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CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 523“ Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 07 (sete) de maio de 2015 (dois mil e quinze), as 9 horas e 30 (trinta)
minutes, na Sala de Reuniﬁes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora do Centro de

Humanidades, Vlédia Maria Cabral Borges, contando com a presenga dos Conselheiros: Céssio

Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas Académicos do Centro de
Humanidades; Marcelo Magalhﬁes Leitﬁo e Odalice de Castro SiIVa — Chefe e Representante em
exercicio do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Femandes Tévora 6 Maria das Dores

Nogueira Mendes —- Chefe e Representante do Departamento de Letras Veméculas; Cicero
Anastécio Araﬁjo de Miranda e Dolores Aronovich Aguero — Chefe e Representante do
Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Odete Mayra Mesquita Sales — Chefe
e Representante do Departamento de Ciéncias da Informagﬁo; Valmir Lopes de Lima e Domingos
‘Sévio Abreu — Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Raquel Nascimento

Coelho e Maria de Fatima Vieira Severiano — Sub-Chefe e Representante do Departamento de
Psicologia; Mario Martins Viana Jﬁnior — Chefe do Departamento de Histéria; Vanda Magalhﬁes
Leitﬁo e Marcus Weydson Pinheiro — Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e
Estudos Surdos; Elise‘mgela Teixeira Nogueira — Coordenadora do Curso de Letras Diurno;
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Francisco Sérvulo Gomes de Lima — Coordenador pro tempore do Curso de Letras-Libras;
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Gabriela Belmont de Farias — Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Celina Amalia
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Ramalho de Galvﬁo Lima — Coordenadora do Curso de Ciéncias Socials Diurno; Maria Neyara de
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Oliveira Araﬁjo — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Notumo; Cinthia Mendonoa
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Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologia; Jailson Pereira da Silva — Vice-Coordenador

22

do Curso de Historia; Carlos Augusto Viana da Silva — Vice-Coordenador do Programa de Pos-
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Graduaoao em Letras; César Barreira — Coordenador do Programa de Pés-Graduaeﬁo em

24

Sociologia; Rosemeire Selma Monteiro-Plantin — Vice-coordenadora do Programa de Pos—
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Graduaoao em Linguistica; Antonio Luiz 'Macédo e Silva Filho - Coordenador do Programa de:

26

Pos-Graduaoao em Historia; José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pos-Graduaoao em

27

Psicologia; Ana Maria. César Pompeu — Vice-Coordenadora do Programa de Pos-Graduagao em

28

Estudos da Traduoﬁo; Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura
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Estrangeira; Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Representante do Corpo Técnico—
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Administrative; Paulo Vitor Xavier — Representante do Centre Académico de Letras; Belchior
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Escobar Sousa Silva — Representante do Centro Académico de Biblioteconomia. ORDEM D0
DIA. Constatado o quérum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reuniﬁo
colocando em apreciaoﬁo a pauta do dia. Foram solicitadas as seguintes inclusoes: 1)
Departamento de Psicologia — 02 solicitacoes de afastamento de docentes; 2) Departamento de

Ciéncias Sociais — 02 solicitaeoes de afastamento de docentes e 01 cadastramento de projeto de
pesquisa; 3) Departamento de Ciéncias da Informacﬁo — 02 solicitacoes de afastamento de

docentes e 01 solicitaoﬁo de horério especial para servidor doceme; 4) Departamento de Letras
Vernaculas — 02 solicitacoes de afastamento de docentes; 5) Departamento de Literatura — 01

relatorio de estégio pés-doutoral; 6) Coordenagﬁo do Curso de Letras: 01 solicitaoao de mudanoa
de horério das aulas e 01 modiﬁoacao no ingresso de alunos. Postas em apreciacﬁo, a pauta e as

inclusﬁes foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA — APROVACAO DA
ATA DA 522’ REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretéria procedeu a leitura dos
topicos da ata da 522° Reuniﬁo Ordinéria, realizada em 01 (primeiro) de abril de 2015 (dois mil 6

quinze). Em votacao, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA. COMISSAO
JULGADORA DE CONCURSO PﬁBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

