11/2011, aprovado em reunifio
departamental de 05 de setembro de 2011. O projeto tem como objetivo principal apn'morar a
habih'dade de produefio oral dos firturos professores de lingua inglesa dos Cursos de Letras das
IES de Fortaleza no que conceme a prom’meia. Posta em votaofio a matéria foi aprovada por
unanjmidade. 4.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. 0 Conselheiro
Hamilton Rodrigues relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de
extensfio: 4.2.1 “Projeto Falando Sério: Oficinas de Oratorio para apresentaeio de
Seminérios e TCCs”, coordenado pelo Prof. Hamilton Rodrigues Tabosa, a realizaI-se no
periodo de 23/08 a 02/12/2011, aprovado em reunifio departmental de 24 de agosto de 2011. O
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projeto tem objetivo geral possibilitar aos alu‘nos do Curso de Bibliotcoonomia da UPC 0 acesso

as técnicas dc oratéria modema como elementos facilitadores no desenvolvimento da apresentagao

de seminérios e TCC’s. Posta em votagao a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2.2

“Seminal-i0 (1e Informagfio”, coordenado pela Profa. Maria de Faitima Oliveira Costa, a

realizaI-se no periodo de 01/06 a 01/12/2011, aprovado “ad referendum” pelo Departamento de

Ciéncias da Informagfio. O projeto tem como objetivo integrar os alunos dos trés filtimos

semestres com a apresentaofio dos trabalhos de pesquisa realizadas no semestre, como também as

experiéncias dc estagio nas Instituigfies que receberam estagiérios para amar nos diversos campo‘s.

Posta em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3 DEPARTAMENTO DE

PSICOLOGIA. O Conselheiro Walberto dos Santos relatou a matéria que trata do cadastramento

dos seguintes projetos de extensfio: 4.3.1 “11 Seminério do Cosmos ~ A Dimensfio Transpessoal

do Ser”, coordenado pelo Prof. Gustavo Alberto Pereira de Maura, a realizar-se no periodo de

14 a 16/09/2011, aprovado em reunifio departamental de 24 de agosto de 2011. O projeto tern

como objetivo ampliar a discussao sobre a dimensfio transpessoal na Psicologia, possibilitando o

intercfimbio entre profissionais da area e a Academia. Posta em votagfio a matéria foi aprovada por

unanimidade. 4.3.2 “Implicacp’ies da pobreza e desenvolvimento de estratégias de

fortalecimento de agfies comunitérias parficipativas de esporte, lazer e safide”, coordenado

pela professora Veronica Morais Ximenes, a realizaI-se no dia 08/09/11 a 07/09/2012, aprovado

em reunifio departamental de 14 de setembro de 2011. O projeto pretends alcanqar varies niveis do

integragfio e fortalecimento em agfies comunitérias, envolvendo: os moradores das comunidades

de Canasfistula (Apuajrés), os profissionais de safide e os cuidadores populares que atuam nestas

regiées, além de agoes extensionistas de diversos cursos de graduagfio. Posta em votaofio a matéria

foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 5.1

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a

matéria que trata da solicitagzfio dc afastamento da professora Massilia Maria Lira Dias, pelo

periodo de 30 de novembro a 12 de dezembro, com a finalidade dc participar do II Coléquio

Internacional, que se realizara 11a Universidade de Buenos Aims/Argentina. Posta em votagfio a

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O

Conselheiro Walberto dos Santos relatou a matéria que nata da solicitaofio dos seguintes

professores: 5.2.1 Maria de Fatima Vieira Severiano, pelo ‘periodo de 01 de fevereiro de 2012 a

15 de dezembro de 2012, com a finalidade de realizar P6s-doutorado na Universidade Estadual

do Rio de Janeiro/RJ. Posta em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2.2 José Célio

Freire, pelo periodo de 13 a 20 de novembro de 2011, a fim de participar da VI Conferéncia

Intemacional de Psicologia de la Salud, na Sociedade Cubana dc Psicologia de la Salud, em

