
ATA DA 2223 SESSHO ORDINARIA DU
CONSELHO DU CENTRD DE HUMANIDA-
DES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DU
CEARA.

Aos 29(vinte e nove) dias do mes de abril de 1994(mil novecentos re
noventa e quatro), as 9(nove) horas e 15(quin2e) minutes, realizou_se
na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centre,
sub 3 presidencia do Senhor Diretor Professor René Barreira,:oontan-
do com a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares, Vi-
ce—Diretora do Centre; Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Ana Maria
Pereira do Régo Monteiro, Chefe e representante do Departamento de
Literature; Maria de Jesus Sé Correia e José’Ferreira de Moura, Chefe
e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Débora candida
Dias Scares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e representante do Depar
tamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do De—
partamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Custédio Luis Sil
va de Almeida e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Subchefe e represen—
tante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José ‘ Célio
Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e representante do Departe-
mento de Psicologia; Francisca SImao de Souza, Chefe do Departamento
de Histéria; Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Coordenadora do Curso de
Letras; Raimundo Nonato de Lima, Coordenador do Curso de Comunicagao
Social; Peregrine Fatima Capelo Cavalcante, Coordenadora do Curso de
Ciéncias Sociais; Francisco de Assis Santos de Oliveira, CoordenadOr
do Curso de Histdria; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral
das Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro com-
pareceram a reuniao os Professores Teresa Maria Frota Bezerra, {Fran-
cisco Sales de SOUSa, Ana Maria César Pompeu, 3050 I10 Coelho Barbosa
e Zulmira Aurea Cruz Bonfim. Dando inicio a reuniao 0 Professor Rané
Barreira desejou boas—vindas a Professora Peregrine Fatima Capelo Ca—
valcante, recém—eleita Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais,ten-
do parabenizado os Professores Francisco Souto Paulino por sua ree—
leigao para a Chefia do Departamento de Comunicacao Social 9 Bibliote
conomia e Francisco de Assis Santos de Oliveira por sua reeleigao
frente a Coordenacao do Curso de Histéria. Dando Prosseguimento a re—
uniao, 0 Professor René Barreira colocou a ATA da 2212 Sessfio Drdiné—
ria deste Conselho em discussed; posta em votagao, a ata em questao
Foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA. Aprovagao de Comissfio
Julgadora de Concurso. A Conselheira Maria de Jag”: HP :5 Pnrrnin re-



ta Ribeiro Moreira( Adjunto-UFC—Presidente), Maria Elias Soares (Ad-
junto-UFC), Maria Aurora Rocha(Adjunto—UECE); Suplentes; Raimundo Ag
Sis Holanda(Adjunto-UECE) e Nelson Barros da Costa (Assistente-UFC),
para comporem a Comissao Julgadora do concurso para professor AUXi;
liar, Setor de Estudo: Prética de Ensino em Lingua Portuguese, con—
forme Edital nQ 87/93. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SEGUNDA MATERIA. Licenga sabética. 0 Conselheiro José
Célio Freire relatou a matéria aprovada pelo Departamento Psicolo-
gia em reuniao de 27.04.94, referente a solicitagao de licenga sabé-
tica do Professor Cezar Wagner de Lima 0615, no segundo semestre de
1994aca partir de 20.07.94). 0 Conselheiro José Célio Freire esclare
ceu que o referido docente pretende sistematizar seus estudos em
biodanga na Escola de Biodanga Rolando Toro( Milfio-Itélia), na Asso-
ciagfio de Biodanga de Valais (Valais-Suiga) e na Escola Ibérica
de Biodanga(Espanha). 0 Conselheiro José Célio Freire ressaltou que
até 0 final de 1994, 0 Professor Cezar Wagner de Lima Gdis pretende
concluir um livro sobre biodanga. 0 Conselheiro José Célio Freire
fez em seguida a leitura do parecer emitido pelos professores da
érea de psicologia organizacional, concordando com a liberagfio do
professor Cezar Wagner de Lima Gois, no periodo 1994.2 para gozar 1i
eenga sabética. Em seguida 0 Conselheiro José Ferreira de Moura pe—
diu a palavra para louvar 0 trabalho a ser realizado pelo Professdr
Cezar Wagner de Lima Géis, tendo ressaltado a importancia da biodan—
ga. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.TEREEI—
RA MATERIA. Afastamento de docente. A Conselheira Dulce Castelo re—
latou a matéria aprovada " ad referendum" pela Coordenadoria Geral
das Casas de Cultura em 18.04.94 e pelo Diretor do Centro" ad refe-
rendum" do Conselho do Centre de Humanidades em 19.04.94, referente
a solicitagao de afastamento do Professor Raimundo Batista Almeida,
da Casa de Cultura Hispanica, afim de participar do XXIX Curso Su-
perior de Filologia Espanhola, oferecido pelo Conselho Superior de
Investigagfio Cientifica de Mélaga, na EspanhaJno periodo de 18.07.94
3 12.08.94. Posta em votagfio, a matéria foi referendada por eéteiCOg
selho. QUARTA MATERIA. Prorrogagao de afastamento de docentes. a) 0
Conselheiro Custédio Luis Silva de Almeida relatou a matéria apro-
vada " ad referendum", pela Chefia do Departamento de Ciéncias So-
ciais e Filosofia em 18.04.94, referente as seguintes prorrogagfies
de afastamento: 1) da Professora Maria Neyara de Oliveira Aréujo, no
periodo de 11.63.94 a 11.03.95, a fim de prosseguir Curso de Douto-
rado, na Universidade de 850 Paulo. 0 Conselheiro Custédio Almeida