45
46 SOCIAIS. 2.1.1 Comissiio Julgadora dc Concurso Pﬁblico — Setor dc Estudo: Ciéncia
47 Politica (Edita1233/2014). O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da indicacao
4s do Departamento de Ciéncias Sociais para formacﬁo de Comissao Iulgadora de Concurso Pﬁblico
49 para professor adjunto do Setor de Estudo: Ciéncia Politica. Foram indicados os professores
so doutores Valmir Lopes de Lima (Universidade Federal do Cearé), Jairo Marconi Nicolau
51 (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e José Filomeno de Moraes Filho (Universidade
4 52 Estadual do Ceara) para, sob a Presidéncia do primeiro, integrarem a Comissﬁo Julgadora, tendo
53 como suplentes os Professores Doutores Francisco Uribam Xavier de Holanda (Universidade
54 Federal do Ceara) e Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho (Universidade Federal do
55 Ceara). Para secretariar o concurso, o professor José Estevﬁo Machado Arcanjo (Universidade
56 Federal do Ceara). Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 CASAS DE
57 CULTURA ESTRANGEIRA. 2.2.1 Comissio Julgadora de Concurso Pﬁblico - Setor de
53 Estudo: Lingua Inglesa (Edital 61/2015). 0 Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria
59 que trata da indicagao para formacao de Comissao Julgadora de Concurso Pﬁblico para professor
60 do Ensino Basico, Técnico e Tecnolégico — Setor de Estudo: Lingua Inglesa. Foram indicados os
61 professores Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira (Doutora - Casa de Cultura Britﬁnica), Maria
52 da Gloria Guaré Tavares (Doutora - Departamento de Letras Bstrangeiras) e Jader Martins
63 Rodrigues Jl’mior (Mestre — Casa de Cultura Britﬁnica) para, sob a Presidéncia da primeira,
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integrarem a Comissao Julgadora, tendo oomo suplentes os Professores Marcia de Melo
Fernandes Gradvohl (Mestre - Casa de Cultura Britﬁnica) e Claudio Calixto Matos (Graduado —

66

Casa de Cultura Briténica), e, para secretariar o referido .concurso, o professor Francisco Tarcizio

57

Cavalcante Benevides Jl’mior (Mestre - Casa de Cultura Britﬁnica). Em virtude do grau de
titulaeﬁo do professor Claudio Calixto, foi sugerido, por precauqéio, dada a titulagao de alguns

64

68
‘69
70

71
72
73
74
75‘

v76
77

78

79
80

81

82
83
84

candidatos, que se indicasse mais um suplente com mesh-ado. Em atendimento a sugestao o
professor Mendes indicou a professora Verénica de Melo Fernandes (Mestre - Casa de Cultura
Brité‘mica). Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA.
AFASTAMENTO DE DOCENTES. 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS.
3.1.1 0 Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata da solicitagzﬁo de Licenea para
Capacitaoﬁo da professora Mérluce Coan, no periodo de 01 de junho a 28 de agosto de 2015,

aprovada em reunia‘o departamental de 31 de maroo de 2015. Tem como ﬁm a realizagao de
atualizaoﬁo bibliogréﬁca para elaboragﬁo de projeto dc pés-doutoramento na Espanha. Foi
constatado que o periodo esté em desacordo com o disposto na portaria n° 1732, de 15 de junho de
2010, que aponta em seu inciso terceiro, artigo scgundo: 0 periodo de gozo da Licenga para

Capacitagdo, obrigatoriamente, deverd ser programado dentro de um ﬁnico semestre. Também
n50 constava nenhum comprovante formal da atividade que seré desenvolvida no intercurso da
licengza. O relator explicou a ﬁnalidade do afastamento, que inclui uma série de atividades no
grupo de pesquisa do qual a professora e’ integrante. Como solueﬁo, foi sugerido que a saida da
professora fosse retardada para apés o ténnino do semestre letivo 2015.1, alterando a licenga para
o periodo de 29 de junho a 29 de agosto, e que, desse modo, também n50 chocaria com a licenea

86

pleiteada pela professora Eulélia Leurquin. O Conselheiro Cicero Anastécio criticou a postura da
PROGEP, citando como exemplo uma nota técnica que negou a solicitaeﬁo de licenea do

87

professor Walberto, do Departamento de Psicologia. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada
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com 02 abstengoes. 3.1.2 0 Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata da solicitagﬁo
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de Licenoa para Capacitagao da professora Eulélia Vera Lﬁcia Fraga Leurquin, no periodo 01
de setembro a 29 de novembro de 2015, aprovada em reuniiio departarnental de 31 de marge de
2015. Tom como ﬁnalidade a participaeﬁo em reunioes no Grupo de Pesquisa Préticas Formativas
e Proﬁssionais: identidades e representagﬁes nos discursos, na Pontiﬁcia Universidade Catélica de
Minas Gerais. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.3 0 Conselheiro
Antonio Duarte relatou a materia que trata da solicitagao de afastamento da professora M6nica de