Havana/Cuba. Posta em votagz‘ao a mate’ria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA.
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PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. Tendo em vista 0 n50 comparecimento de
nenhum dos membros da Comissao responsavel pela analise das solicitaeoes de progressfio
funcional de docentes para a classe de Associado, foi consultado pela Senhora Diretora, se os
Conselheiros presentes concordam que os processos sejam relatados pelo professor Pedro Airton —
Chefe de Departamento de Historia, atendendo a solicitaefio do presidente da referida Comissfio,
professor Frederico Neves, do mesmo Departamento. Apés a anuéncia dos presentes e visando
n50 atrasar, por um més, os trémites dos processos, seguiu-se ao relato das seguintes progressoes:
6.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. Progressfio funcional da classe de professor
Associado I para a classe de professor Associado H e progressfio funcional da classe de professor
Associado 11' para a classe de professor Associado III, ambas as progressfies pleiteadas pela

professora Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho. Posta em votaefio a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. Progressfio funcional
da classe de professor Associado 11 para a classe de professor Associado III, pleiteada pela
professora Maria de Fatima Vieira Severiano. Posta em votaefio a matéria foi aprovada por
unanimidade. 6.3 CASA DE CULTURA BRITANICA. Foi relatada pela Conselheira a matéria
que trata dad solicitagzfio de progressfio fimcional vertical da professora Débora Andrade

Pamplona da Classe D3 referencia 04 para a classe D4 referéncia 01. Posta em votagfio a

matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA - PROGRAMA DE CONCURSO
- PROFESSOR D0 QUADRO D0 MAGISTERIO DO ENSINO BASICO, TECNICO E
TECNOLOGICO. , A Conselheira Monica Dourado relatou a matéria que trata da atualizaeao dos
programas de Concurso para provimento de vagas no Quadro do Magistério do Ensino Basico,
Técnico e Tecnolégico, visando a abertura de vagas no futuro. Inicialmente relatou o programa da
Casa de Cultura Britfinica: Lingua e Cultura Britfinica, seguido do programa da Casa de
Cultura Francesa: Lingua e Cultura Francesa. Posta em votaoao a matéria foi aprovada por
unanimidade. OITAVA MATERIA. PROGRAMACAO DEPARTAMENTAL CASAS DE
CULTURA ESTRANGEIRA. Os Conselheiros Monica Dourado 6 Alexander Magnus relataram
em bloco a matéria que apresenta a programagfio departamental para o semestre 2011. 2 das
seguintes Casas de Cultura Estrangeiras: Casa de Cultura Britfinica, Casa de Cultura Francesa,
Casa de Cultura Hispfinica, Casa de Cultura Portuguesa e Casa de Cultura Italiana. Posta em votagfio

a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA - ALTERACAO DE PROJETO
POLITICO PEDAGOGICO. Curso de Letras Diurno. A Conselheira Silvana Militfio relatou a
matéria que trata da alteraoao do item 4.5 do projeto pedagégico do Curso de Letras Diurno, que
regulamenta o aproveitamento de disciplinas por estudantes de outras instituigfies, que ingressam
no Curso de Letras. Foi discutida a real necessidade de se alterar o referido item, pois alguns
julgaram o teOr da alterae‘fio propOsta, foi ainda discutido com relagfio aqueles que concluiram o
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curso antes de 2006, periodo da aprovacfio do novo curriculo do curso de letras. Foi, entfio,

sugerido pela professora Maria Elias um ajuste na redacao da alteracao do item em questao. Posta

em votacfio a mate’ria foi aprovada por unanjmidade, com a ressalva da alteracao no texto da

proposicao de alteracfio do referido item. DECIMA MATERIA - COMISSAO PROGRESSAO
FUNCIONAL PARA PROFESSOR ASSOCIADO. Foi explicado pela Senhora Diretora a

necessidade de substituicao de um dos membros componentes da Comissio responsavel pela

anélise de solicitacao de progresséo funcional de docentes para a classe de professor Associado,

devido a desisténcia da professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo em participar da referida

Comissao. Diante do exposto a Senhora indicou o professor RiCardo Lincoln Laranjeiras Barrocas,

do Departamento de Psicologia para substitui—la. Posta em votacfio a matéria foi aprovada por

unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA - ESCOLHA DE REPRESENTANTE

CONSUNI. Foi encaminhado a direcao do Centro de Humanidades oficio circular do CONSUNI,‘

em 16 de setembro de 2011, comunicando acerca do término do mandate dos representantes do

CONSUNI, e solicitando a indicacao de 03 (trés) representantes de cada classe: Titular,

Associado, Adjunto, Assistente e Auxiliar para nova composicfio. Foi constatado o curto prazo

para que os Departamentos se reunissem com a finalidade de indicar os representantes solicitados,

porém, 0 Departamento de Literatura indicou os professores: Edilene Ribeiro Batista (Adjunto) 6

Elizabeth Dias Martins (Associado), 0 Departamento de Letras Estrangeiras: Massilia Maria Lira

Dias (Adjunto), Tito Livio Cruz Romfio (Assistente) e Cicero Anastécio Arafijo de Miranda

(Auxiliar) e 0 Departamento de Ciéncias da Infermacao indicou: Antonio Wagner Chacon Silva