sa cumprir pesquisa de campo para concluir sua Tese de doutorado.
" Durante o primeiro semestre do ano em curso,ela estaré dando con-
tinuidade a pesquisa no Cearé e no 29 semestre, estaré cumprindo o-
brigagfies curriculares para crédito da carga requerida pelo Doutora—
do , fazendo cursos em Séo Paulo." Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2) do Professor Francisco Josénio Camelo
Parente, no periodo de 15.03.94 a 15.03.95, a fim de prosseguir Cur-
so de Doutorado, na area de Ciéncia Politica, na Universidade de S§o
Paulo. 0 Conselheiro Custodio Almeida esclareceu due 0 Professor Jo;
sénio Parente estaré em 1994 elaborando projeto de dissertag§o7aese;
segundo a tutora do doutorado Professora Doutora Maria D’Alva Gil
Kinzo existem cursos a serem realizados e torna-se necessério a
orientagao do seu projeto. Posta a matéria em votacfio, foi aprovada
por unanimidade. b) A Conselheira Francisca Simao de Souza relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Historia em reunifio de 28.04
94, referente as seguintes prorrogagfies de afastamento :1) da Pro-
fessora Ivone Cordeiro Barbosa, no periodo de 15.03.94 a 15-03.95, a
fim de prosseguir Curso de Doutorado em Historia, na Universidade
de Sao Paulo. Segundo parecer da professora orientadora, a Professo-
ro Ivone Cordeiro Barbosa, no decorrer de 1994 " complementaré os
créditos em disciplinas necessérias para seu Doutorado". (Professora
Esmeralda Blanco B.Moura-professora orientadora). Posta em votagao ,
a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) do Professor Euripedes An
tonio Funes, no periodo de 01.03.94 a 01.03.95 (Ultimo ano), a fim
de prosseguir Curso de Doutorado em Historia Social, na Universida—
de de Séo Paulo. Segundo parecer da Professora orientadora Doutora
Enide Mesquite Samara, 0 Professor Euripedes Antonio Funes concluiu
sua pesquisa, estando em fase de sistematizagao do material coleta-
to, iniciando a redagfio final de tese. Posta em votagfio, a météria
foi aprovada por unanimidade. c)_A Conselheira Débora Candida Dias
Soares relatou a matéria de interesse da Professora Maria Terezinha
de Castro Callado, lotada no Departamento de Letras Estrangeiras,que
encontra-se afastada, no periodo de 15.03.93 3 15.03.97, ' cursando
Doutorado em Letras ( Literature Brasileira), na Universidade de
550 Paulo. Referida Matéria havia sido retirada de pauta na reuniéo
deste Conselho do dia 11.03-94, por nao ter sido apresentado o pare—
Cer do professor orientador da Professora Terezinha Callado. A Con-
selheira Débora Soares fez a leitura da declaragfio do Professor ori—
entador Doutor Alcides Celso Oliveira Village, na qual afirma ter ‘a



e Técnicas de Analise e Interpretagfio da Obra Literaria. Declare
ainda que a Professors Terezinha Callado encontra-se em fase de peg
quisa e elaboragao de sua tese de Doutorado, que versaré sobre a
ficgao de Machado de Assis. Posta em votagao, a matéria foi aprova—
da por unanimidade. Em seguida, 0 Professor René Barreira ressaltou
que todos os processes de prorrogagao de afastamentos estao sendo
apresentadoscom atraso, tendo solicitado que os Chefes de Departa-
mentos avisem os professores afastados neste sentido.QUINTA MATERIA
Cursos de Especializagao. a) A Professors Teresa Maria Frota Bezer-
ra relatou a matéria referente ao projeto do "Curso de Especializa-
gao em Tradugao", por ela coordenado, aprovado pelo Departamento

