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SIDPDE FEDERAL Do CEMA'...............

Aos 18(dezoito) dias do més de junho de
1993 (mil novecentos e noventa e trés), as 10(dez) horas e 25(vinte e
cinco) minutes realizou-se na Sala de Reuniées, mais uma sessao ordi
naria sob a Presidéncia do Senhor Diretor, Professor Rehé Barreira

contando com a presenca dos Senbores Conselheiros: Sebastiéo Teoberto

Mourao Landim e Fernandq,Maria Abreu Coutinho, Chefe e suplente de r5

presentante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de 95 Cor-

reia e José Ferreira de Noura, Chefe e representante do Departamento

de Letras Vernaculas; Débora Candida Dias Soares e Carlos Alberto de
SouZa, Chéfe e representante do Departamento de Letras Estranaeiras;

Francisco Souto Paulino, Chefs do Departamento de Comunicacao Social

e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda e Odilio Elves Pguiar,

Chefe e representante do Departamento de Ciéncias Socials e Filoso—
fia; Maria Gercileni Campos de Arafijo e Laéria Beserra Fontenele,
Subchefe e representante do Departamento de Psicologia; Francisca Si-
mfio de Souza, Chefe do Departamento de Histéria; Francisca Nfibia No—
gueira, Coordenadora do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de
'Paula, Coordenadora do Curso de Corunicacao Social; Virginia Bentes

Pinto, representando a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Glfi

ria Maria dos Santos Diégenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias So—

ciais; Célia Leite Juliao, Coordenadora do Curso de Psicolooia; Fran—

cisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria;
José Linhares Filho, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Mig

tes Miriam Amorim Maciel, representando o Coordenador do Curso de Meg

trade em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral

das Casas de Cultura Estrangeira; Andréa Maria Pinto Holanda,represe£

tanfie do Centre Académico de Biblioteconomia e Paulo Eduardo Santos,

representando 0 Centro Académico de Letras. Havendo quorum, o Profes-

sor René Barreira colocou as atas deste Conselho, 204a. Sessao Ordiné

ria do dia 23.04.93 e 205a. Sessao Ordinaria do dia 07.05.93 em dis-
cussao; colocadas em votagao, as atas em questio foram aprovadas por
unanimidade.

g§;¥§;§§_fig§§§;§: Fowologacao de Concug
so. A Conselheira Maria de Jesus de 55 Correia relatou a matéria aprg

vada pelo Departamento de Letras vernaculas em reuniao do dia 04.06.

93, referente ao resultado do concurso para Professor zuxiliar, Setor

de Estudo: Pratica de Ensino, conforms Fditais N91 007/93, n9 009/93,
n9 010/93 e Oficio—Circular n9 38 de 05.04.93, para preenchimento- de
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'éaE”5,0;'6,0;77,0, total de pontos: 53 (cinqfienta e trés); Maria Ed

nilza Oliveira Moreira: Prova de Titulos: 8,0; 8,0; 8,0; Prova Escri

ta: 8,0; 8,0; 8,0; Prova Didética: 7,0; 7,0; 8,0, total de pontos:70

(setenta).Diante do resultado supramencionado, a candidate Maria Ed—

nilza Oliveira Moreira foi indicada pelo Departamento de Letras Va;

néculas para contratagfio. Posta em votagéo, a matéria £01 I aprovada

por unanimidade.

gggg§9g_yag§§;§: Projetos de Exten-
sio. a) A Conselheira Débora Scares relatou a matéria, tendo na qua;
lidade de Chefe do Departamento de Letras Fstrangeiras,aprovado ‘Ead

referendum" do Colegiado, no dia 18.05.93, referente ao projeto de

extensfio intitulado "Seminario sobre o Ensino de Lingua Estrangeira

Instrumental e a Formagao de Alunos de Letras", coordenado pelos Pré

fessores Carlos Alberto de Souza (Italiano), Dulce Maria SE da Sil—

veira (Plemao), Flineide Veras de Paula (Inglés) e Jacqueline Frei—
tas Bezerra (Frances). Realizado no periodo de 07 a 09.06.93, com

uma carga horéria de 24 horas, teve Como clientela professores d a

UFC, UECF, URCA, estudantes de Letras, matriculados em disciplinas 4
‘dos setores de estudo abordados no Seminério. Objetivou: a) promover

um intercémbio no campo das Letras Estrangeiras, entre esta e outras

Universidades que desenvolvam projetos de lingua estrangeira Instru-

mental, notadamente em alemao, francés, inglés e italiano; b) divul—

gar, entre professores e estudantes de Letras Fstrangeiras, dos setg

res de estudo alemao, francés, inglés e italiano,as diversas aborda

gens relativas ao ensino dessas linguas na perspective instrumental;

c) utilizar as técnicas abordadas no Seminério na elaboragéo de maté
rial didatico a ser desenvolvido e aplicado posteriormente, em Cur—