Souza Serafim, no periodo de 26 a 31 de julho de 2015, aprovada em reuniao departmental de
28 de abril de 2015. O afastamento tern ﬁnalidade a participagao no HI Congresso Intemacional de
Linguistica Histérica da Galicia, na Universidade de Santiago de Compostela, em Santiago de
Compostela/Espanha. Foi veriﬁcado que a professora estaré de férias até 0 dia 30 de julho,
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portanto sere’t necesséria a autorizaeﬁo de afastamento para apenas um dia, no caso 0 dia 31 de
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julho. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.4 0 Conselheiro Antonio
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Duarte relatou a matéria que trata da solicitagﬁo de afastamento da professora Tércia Montenegro
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Lemos, no periodo de 01 de agosto de 2015 a 31 de janeiro de 2016, aprovado em reuniﬁo do
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departamento ocorrida em 28 de abril de 2015. 0 afastamento tem com ﬁnalidade a realizaeﬁo de
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pés-doutorado na Université de Liége, em Liége/Bélgica. Posta em votaeﬁo, a matéria foi
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aprovada por unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 3.2.1 0 Conselheiro Mario

106

Martins relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo de afastamento do professor Almir Leal de
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Oliveira, no periodo 18 a 29 de maio de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 15 de abril
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de 2015. O afastamento tern como ﬁnalidade a participaez’io no VI Coléquio Intemacional
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Darwinismo da Europa e America, em Puerto Ayora/Equador. Posta em votaeao, a matéria foi
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aprovada por unanimidade. 3.2.2 0 Conselheiro Mario Martins relatou a matéria que trata da
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solicitaqﬁo de afastamento da professora Adelaide Maria Gonealves Pereira, no periodo de 25 a

112

29 de maio de 2015, aprovada em reuniﬁo departamental de 30 de abril de 2015. O afastamento

113

tem como ﬁnalidade a participagao em atividades académicas junto ao Instituto de Histéria e

114

Teoria das Ideias, da Universidade de Coimbra, em Coimbra/Portugal. Posta em votaoﬁo, a

115

matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A

116

Conselheira Raquel Nascimento relatou a matéria que trata das solicitaeées de afastamento dos

117

seguintes professores: 3.3.1 Veronica Morais Ximenes, no periodo de 10 a 16 de julho de 2015,

118

aprovada em reuniﬁo departamental de 22 de abril de 2015. 0 afastamento tem como ﬁm a

119

participaeﬁo no )OOCV Congresso Internacional de Psicologia, na Pontificia Universidade

120

Catélica do Peru, em Lima/Peru. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3.2

121

Susana Kramer Mesquita de Oliveira, no periodo de 04 a 08 de maio de 2015, aprovada em

-22.

reuniﬁo departamental de 22 de abril de 2015 e através de ad referendum pela Direeﬁo do Centro

123

de Humanidades em 28 de abril de 2015. Posto em votaeao, o referendo foi aprovado por

124

unanimidade. 3.3.3 Karla Patricia Holanda Martins, no periodo de 27 de maio a 04 de junho

125

de 2015, aprovada em reuniao departamental de 22 de abril de 2015. O afastamento tern Como

126

ﬁnalidade a participaeﬁo no Coléquio Intemacional “La philosoﬁe poétique et musicale du désir et

127

du manque”, na Université Rennes, em Paris/Rennes/Franea. Posta em votaeﬁo, a matéria foi

128

aprovada por unanimidade. 3.3.4 Aluisio Ferreira de Lima, no periodo de 10 a 16 de julho de

129

2015, aprovada em reuniﬁo departamental de 22 de abril de 2015. O afastamento tern como

130

ﬁnalidade a participaeﬁo no XXXV Congresso Interamericano de Psicologia, em Lima/Peru. Posta

13 1

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3.5 Zulmira Aurea Cruz Bomﬁm, no

132

periodo de 21 de junho a 01 de julho de 2015, aprovada em reuniﬁo departamental de 22 de abril
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de 2015. O afastamento tern como ﬁnalidade a participaeﬁo no XIII Congresso de Psicologia
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3.5.4 Jﬁnia Perla Diogenes de Aquino, no periodo
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2016, aprovado em reuniﬁo departmental de 28 de abril de 2015. 0 afastamento tem como
ﬁnalidade a realizaoao de estagio pés-doutoral na Universidade de Versailles Saint-Quentin, em