de Letras Estrangeiras em reuniao de 27.04.94. De caréter tempora—
rio, referido curso objetiva: a) Proporcionar uma formagao adicio—
nal a professores de alem§0,frangés e inglés; b) Fomentar a pesqui-
sa na area de tradugéo; c) Formar tradutores de alemao, frangés e
inglés para o mercado de trabalho; d) Fornecer um embasamento teé-
rico e sistemético para profissionais de areas diversas, com expe—
riéncia prética em tradugao. Destina-se a professores dos cursos de
Letras, prioritariamente, das Universidades do Nordeste; graduados
de todas as areas, que demonstrarem proficiéncia na lingua materna
e na lingua estrangeira, ao nivel exigido na prova de selegfio. Ini-
cio: 08.08.94, com a seguinte duracao (1994.2 a 1995.2). Serao ofer
tadas 22 vagas, assim distribuidas: 10 para inglés, 6 para frances”
e 6 para alemao. Corpo docente da UFC: Tereza Maria Frota Bezerra
(Mestre-Coordenadora); Martina Suzanne Kunz (Doutora); Maria Elias
Soares(Doutora); Ignacio Ribeiro Pessoa MontenegroCDoutorando); Ma—
ria Terezinha de Castro Callado (Doutoranda); Tito Livio Cruz Romfio
(Mestre); Henrick Stahr (Mestre). Professores nao pertencentes ~80
quadro da UFC: Jofio Azenha J0nior<PUC—S§o Paulo); José Palma Caeta—
no (Universidade de Viena-flustria); Rosa Konder(UFSC); Stella Tag-
nin(USP); Patricia Vaughan (UFPi); Francis Aubert (USP); José PPi-
nheiro de Souza(UFC—aposentado); Neusa Travaglia (Universidade Fe-
deral de Uberléndia). Disciplines do tronco comum: l) Lingfiistica e
Tradugaog 60 horas—U4 créditos; 2) Teoria da Tradugao—6U horas - 04
créditos; 3) Didatica e Tradugao - 60 horas — 4 créditos; 4) Metodo
lodia da Pesguisa ; 30 horas — 2 créditos; 5) Anélise e -:Produg§o
de Textos:— 20 horas - 2 créditos. Disciplinas da érea especifica —
l) Anélise contrastivaéBO horas- 2 créditos; 2) Topicos de icuitora
e Civilizagfio — 30 horas- 2 créditos; 3) Tradugao comentada 1,11 s



créditos de Monografia. Ao final da exposicao, a Conselheira Maria

Elias Scares louvou a iniciativa do Departamento de Letras Estrange;
ras pela criacao do Curso, ressaltando que no futuro poderia ser a-
berta uma area de concentracao para o Mestrado. Posta em votacao, ‘a

matéria foi aprovada por unanimidade. b) 0 Professor Francisco Sales

de Sousa relatou a matéria referente ao projeto do "Curso de Especi-

alizagao em Literatura Estrangeira Moderna: 0 Romance do Século xxy.

por ele coordenado e aprovado pelo Departamento de Letras Estrangei-

ras em reuniao de l2.04;94. De carater temporério, o curso em ques-

tao objetiva: " contribuir para o estudo e a pesquisa no campo da
literature estrangeira moderna, objetivando o conhecimento das ten-
déncias estéticas, das significacfies e da critica literéria do sécu-
lo XX". Destina-se prioritariamente a graduados em Letras, graduados

em areas afins, em Letras, que comprovem proficiéncia em uma das sg
guintes linguas: francés, inglés e italiano. Tera inicio no dia 09.
08.94, com término previsto para o 29 semestre 1995. Serao ofertadas
28 (vinte e oito) vagas distribuidas da seguinte maneira: a) 12 para
a area de literatura em lingua inglesa; b) 08 para area de literatu-
ra em lingua italiana; c) 8 para area de literatura em lingua franc;
sa. Referido curso tera uma carga horéria de 360 (trezentas e sessen
ta) horas para cada literatura de lingua estrangeira, com a duragao
de 3 (trés) semestres letivos. Corpo docente: Francisco Sales de Sou
5a (coordenador—doutor—UFC); Martine Suzanne Kunz (DoutOra da UFC);
Patricia Vaughan (Doutora—Visitante-UECE); Maria 0direne Nogueira de
Almeida (Mestre-UFC); Ivanova dos Santos Dias Soares (Mestre—UFC) ;