(Adjunto) 3 Hamilton Rodrigues Tabosa (Auxiliar). Dentre os Conselheiros presentes, a professora

Maria Elias se dispas a concorrer na Classe de professor Associado. Encerrando a matéria, foi

dado o prazo até quinta-feira (dia 29/09) para que os demais Departamentos encaminhem suas

indicacoes. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE

HUMANIDADES/COMUNICACOES. A Senhora Diretoria falou inicialmente sobre a

dificuldade de administracao dos auditorios do Centro de Humanidades, visto que nfio ha

funcionario disponivel, e ja foram feitas infimeras solicitacoes de funcionario terceirizado, ate' 0

momento nenhuma das solicitacoes foram atendidas. Falou, ainda, sobre a neoessidade de

restrigfio das pessoas com acesso-‘as chaves dos diversos ambientes, pois ocorreram no decorrer do

1’11timo més diversos furtos de equipamentos no Bloco learo Moreira. Finalizando os comunicados

inform0u sobre a posse da nova diretoria do Centro de Humanidades, que seré. no dia 20 de

outubro de 2011 no Auditorio da Reitoria, e a solenidade de transmissao de cargo sera no dia 21

de outubro de 2011, no Auditério José Albano. Solicitando a palavra a professora Monica

Dourado, disuibuiu adesivos e convidou os presentes para as comemoracoes do Jubileu de Ouro

da Casa de Cultura Hispénica, que realizar-se-a nopréximo dia 13 de outubro, as 16 horas. Nada
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mais havendo a tratar, a Senhora Diretoria deu por encerrada a sessfio, agradecendo a presenoa de
todos. E para constar, eu, Emivéinia Viana Bezerra DuaIte, Secretéria Executiva lavrei a presenter
Ata que, apés lida e aprovada, sera’. assinada por mim e pelos demais presenteg. _.
1. Maria de Fatima Oliveira Costa-Diretora do Centro de Humanidades fidékfififia?
2. Emivania Viana Bezerra Duarte — Secretéria Executiva m"
3. Edilene Ribeiro Batista — Rep. Departamento de Literatura T
4. Hebe Macedo Carvalho — Sub-Chefe do Departamento de Letras Vernéculas
5. Maria Elias Soares — Ex-di-retora do Centro de Humanidades W44; add—.4 gum—9
6. Francisco Edi de Oliveira Sousa- Sub-Chefe Dept. Letras Estrangeira
7. Tito Livio Cruz Romao — Representante Dept. Letras Estrangeirasfl‘WW/KY A ,, I,
8. Hamilton Rodrigues Tabosa- Representante do Chefe Dept.Ciéncias da Informa 5o ‘1“ I
9. Jefferson Veras Nunes — Representante do Dept. Ciencias da Informaoao
10. Valmir Lopes Lima — Chefe Dept.Ciencias Sociais
11. Celina Amalia Galvao Lima— Representante do Dept. Ciéncias Soc is (3 Eggs! ._. a é
12. Walberto Silva dos Santos~ Chefe do Depaxtamento de Psicologia /3 ”M
13. Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrocas- Representante Dept. Psicéiogia
14. Pedro Airton Queiroz Lima - Chefe do Departamento de Histéria %'
15. Maria Silvana Militao de Alencar— Coordenadora do Curso de Letras Diumo L“.
16. Maria Valdénia Falcao do Nascimento— Vice-Coord. Curso de Letras Noturno M“1.).”.1;
17. Maria de Fatima Silva Fontenele — Coordenadora do Curso de Biblioteconomi
18. José Estevio Machado Arcanjo — Coord. Curso de Ciéncias Sociais (diumo)
19. Antonio George Lopes Paulino — Coord. Curso de Ciéncias Sociais (notumom
20. Andrea Carla Melo Filgueiras — Coordenadora do Curso de Psicologia M m )4 - \u . M
21. Ana Amélia de Moura Cavalcante de Melo — Coordenadora do Curso def: Histori } MW .
22. Elizabeth Dias Martins — Coord. Programa de Pos-Graduaeao em Letms 8 ' .
23. Livia Marcia Tiba Radis Baptista — Coord. Frog. Pos-Graduaeao em Linguistica
24. Céssio Adriano Braz Aquino — Coord. Programa de Pés-Graduaefio em Psicologia
25. Monica Dourado Furtado — Coord. Geral das Casas de Cultura Estrangeira 5H
26. Alexander Magnus A. Ribeiro— Rep. Magiste’rio Ens. Basico Téc. e Tecnolégico

$313.10

27. Geana de Alencar Libério——Representante do Corpo Técnico—Administrativo
28. Ana Tielly Mendonea Bezerra — Representante do Centro Aeademico de Histéria