17 1

Yvelines/Franoa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.6 CASAS DE

172

CULTURA ESTRANGEIRA. 3.6.1 0 Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que

173

t’rata da solicitagﬁo de horario especial da professora Sﬁmia Alves Carvalho, no periodo ‘23 de

174

fevereiro de 2015 a 23 de fevereiro de 2016, para cursar Doutorado em Linguistica Aplicada, na

175

Universidade Estadual do Ceara. A solicitagﬁo foi apresentada na reuniao do Conselho do més de

176

marge e baixada em diligéncia para que a professora apresentasse documento comprobatério de

177

que. estaria cursando disciplinas, de acordo com o previsto na portaria 4.496, de 12 de dezembro

178

de 2013. Apés a apresentagao do documento, a solicitaeao de horario especial foi aprovada através

179

de “ad referendum” pela Diregéo do Centro de Humanidades em 28 de abril de 2015. Posto em

180

votapﬁo, o referendo foi aprovado por unanimidade. 3.6.2 Em seguida, o professor Mendes

.81

apresentou a .solicitaeﬁo de afastamento da professora Rogéria Costa Pereira, no periodo de 21

182

de agosto a 03 de setembro de 2015, aprovada em reuniﬁo do Colegiado Geral das Casas de

183

Cultura Estrangeira no dia 24 de abril de 2015. O afastamento tem como ﬁnalidade a participaeﬁo

184

no Congresso Internacional de Germanistas, na cidade de Xangai/China. Posta em votaoao, a

185

matéria foi aprovada por unanimidade. 3.7 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA

186

INFORMACAO. 3.7.1 0 Conselheiro Tadeu Feitosa relatou a matéria que trata da solicitagao de

1.87

horario especial do professor Arnoldo Nunes da Silva, no periodo de 19‘ de fevereiro a 26 de

188

junho de 2015, aprovado em reuniﬁo departarnental de 04 de maio de 2015. O horario especial

189

tem por ﬁnalidade cursar disciplinas do Doutorado em Ciéncia da Computaeao 11a Universidade

190

Federal do Ceara. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida, relatou

191

as solicitaqoes de afastamento para evento das seguintes docentes: 3.7.2 Gabriela Belmont de

-92

Farias, no periodo de 26 a 30 de maio de 2015, aprovada em reuniﬁo departmental de 04 de

193

maio de 2015. O afastamento tem como ﬁnalidade a participaoao no V Seminério Internacional de

194

Bibliotecologia e Informacién, no Instituto Cultural Peruano Norteamen'cano, em Lima/Peru.

195

Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.7.3 Lidia Eugenia Cavalcante, no

196

periodo de 16 a 31 de julho de 2015, aprovada em reuniao departamental de 04 de maio de 2015.

197

O afastamento tem como ﬁnalidade a partieipaeao em reuniﬁes de trabalho e atividades de

198

pesquisa na Universidade de Montreal, no Canada. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por

199

unanimidade. QUARTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETOS/PROGRAMAS

200

DE EXTENSAO. 4.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Célio

201

relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 4.1.1 I Seminar-i0

202

de Luta Antimanicomial, coordenado pelo professor Aluisio Ferreira de Lima, a realizar—se no

203

pen’odo de 27 a 29 de maio de 2015, aprovado em reuniao departamental de 22 de abril de 2015.

169

7
204

205

O projeto tern como objetivo promover a criagﬁo de mais um espaeo de divulgaeﬁo de
conhecimento e pesquisas, formacao técnica e pessoal. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada

207

por unanimidade. 4.1.2 Tele Skinner, coordenado pelo professor Joﬁo Ilo Coelho Barbosa, a
realizar-se no periodo de 01 de mareo a 30 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo

208

departamental de 22 de abril de 2015. 0 projeto tem como objetivos: desenvolver atividades que

209

vinculem as expressﬁes de arte como o cinema e a analise do comportamento, estabelecendo entre

210

elas relaeﬁes, sobretudo entre 0s aspectos da psicopatologia e angulos do cinema focados na

211

estética e que abranjam os transtomos psiquiatricos, de. forma a propiciar um major contato da

212

comunidade- com estes e as psicopatologias. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por

213

unanimidade. 4.1.3 Apoio Académico, coordenado pelo professor Joﬁo Ilo Coelho Barbosa a

214

realizar-se no periodo de 01 de- marge a 31 de dezembro de 2015, aprovado em reuniao

215

departamental de 22 de abril de 2015. O projeto tern como objetivo dar suporte aos alunos nas