505 de Reciclagem para professores e Cursos de Extensao para os estu

dantes da escola pfiblica. Professores que participaram do curso, pro

ferindo conferéncias: Roséngela Scares Melo (Universidade Federal da

Paraiba - area: Inglés); Kathrin Sartingen (Universidade Fstadual de

Campinas - area: Alemfio); Cristina Pietraroia (Universidade de 950

Paulo — area: Frances); Mauro Porru (Universidade Federal da Bahia —

area: Italiano). Posta em apreciagao, a matéria foi aproyada ,0 nor

unanimidade pelos Senhores Conselheiros. b) 0 Conselheiro Jose Linha

res Filho relatou a matéria aprovada "ad referendum", no dia 17.06.

93, pelo Chefe do Departamento de LiteraturaJreferente ao projeto de
extenséo intitulado "Seminario Permanente de InVestiqagao e Critica

Literérias“, coordenado pelo Conselheiro supramencionado. O Semina-

rio é uma atividade permanente com caraa horéria de 20 horas/aula, —

realizado na Sala Interarte, ministrado por alunos do Mestrado em LS
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:Leite Barbosa. Objetiva: divulgar a producfio havida no Curso de Meg
trade em Letras da UPC, motivar o interesse pelo estudo da literatg
ra entre graduandos, pés—graduandos e oraduados do Curse de Letras

e da cemunidade em geral, hem come divuloar o resultade das pesoui—
sas dos mestrandos envolvides nas atividades do Seminério e demoné
trar, pela manutengéo de uma atividade semestral permanente, que o
Curso de Mestrado em Letras da U.F.C. é atuante e predutive. 0 C02
selheiro José Linhares Filhe fez referéncia ao temério do Semina-
rio: 1) Critica Genética: uma luz no labirinto da criacao litera—
ria; 2) Unidade e dualidade na literatura fantéstica: £5 Ftigég ,
de Lygia Fagundes Teles; 3) A ambigfiidade em Egéfi g gégé; 4) 0 pro
cesso oriador em Drummend; 5) Alguns motives tradicionais na escri—

tura fantéstica de Murile Rubiéo; 6) 0 romance Busca, de Teoberto

Landim e o seu relate fantéstico; 7) Futurismo, uma estética dos

Eggs—media; 8) Uma anélise estruturalista do "Cachimbe do 0910“, de
Théophile Gautier. O Seminérie em questéo destina—se a mestrandos -
do Curso de Mestrado em Letras da U.F.C., alunos dos demais curses
de graduagéo e pés-graduacao da U.F.C., professeres de 29 qrau e 13
teressados da comunidade. Pesta em vetagao, a matéria foi aprovada
per unanimidade. '

-£ERCEIRA MATERIA: Afastamentoa-de Docentes. a) P.Conse1heira New
EZE’EEZZEEEEE'EQmpos Arafijo relatefi’ajmatéria aprovada "ad referen—
dum" pela Chefia de Departamento de Psicolegia e pelo Diretor d 0
Centre no dia 31.05.93a referents 5 solicitacao de afastamento de
interesse da Professora Zulmira Aurea Cruz Bonfim, a fim de apreseg
tar trabalho intitulado "Representagées Fociais do Local do Moradia;5_
em Moradores de Periferia do Distrito Federal — Brasil", no XXIV
Congresse Interamericano de Psicelegia, na Universidade de Santiago
~Chile, no periede de 01 a 15.07.93. A Chefia do referido Departe-
mento censiderou que o afastamento em questEo n50 implicaré em cog
tratagéo de professor substitute. Pesta em apreciacéo,a‘mat§riaifioi
referendada per unanimidade pelos Senhores Conselheiros. b) O Conga
lheiro Teoberte Landim relateu a matéria que havia aprovado "ad re-
ferendum", na qualidade de Chefs do Departamento de Idteratura, re—
ferents a solicitagéo de afastamento do Professor Carlos Neves d'Al
ge, a fim de participar do IV Corgresso da Asseciagae Interracional
de Lusitanistas, oportunidade em que apresentaré o trabalho "0 Po-

manceire Portugués e a sua Sebrevivéncia na Literatura Brasileira",
na Universidade de Hamburg—Alemanha, no periodo de 04 a 13.09.93. 0