Euterpe Barreto Rosa de Sousa (Mestre—UFC); L0urdes Bernardes Goncal
ves (Mestre—UFC); Carlos Alberto de SOuza (Especializagao-UFC); Dis
ciplinas ofertadas: Tronco Comum: a) Metodologia do Ensino Superior

voltada a literature de lingua estrangeira; b) Teoria do Romance Mg

derno; c) Panorama Histérico do Século XX; Tronco Diversificado I -
— Literatura;de Lindda Inglesa - a) Evolugao do romance de lingua in
glesa; b) 0 romance na Inglaterra durante a primeira metade do sécu-
lo XX; c) 0 romance nos Estados Unidos na primeira metade do século
XX; d) Aspectos do romance na Inglaterra na segunda metade do século

XX; e) Aspectos do romance nos Estados Unidos na metade do século XX.
II — Literature de Lingua Italiana. a) Evolucao do romance italiano;
b) 0 romance italiano na primeira metade do século XX;——————~- —————



‘-

06.

c) 0 romance neo-realista italiano (1945—1960); d) 0 romance experi
mentalista e a neo-vanguarda (1960—1990) ;III - Literature de Lin-
gua Francesa — a) Evolugao do romance francés; b) 0 romance francés
na primeira metade do século XX; 9) 0 romance surrealista e o roman
ce existencialista na Franga, durante a segunda metade do século XX;
d) D "nouveau roman" e o grupo "Tel Quel". Ementério das disciplines.
a) Tronco Comum. l) Metodologia do ensino superior voltada a litera-
ture de lingua estrangeira moderna; 2) Teoria do Romance Moderno; 3)
Panorama Histérico do Século XX. b) Tronco Diversificedo. I - Literg
tura da lingua inglesa (as mesmas disciplines citadas acima); IIe Li
teretura de Lingua Italiana (as mesmas disciplines citadas acima);
III — Literature de lingua Francesa (as disciplines supramenciomxbs).
Finda a exposicao, 0 Professor René Barreira parebenizou o Departe-
mento de Letras Estrangeiras pelos dois cursos de Especializegao.PQ§
ta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA.
Projetos de Extensao. l) A Professore Ana Maria César Pompeu relatou
os projetos de extenseo, a seguir, aprovados em reuniao do Departamen
to de Letras Estrangeiras de 12.04.94, 05 quais coordena, tenmneafla-
recido que os projetos jé existiam; estao sendo reapresentados em
decorréncia da mudanca dos nomes e da aposentadoria do Coordenador
anterior, Professor Eleazar Magalhées: a) Projeto intitulado "Curso
Bésico de Grego Cléssico", com 240 horas/aula, programado para 4 se.
mestres. Objetiva: a) dominar o alfabeto grego; b) ler, compreender
e traduzir frases e pequenos textos gregos; c) reconhecer as trés d3
clinagfies gregas nos substantivos, adjetivos e pronomes; d) assimilar
o vocabulério bésico; e) reconhecer a conjugagao grega dos verbos:§
g e dos verbos em - mi, nas vozes ativa, passive e média, em todos
os modos e tempos verbais; f) fixer a estrutura da lingua grege pela
compreensfio da sintaxe nominal e verbal; g) remontar as origens da
f‘icgfio literaria e compreender os fundamentos de nossesistematizagéo pol:



'a A , .g‘. n I 1 c 3 ,

tica; h) ressaltar a genese da censmeneia tragica e da persona e
separagae entre e sagrade e e profane. Referido curse centara
com 25 vagas e destina-se a qualquer membro da cemunidade que tenha

concluide e 29 grau. Pesta em vetagae, a matéria fei aprevada per
unanimidade. b) prejete intitulade " Leitura e Tradugfio de textes
em Grege Cléssice", com 60 heras/aula, pregramado para 01 semestre

7

a

Ubjetiva: 1) revisae geral da merfelegia grega, visande a dar maier
seguranga ae candidate he leitura e cempreensfio de tradugae de

textes gregos; 2) Através da leitura de textos mais faceis do tipo'
"fahulas", predispe-lo para melher cempreensfie de textes complexes;

3) Reciclar es candidates que nae acompanharam com eficiéncia ‘e

Curse de Grege Cléssico. Referide curse centaré com 15 vagas e des—
tinar—seié a alunes que comprevem cenclusée ne Curse de Grege