215

disciplinas Teoria da Subjetividade III (comportamentalismo); Anélise experimental do

217
218

comportamento; Epistemologia e historia das psicologias III (comportamentalismo e
ﬁmcionalismo); Psicopatologia comportamental e Teoria e Técnica Psicoterapica IH e ajudar 11a

219

adaptaeao académica, com a construoao de relatorios, elaboraoao de métodos de estudo,

220

apresentagao de seminarios entre outras atividades. Posta em votagao, a materia foi aprovada por

221

unanimidade. QUINTA MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A

222

conselheira Maria Neyara, membro da Comissﬁo Especial para proceder a avaliaoao de

223

desempenho académico, com vistas a promoeao e progressao funcional para professor Associado,

224

relatou a matéria que trata da solicitaeao de progressao dos seguintes docentes: 5.1 Ricardo
Pimcentel Méllo, do Departamenm de Psicologia, do m’vel de professor Associado III para o

206

225
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nivel de professor Associado IV, referente a0 intersticio 13 de mareo de 2013 a 12 de mareo de

2015. A relatora destacou a pontuaeao do professor nas categorias de ensino (780,80 pontos) e 113.
categoria de produeao intelectual (1655 pontos). Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5.2 Irenisia Torres de Oliveira, do Departamento de Literatura, da classe de
professor Adjunto nivel IV para a classe de professor Associado m’vel I, referente a0 intersticio

232

03 de novembro de 2011 a 02 de novembro de 2013. A relatora destacou a pontuaeﬁo do professor
nas categorias de ensino (775 pontos) e na categoria de produgﬁo intelec’cual (1.110 pontos). Posta

233

em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

234

DEPARTAMENTAL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA — 2015.1. 0 Conselheiro

235

Raimundo Mendes relatou brevemente 0 plano semestral de atividades, relativo a0 semestre

236

2015.1 das Casas de Cultura: Alema, Britﬁnica, Francesa, Hispanica, Italiana e Portuguesa; e das

237

atividades do Curso de Esperanto. A Diretora solicitou a palavra para explicar a atual conjuntura
das Casas de Cultura Estrangeira, apés a aprovaeﬁo do banco de equivalencia pelo Ministério do

231

238

SEXTA MATERIA. PLANO

8
239‘
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241
242
243
244
245

246

Planejamento. O cenério 11510 e’ nada animador, pois o Mini‘stér‘io sinalizou que as Casas
precisariam promover mudangas no tipo de atividades desenvolvidas pelos seus professores para
que se enquadrassem devidamente no quadro do Ensino Bésico, Técnico e Tecnologico. O ensino
de linguas ofertado atualmente se enquadra apenas em extensﬁo, n50 contemplando as areas
previstas no quadro. Relatou as im’uneras reunioes que vém sendo realizadas desde o ano passado
para discutir o assunto, nas quais foram abordadas algumas possibilidades, como a criaeﬁo de um
curso tecnologo para a formaeao de tradutores, e/ou a insereﬁo dos professores no Curso de Letras
para ministrar disciplinas de linguas. Nenhuma das opeoes foi aprovada pelos professores das

249

Casas de Cultura Estrangei’ra. Finalizou dizendo nﬁo saber se este Conselho deveria aprovar o
plano departamental, ja que devido a indeﬁnieﬁo sobre o assunto, n50 havia nenhuma resoluoﬁo
para basear a analise. Alguns Conselheiros lamentaram a situaeﬁo. Deeidiu—se por em votaoao a

250

matéria, que foi aprovada com trés abastenooes. SETIMA MATERIA. CADASTRAMENTO

-51

E/OU
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ESTRANGEIRAS. 7.1.1 0 Conselheiro Cicero Anastécio relatou a materia que trata do

247
248

253
254
255
255

RELATORIOS

DE

PESQUISA.

7.1

DEPARTAMENTO

DE

LETRAS

cadastramento do projeto de pesquisa intitulado: Percursos. de Aquisieﬁo das Vogais do Inglés
r
por estudantes brasileiros de graduagzio em Letras—inglés — coordenado pelo professo

Ronaldo Mangueira Lima Jl’mior, a realizar—se no periodo de 01 de junho de 2015 a 31 de junho
de 2021, aprovado através de ad referendum pelo departamento. O projeto tem como objetivo

258

descrever a produe‘ao fonético-acﬁstica das vogais do inglés de alunos brasileiros luso-falantes
e111
admitidos no curso de Letras-Inglés noturno da Universidade Federal do Ceara em 2015. Posta