Conselheiro Teoberto Landim esclareceu que nae h5;necessidade d e
contratacao de professor substitute. Posta em votacéo.a.matéria foi
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29 Graus, da Casa de Cultura Hispanica, Maria Lficia de Sousa, a fim
de participar do Curso de Espanhol para Professores, selecionada par?

ra 0 VI Curso de Metodologia e Didética de ESpanhol em Salamanca—Es—

panha, no periodo de 01 a 31.07.93. A Coordenadora da Casa de Cultu—

ra Hispénica autorizou o referido afastamento considerando que 0 our

em queStao é de grande importéncia tanto para a Vida profissional

da docente como para a Casa de Cultura HisPEnica. A Coordenadora Ge—

ral das Casas de Cultura Estrangeira' declarou que os docentes da CE

sa de Cultura Hispénica assumirao as turmas de responsabilidade da

Professora Maria Lficia de Sousa até 0 final do periodo letivo 1993.1,

n50 havendo portanto, necessidade de professor substitute. Posta em

'votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

gg§§§§;¥§!§§{§: Indicagao fie suplente de
representante do Centro de Humanidades jurto a Comissao de Pesquisa

da Pro—Reitoria de Pesquisa e Pés—Graduaofio. 0 Professor René Barreir

ra referiu—se 5 necessidade de ser indicado um suplente oa Professo-

ra Rejane Maria Vasconcelos Accioly Carvalho representante deste CeE

tro junto a Corissao de Pesquisa da Pré—Reitoria de Pesquisa e Pos-
Graduagao, diante de solicitagao dessa Pro-Reitoria. 0 Professor Re-
né Barreira acrescentou que gostaria que este Conselho de Centro fi

zesse a indicagao, tendo sugerido que o suplente pertenoesse a outra

érea, tendo em vista que a area de Ciéncias Sociais ja esté represeé

tada pela Professora Rejane Carvalho. O nome do Professor José Linha

res Filho,;da area fie.Le§ras, £91 findioado, tendo o mesmo aceito o
oonvite. q

Qgfigglgagfigfig.Dando,grosseguimento a reg
niao, 0 Professor René Barreira fez as sequintesvoomunicagoes: a)que

brevemente seré ooncedido o auxilio-alimentaqéo,‘aqueles que assina—

ram 0 termo de OpQEo; esclareceu que aperas recererao os servidores

técnioo-administrativos e docentes que cumprem jornada de trabalho

de 40 horas semanais, sendo descontado de 3% a 7%, dependendo da fa;

xa salarial do optante; b) que o Conselho de Fnsino, Pesquisa e Ex—

tensao (CEPE), em sua reuniao de 14.06.93, aprovou novo calendario

para as atividades letivas 1993.1 e 1993.2; o) que o Ministro da Cu;

tura Antonio Houaiss, juntamente com o socialista Poberto Pmaral lag

garao no Nautico, dia 21.06.93, 55 19 horas o livro "Focialismo, Vi— ‘

da, Morte e Ressurreigio“; d) dfiStribuiu com os Senhores Conselhei~

ros o relatério de concessao de passagens aéreas ao Centro de Human;

dades durante o més de maio do corrente ano, tendo salientado que 14

hpassagens haviam sido concedidas, porém 03 professores do Departameg
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louvor sua tese de Deutorado na area do Literatura Brasileira,na Uni

versidade de 850 Paulo; f) que 0 Professor Pdriano Plcides Fspinola,

do Departamento de Literatura, foi selecionado para cursar Doutorado

em Ciéncia da Literatura, na Universidade Federal do Rio de Janeiro;