Cléssico IV eferecide pelo Departamente de Letras Estrangeiras.Pos-

ta em vetagae, a matéria feiIaprovada per unanimidade. SETIMA MATE-

‘Blfi. Tende em vista que a FfijLReiteria de Graduacao havia definide
com Ultimo dia de entrega , a data de heje, es Projetos de Melhoria
da Qualidade do Ensine a seguir mencienados, feram encaminhados "ad

referendum" pelo Direter do Centre, Professor René Barreira, sende
es mesmes referendades per este Censelho de Centre, nesta reunifie :
" 0 Video come recurse didétice na Prética de Ensino" (Coerdenadera
—Professera Elineide Veras de Paula); " Prejete de Melhoria de En-

sino de Linguas Estrangeiras: Frances e Italiane" ( Coerdenadora -
Prefessera Teresa Maria Freta Bezerra); " Melheria do Ensine de
Inglés, Alemao e Espanhel Através da Utilizagae de Videos", (Coerde
nadora- Professora Débera candida Dias Soares); " Us Cléssices na
Sala de Aula" ( Ceerdenadera-Professora Fernanda Maria Abreu Ceuti-
nhe); " Renovagae Instrumental do Laboratorio de Psicolegia Experi-
mental" (Coordenader— Professor 3050 I10 Ceelhe Barbesa);" Acempa
nhamente Pedagégico e Profissieal do Alune de Graduaeao em Psicele—
gia" (Ceerdenadera-Prefessera Zulmira Aurea Cruz Benfim); " Imple-
mentagae e Melheria do Precessamente Técnico da Infermagée"(Ceerde-

nadera-Prefessera Lidia Eugenia Cavalcante); " Espage Didétice— pe-
dagogice em audiovisual" ( Coerdenader—Prefessor Raimundo Nenate
de Lima); " Estégie Corricular" (Coerdenader-Prefessor Pedro Airten
Queirez de Lima); "Oficina de Ensine em Historia" ( Coerdenader —
Professor Sebastifie Regérie de Barros da Ponte). UITAVA MATERIA. 0
Professor René Barreira fez em seguida, a leitura do recurse inter—

poste pelo candidate Francisco Hélie Pinheiro Nunes ae Direter do
Centre: " Ilme. Sr Direter do Centre de Humanidades da Universidade

Federal do Cearé. Francisco Hélie Pinheire Nunes, brasileire, sel-
teire,prefesser de espanhel da Faeuldade de Filesefia, residente e



to e de direito nos termos seguintes: l) 0 requerente é candidate ,

regularmente inscrito,a vaga de professor de lingua espanhola a ni-

vel de l9 e 29 graus da Casa de Cultura Hispénica da Universidade

Federal do Ceara. 2— Referido concurso é resultado da anulacao de

um outro, realizado para o mesmo fim em que se constatou irregular;

dades de ordem administrativa, precisamente no tocante a banca exa-
minadora que agiu mostrando parcialidade. 3- A banca examinadora do

novo concurso contem entre seus nomes 0 do entao presidents da bag
ca examinadora do concurso anterior, qual seja 0 do professor Ramon
Batista contra quem pesaram as acusagfies objeto do requerimento que
culminou com a anulagao do concurso supramencionado. 47 Consta da
mesma relacfio o nome da Professora Massilia, do Curso de Graduafiao

de Lingua Espanhola da Universidade Federal do Cearé e aluna do Cur
so de espanhol da Universidade Estadual do Cearé. Observe-5e que
a mesma ainda nao tem habilitagao em lingua espanhola nem similar ,
haja vista que sua habilitagao é em lingua francesa, razfio pela
qual n50 deveria compor a referida banca. 5- 0 requerente, baseado
no principio constitucional da impessoalidade no service ' pfiblico
‘quepnfissopfie imparcialidade, afirma que tal principio foi maculado
no concurso anterior e para evitar o risco de sé-lo novamente, vem
discordar da inclusao do professor mencionado no item 3 supra, en-
tendendo esté este impedido para tal fungfio, haja vista sua ma atu—
8950 no concurso-aludido. 6- Outrossim discorda que tenha de ser
avaliado por alguém n50 habilitado na érea objeto do concurso; 0U
seja, nao concorda igualmente com o nome da professora Massilia c0—
mo examinadora deste concurso, nos termos do exposto no item 4. Di-

ante do exposto vem requerer que V.Sa.se digne processar as devidas
alteragfies na composigéo da banca sob protestc, excluindo os nomes

aqui mencionados. Nestes termos, pede e espera deferimento.Fortale—
za, 29 de abril de 1994 - Francisco Hélio Pinheiro Nunes, Requeren-
te." Tendo ouvidc este Conselho de Centro, seu Presidente Professor
René Barreira designou o Conselheiro Sebastiao Teoberto Mourao Lan-
dim como relator, devendo ser 3 matéria em questao, apreciada na
préxima reuniao deste Conselho. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Diretor deelarou encerrada a sessao, da qual, eu, Maria de Nazaré de
Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata ,
que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes..........