2519

votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA

260

dos
INFORMACAO. 0 Conselheiro ‘Tadeu Feitosa relatou a matéria que trata do cadastramento

257

261
262

construcio de
seguintes projetos de pesquisa: 7.2.1 Cultura e Midia: processos e mediaeoes na
aprovado em
realidades contemporﬁneas, coordenado pelo professor Luiz Tadeu Feitosa,

266

conteﬁdos
reuniﬁo departmental de 04 de maio de 2015. O projeto tem como objetivo analisar os
pelos
teoricos, os aspectos conceituais e as propostas metodologicas abordadas em vinte anos
disciplina
Seminan'os de Cultura e Midia, promovidos pela disciplina homonima, ministrada como
graduaeao
obrigatoria para os alunos do Curso de Biblioteconomia, bem eomo para os cursos de

267

votaoao, a matéria
do Centro de Humanidades, no periodo entre os anos de 1995 e 2015. Posta em

263
264
265

270

ogia Social,
foi aprovada por unanimidade. 7.2.2 Informaeﬁo, Desenvolvimento Local e Tecnol
mental de
coordenado pela professora Lidia Eugenia Cavalcante, aprovado em reuniio departa
s e pesquisas a
04 de maio de 2015. O projeto tern como objetivo a busca de ampliar suas reﬂexoe

271

s digital, social,
outras categorias investigativas, entre as quais se destacam as inclusoe

268
269

272

273

Posta em
informacional e o impacto delas no meio social onde essas inclusoes $5.0 possibilitadas.
Ambiente da
votaeﬁo, a materia foi aprovada por unanimidade. 7.2.3 Mediaoio de Saberes no

9

274
275

sala de aula na disciplina Tecnologias da Informing-5'0 I, coordenado pelo professor Antonio
Wagner Chacon Silva, aprovado em reuniﬁo departmental de 04 de maio de 2015. O projeto

277

tern como objetivo aferir os diferentes modos de cognioﬁo dos conteﬁdos das aulas pelos alunos da
disciplina em lide. Posta em votaqﬁo, a matéria foi aprovada por unanjmidade. 7.2.4 Abordagens

278

Teérico-Conceituais e Pragméticas no ﬁmbito da mediagﬁo da Informagﬁo: anélise das

276

279
280
281

282

competéncias do bibliotecério em bibliotecas universitairias, coordenado pela professora Maria
Giovanna Guedes Farias, aprovado em reuniﬁo departamental de 04 de maio de 2015. 0 projeto
tem como objetivo trazer para as pesquisas sobre bibliotecas universitérias o incentive que faltava
é suas agoes académicas e cientiﬁcas, porquanto inova ao contemplar as visﬁes teérico-conceituais

284

sobre mediaoﬁo e competéncia da informagéo e seus desdobramentos interdisciplinares. Posta em
votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.5 Competéncia em Informagﬁo e

285

Criatividade: Agﬁes Pedagégicas na Unidade Curricular de Recursos e Servigos de

283

8.86
287

Informagio, coordenado pela professora Gabriela Belmont de Farias, aprovado em reuniﬁo
departamental de 04 de maio de 2015. O projeto tem como objetivo validar a modelagem

2.89

conceitual pedagogica de desenvolvimento da Competéncia em Informagﬁo (MPDCoInfo) , a ﬁm
de contribuir com o desenvolvimento da Competéncia em informagﬁo (CoInfo) como disciplina e

290

lou um conteﬁdo transversal nas disciplinas da érea de Recursos e Servigos de Informaoﬁo nos

288

291
292
293

294
295

cursos de Biblioteconomia. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.6
Tecnologias para a representacﬁo e preservacio de conteﬁdos digitais da Documentagﬁo

Sanitiria, coordenado pela professora Virginia Bentes Pinto, aprovado em reuniéo
departamental de 04 de maio de. 2015. O projeto tern como objetivo estudar os critérios para
determinagﬁo dc metadados de representagéo temética dos prontuérios eletrénicos de pacientes,

298

garantindo a autenticidade, conﬁabilidade e conﬁdencialidade na preservagﬁo de conteﬁdos
digitais, bem como segmanga e protegﬁo dos dados sensiveis, tanto da equipe multiproﬁssional da
saﬁde como do paciente. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.7

299

de
Sistema de visio computacional aplicado 2‘1 classiﬁcagﬁo de atributos morfo-fisiolégicos