9) que durante sua gestao 5 frente da PDUFC, havia encaminhado aqao

judicial reivindicando 0 Plano Collor I; 05 Professores Adelaide Gog

calves Pereira e Ciro Nogueira Filho, nas suas respectivas gestoes

acompanharam a tramitagao do processo, sendo que agora 790 docentes

da UFC ganharam na Justica o reajuste de 84,32% que tinham direito

em margo de 1990 e que havia sido suprimido pelo plano Collor I, es—

tando a UFC esperando o acordao; h) que a Diretora do Fistema de Bi-

bliotecas do Centro de Humanidades, Norma Helena Pinheiro de lei-

da, reiterava aos professores que encaminhassem é Biblioteca a Lite—

ratura Basica e Complementar de cada disciplina; que a UPC, através

da Fundacao Cearense de Pesquisa e Culturafirnarficxmvénio cor a

IBM visando assegurar aos professores a acuisigao de micro-computadé

res com financiamento em até dois anos. Continuando a reuniao, o Cog

selheiro Teoberto Landim convidou os membros do Conselho a comparecg

rem a solenidade de entreqa do titulo de Doutor Honoris Causa ao Pré

fessor e Jornalista Gerardo Mello Mourao no dia 24.06.93, 55 20 ho—

ras, oportunidade em que o homenageado seré saudadojem home da Uni—

versidade Federal do Cearé, pelo Professor Artur qardo Benevides;

ressaltou ainda que 0 Professor Gerardo Nello Nourao, na qualidade

de Diretor da Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, demonstrou inte—

resse em manter convénio com a UFC. Em seguida, a Conselheira Fran-

cisca Nfibia NOgueira comunicou que o Conselho de Fnsino, Pesquisa e

Extensao (CEPE), em sua reuniao de 14.06.93, aprovou por unanimidade,

proposta de reformulagao da estrutura curricular do Curso de Gradua-

gEo em Letras, ministrado neste Centro. P Conselheira Dulce Castelo

aproveitou a oportunidade e distribuiu o calendério para o teste de

admissfio ao Semestre I - 1993/2, das Casas de Cultura Fstrangeira. A

Conselheira Virginia Bentes Pinto comunicou que uw qrupo de estudan—

tes do Curso de Biblioteconomia promoverao no North Shopping, de 20

a 27.06.93, no horério de 16:30h as 21:00h, varias atividades cow

criangas (oficina de-pintura em papel, horas do conto, brincadeiras

com jogos educativos, narragao de estdria infantil dramatizada com

fantoches e karaoké); o evento objetiva divulgar o trabalho do pro—

fissional de biblioteconomia levando ao pfiblico infantil o habito 6e

leitura. Prosseguindo, o estudante Paulo Eduardo Santos inforrou que

0 Centro Académico de Letras, promovera dia 25.06.93, 55 19 horas,

uma quadrilha no bosque deaLetras, como forma de integracfio dos Gen

tros Académicos; informou ainda que seré realizado o 439 Congresso
,_.___ _ .0 - -I an at (5‘! _ nu A"! (‘9 .a. J—n-n‘hgm Augean-Fa n m3;- An
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vra para informar que no periodo de 05 a 09.07.93 seré realizado o
Seminario "Brasi1,Futuro e Presente", a ser winistraéo pelo Coordena
dor do Instituto de Politica de Brasilia, Augusto Pntunes de Franco;
a primeira atividade dar—se—a de 8 as 11 horas, no Curse 6e Comunica
gao Social, quando seré proferido o tema: "Da Crise da Nodernidade 5
Era da Informaoao", e a sequnda atividade, de 14 as 18 horas, n o
SEBRAE, quando seré debatido o tema "Um Projeto Plternativo para o
Brasil"; 0 Seminario em questao sera promovido pelo Proqrama 6e Pos-
Graduagao do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia,
SEBPAE, Pro—Reitoria de Extensao da UPC, CFTPP e Instituto de Polita
ca de Brasilia. Finalizahdo, o Conselheiro Dilmar Miranda comunicou
que esteve em Brasilia durante o periodo de grove, oportunidade em
que manteve contatos com os Professores Sérgio Pouanet e B 5 r b 5 -
r a Freitag, cue estarao em Fortaleza na semara de 30.09.93, para o
langamento de seus proprios livros, na area da ética e para o lanoa—
mento do livro do Professor Manfredo Prafijo 6e Cliveira. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da
qual euJMaria de Nazaré de oliveira Lédo, na qualidade 6e secretéria,
lavrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por rim e pg
‘los presentes...