296
297

302

pelane de ovinos Morada Nova, coordenado pela professora Isaura Neusivénia Sombra
Oliveira, aprovado em reuniﬁo departamental de 04 de maio de 2015. O projeto tem come
que
Objetivo automatizar o processo dc gestﬁo de informagﬁo para obtengﬁo de atributos

303

de Visﬁo
caracterizem o pelame de ovinos da raga Morada Nova, aplicando técnicas

300
301

305

Computacional é Zootecnia. Posta em votaqﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.8 A
produoio e a organizagﬁo da informagﬁo economica no Brasil: perspectivas para uma

306

aprovado em
politica de indexacﬁo, coordenado pelo professor Heliomar Cavati Sobrinho,

304

307

308

er a
reuniﬁo departmental de 04 de maio de 2015. O projeto tern como objetivo promov
s
rentabilizagﬁo do ﬂuxo da informagﬁo e do conhecimento econémicos, no Brasil, sob os preceito

10‘
309

310
311

312
313

314
315
316
317
318
319

320
‘21
322
323
324

325
326

327
328

329
330

331
.32
333
334

335
336

cientiﬁcos da Cié'ncia da Informagao, através da investigacﬁo da produoﬁo e organizagﬁo das
informaooes economicas dos boletins de conjuntura economica. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 7.2.9 Os conceitos de estudos dc usuarios na visio dos professores
dos cursos de biblioteconomia no Brasil, coordenado pela professora Maria de Fatima

Oliveira Costa, aprovado em reuniao departamental de 04 de maio de ‘2015. 0 projeto tem como
objetivo identiﬁcar e analisar as concepgﬁes de estudos de usuérios expressas pelos docentes que
lecionam a disciplina de Estudos de Usuérios nos cursos de Biblioteconomia das universidades
brasileiras. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.3 DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS SOCIAIS. 7.3.1 0 Conselheiro Valmjr Lopes rclatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de pesquisa intitulado Fortaleza 2040: organizacao e controle social,
coordenado pelas professoras Irlys Alencar Firmo Barreira e Danyelle Nilin Goncalves,
aprovado em reuniao departamental de 28 de abril de 2015. O projeto tem como objetivo
contribuir com o projeto Fortaleza 2040 da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que constitui um
esforgo de diagnostico e planejamento envolvendo “analise das condieoes efetivas de mudanea e

controle no ambito social, economico, politico e urbanistico". Posta em votaoﬁo, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 7.4 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 7.4.1 Relatério de
Estagio Pos-Doutoral da professora Odalice de Castro Silva, a prépria compareceu a reuniao e
iniciou sua participaeao agradeeendo aos colegas e ao Conselho pela oportunidade. Salientou a

participacao de seus alunos de graduaoﬁo ode pés-graduaeﬁo. Leu a conclusao do parecer, que
destacou a declaraoao da professora Maria Isabel Maria da Cruz Lousada, supervisora do Projeto
interinstitucional, assim dito: “foi plenamente atingido e cumpridos cabalmente todos os
propositos enunciados na oandidatura, sendo pois aprovado com distingao”. Posta em votaeao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA. INDICACAO DE PROFESSOR
VISITANTE. 8.1 PROGRAMA DE PéS-GRADUACAO EM SOCIOLOGIA. 0 Conselheiro
César Barreira relatou a mate’ria explicando que o edital da Pro-Reitoria de Pesquisa fora
pron‘ogado, mas, mesmo assim, o tempo tinha sido muito exiguo para preparar toda a
documentaeﬁo necesséria. A candidatura do Programa para concorrer a uma das vagas do edital
foi aprovada em reuniao do Colegiado ooorrida em 18 de maroo e através de ad referendum pela

338

Direeao do Centro de Hmnanidades. Destacou que a vaga pretendida se baseou na necessidade do
programa de reforoar suas linhas de pesquisa, notadamente no campo da Sociologia da Cidade,

339

bem como fortaleccr a cooperac‘ao internacional entre Franca e Brasil. Posto em votacao, o

340

referendo foi aprovado por unanimidade. NONA MATERIA. 9.1 CONCEssAo DE

341

HOMENAGENS. 9.1.1 DEPARTANIENTO DE LETRAS VERNACULAS. MEDALHA D0

342

MERITO ACADEMICO — 60 ANOS DA UFC. A conselheira Rosemeire Monteiro relatou
matéria que trata da indieaoﬂo do nome da professora Maria Elias Scares para receber a

337

343

11

344

homenagem da Medalha do Mérito Académico, alusiva as comemoragﬁes dos 60 anos da

345

UFC. Leu 0 parecer aprovado no DLV em reuniao de 31 de marge de 2015, justiﬁcando a escolha

346

da professora para receber a homenagem, destacando suas qualidades 3 son brilhante historico

347

académico e administrativo. Posta em votagao, a matéria foi aprovada, com o registro de uma

348

abstenoz’io. Alguns Conselheiros parabenizaram a iniciativa do Departamento, além de

349

rcconhecerem que a professora Man'a Elias faz jus 3 homenagem. 9.1.2 DEPARTAMENTO DE

350

LITERATURA.

351

matéria que trata da propositura do Departamento de Literatura de outorga do titulo dc Professor

352

Emérito a0 professor José Linhares Filho. Explicou que a iniciativa partiu da professora

353

Odalice de Castro, sendo prontamente acatada pelo Colegiado do Departamcnto em reuniao

354‘

ocorrida em 05 do maio de 2015. Leu 0 parecer que apresentou a Vida académica do professor,

355

pautada por intensa produgao intelcctual. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por

s .56

unanimidade. DECIMA MATERIA. ENTRADA IjNICA. A Conselheira Elisangela Nogueira

357

relatou a matéria que trata da proposta do Curso de Letras sobre a entrada ﬁnica das habilitagﬁes

353

Portugués-Inglés—Literaturas,

359

Portugués-Italiano-Literaturas e Portugués-Alemao-Literaturas. A mudanoa foi aprovada no

360

colegiado do curso em 30 de abril do 2015. A conﬁguraoao passaria a ser: nos primeiros semestres

361

do ano, seriam ofertadas 40 (quaranta) vagas para a habilitaoao Portugués e suas Literaturas; 50

362

(cinquenta) vagas para a habilitaoao Portugués-Inglés-Literaturas; e 30 (trinta) para Portugués-

363

Francés—Literaturas. Nos segundos semestres do ano seriam ofertadas 30 (trinta) vagas para a

364

habilitaoﬁo Portugués e Literaturas; 50 (cinquenta) vagas para a habilitaoao Portugués-Espanhola

365

Literaturas; 20 (vinte) vagas para Portugués-Alemﬁo-Literaturas. Salientou que essa nova

366

distribuigﬁo n50 diminiu a oferta anual de 120 (cento e vintc) vagas. Posta em votaoao, a matéria

367

foi aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. MUDANCA DE

368

HORARIO DE AULAS. CURSO DE LETRAS DIURNO E CURSO DE HISTORIA. Foi

369

proposta a alteragao do inicio das aulas no turno da manha do Curso de Letras Diurno e do Curso
de Histéria. A mudanoa prevé que as aulas passem a ser do 08:00 33 10:00 6 10:00 33 12:00 horas.

370

PROFESSOR EMERITO. O Conselheiro Marcelo Magalhﬁes relatou a

Portugués-Espanhol—Literaturas,

Portugués-Francés-Literatura’s,

372

No Curso de Letras a mudanga foi previamente aprovada no Colcgiado em 30 de abril do 2015,
mesma data da aprovaoao no ambito do Colcgiado do Curso de Histéria. Posta em votaoﬁo, a

373

matéria foi aprovada por unanimidade. INFORMES E COMUNICADOS D0 INTERESSE D0

374

375

CENTRO DE HUMANIDADES. O coordenador pro tempore do Curso de Letras-Libras,
professor Sérvulo, apresentou uma reclamaoao de seus oolegas professores acerca da ﬁltima

376

calourada realizada pelo Centro Académico de Letras, pois houve muito barulho em horario dc

377

aula. A Professora Vladia explicou que a festa foi realizada sem autorizaoao, apenas com 0 “do
acordo” dos trés chefes de dcpartamento da area I; destacou que houvo a entrada de carros‘ para

371

378
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334
335
386

venda de bebidas e comidas, com a autorizaeao da DVS. Informou, ainda, que ha poucos dias
respondeu a0 Ministério Pﬁblico, que cobrou informaooes sobre o consumo de alcool, substﬁncias
ilicitas, presengza de menores e furtos nas festas acontecidas nas areas do Centro de Hmnanid
ades.

Além da questﬁo envolvendo festas, teve conhecimento de outra investigaeao do
Ministério
Pﬁblico acerca da cobranea de taxas realizada pelo PNV - Projeto Novo Vestibular. Nada mais
havendo a tratar, a sessﬁo foi declarada encerrada. E para constar, eu, Emivénia
Viana Bezerra

Duarte, Secretariat Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida e aprovada, seré
assinada por
mim e pelos demais presentes.
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