
Ata da 350a Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades da Universidade Federal do Ceara. Aos 18 (dezoito) dias do més
de setembro de 1998 (mil novecentos e noventa e oito), as 9 (move) horas e 20
(vinte) minutos, realizou—se na Sala de Reunioes mais uma sessao ordinaria do
Conselho do Centro, sob a presidéncia da Senhora Diretora do Centro de
Humanidades, Professora Maria Elias Scares, contando com a presenca dos
Senhores Conselheiros: Carlos Alberto de Souza, vice—Diretor do Centre; René
Teixeira Barreira, ex—Diretor do Centro; Celina Fontenele Garcia e Francisco
Roberto Silveira de Pontes Medeiros, chefe e representante do Departamento de
Literatura; José Alber Campos Uchoa, chefe do Departamento de Letras
Vemaculas; Vladia Maria Borges Falcao, chefe do Departamento de Letras
Estrangeiras; Ricardo Jorge de Lucena Lucas e Liana Viana do Amara], subchefe
e representante do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia;
César Barreira e Alberto Magno Viana de Avelar Rocha, chefe e representante
do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Elda Maria Rodrigues de
Carvalho, representante do Departamento de Psicologia; Ivone Cordeiro Barbosa,
representante do Departamento de Histéria; Ana Maria César Pompeu,
coordenadora do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula,
coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Carlos Silveira Versiani dos
Anjos Junior, coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Angela dc Moura
Marques, coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de
Oliveira, coordenador do Curso de Historia; Sebastiao Teoberto Mourao Landim,
coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Julia Malia Pereira de Miranda
Henriques, coordenadora do Programa de Pos—Graduacéo em Sociologia; Ana
Cristina Pelosi Silva de Macedo, coordenadora do Programa de Pos—Graduacao
em Lingt‘u'stica; Monica Dourado Fmtado, coordenadora geral das Casas de
Cultura Estrangeira; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, representante do
Quadro de Magistério de 1° 6 2° Graus; Carlos Angelo Magalhaes Mendes,
suplente de representante do Corpo Técnico~Administrativo A convite da
Senhora Diretora do Centro, compareceram a reuniao 0s Professores Joao Ilo
Coelho Barbosa, Raimundo Batista Almeida e Meize Regina de Lucena Lucas, na
qualidade de coordenadores de projetos que seriam apreciados naquela sessao do
Conselho. Havendo numero regimental, a Professora Maria Elias Soares
submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as
seguintes inclusoes: a) Projetos de Extensao (Casa de Cultura Russa) — “Curso
de Introducao a Lingua Russa” e “Curso de Lingua Russa — Nivel Inicial I”; b)
Mudanca de Regime de Trabalho — de Dedicacfio Exclusiva para 20 (vinte) horas
(Departamento de Literatura — Professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz; c)
Inclusao das disciplinas Lingua Oral e Lingua Escrita/ e A Constituicao do Texto
Escrito, na Grade Cum'cular do Programa de Pes—Graduacao em Lingiiistica.



Logo apos terem sido aprovadas as inclusoes e consequentemente a pauta, a
Professora Maria Elias Scares colocou a ata da 3493 Sessao Ordinaria deste.
Conselho em discussao, tendo sido feita a seguinte retificacao: Em tempo _. 11a
pagina 11, nas Inclusfies, letra L) onde se 16 “Projeto de Melhoria da Qualidade do
Ensino — coordenado pela Professora Ana Maria César Pompeu” Ieia—se “Projeto
dc Melhoria da Qualidade do Ensino —— coordenado pela Professora Maria Fabiola
Vasconcelos Lopes”. Posta em votacao, a ata foi aprovada por unanimidade.
Aproveitando 'a oportunidade, a Professora Maria Elias Scares deu boas—vindas a
Professora Celina Fontenele Garcia, eleita Chefe do Departamento de Literatura,
a Professora .Vlédia Maria Borges Falcfio, eleita Chefe do Departamento de
Letras Estrangeiras e ao Professor Ricardo Jorge de Lucena Lucas, eleito
subchefe do Departamento de Comum'cacao Social e Biblioteconomia. Ordem
Q DE Primeira matéria. Projetos de Extensao. a) Professor Joao Ilo Coelho
Barbosa relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Psicologia em
reuniao do dia 19.08.98, que tratam dos projetos de extensfio por ele
coordenados: a) “Sande Mental e Familia” — projeto do Departamento de
Psicologia em parceria com a Casa de Sande Séio Gerardo, que tern entre seus
objetivos “capacitar os profissionais da area da saude mental na assisténcia a
familia em situacoes especiais”. Com carga horaria de 180 horas, realizar—se—é
no pen’odo de 17.09.98 a 26.08.99 e destina—se a profissionais de nivel superior e
alunos dos dois ultimos anos, dos cursos das areas de Ciéncias Humanas e
Ciéncias da Sande. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
“Capacitacao em Sande Mental” — projeto também em parcen'a com a Casa de
Sat’tde S50 Gerardo, com im’cio em 10.03.98 e término previsto para 15.12.98,
objetiva “capacitar profissionais que atuam na area de sat’lde mental (médicos,
psicélogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfenneiros, etc),
atrave's do estudo teérico e estudo de casos clinicos, privilegiando o enfoque
interdisciplinar”. Realiza—se as tercas~feiras (18:00 213 20:30 horas) e no ultimo
sébado de cada més (09:00 as 13:00 horas). Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Angela de Moura Marques relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 09.09.98,
que trata do projeto de extensao intitulado “Atendimento em Orientacao
Vocacional a Comunidade do Projeto Novo Vestibular”, coordenado pela
Professora Célia Leite Juliao. A Conselheira Angela de Moura Marques prestou
esclarecimentos sobre 0s objetivos, a justificativa e o periodo de realizacao do
projeto (abril/93 — término: indetenninado). Posta em votacao, a mate’n'a foi
aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Angela de Moura Marques relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 09.09.98,
que trata do projeto de extensao intitulado “Realidade e Fantasia em Psicanalise”,
coordenado pela Professora Analuiza Mendes Pinto Nogueira. A Conselheira
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Angela de Moura Marques esclareceu que o “projeto visa pér em execucao o
primeiro dos Cursos de Extensao constantes da programacao do Laboratério de
Psicanalise da UPC”. Prestou ainda esclarecirnentos sobre a clientela, inscricoes
e periodo de realizacao (14.10.98 3 02.12.98). Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Angela de Moura Marques relatou
a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia
19.08.98, que trata do projeto de extensa'o intitulado “V Seminario PET
Psicologia “Subjetividade: Invencao e Legitirnacfio de Saberes”, coordenado pela
Professora Izabel Cristina Ferreira Borsoi. A Conselheira Angela de Moura
Marques esclareceu que 0 PET (Programa Especial de Treinamento) de
Psicologia organiza seu V Semina'rio, corn discussoes sobre o tema
“Subjetividade: invencao e legitimacao de saberes”. Prestou esclarecimentos
sobre os objetivos e o periodo de realizacao ( 02 e 03.12.98). Posta em votacao,
a matéria foi aprovada por unanimidade. 5) A Conselheira Vladia Maria Borges
Falcao relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras em
reuniao do dia 27.08.98, que trata do projeto de extensao intitulado
“Compreensao de Textos Auténticos em Frances”, coordenado pela Professora
Ticiana Telles Melo. A Conselheira Vladia Falcao prestou esclarecimentos sobre
a justificativa do projeto (“proporcionar aos alunos de lingua fiancesa, atrave’s
dos mais variados tipos de textos, um maior contato com o. aspecto escrito da
lingua estudada, o que contribuira para a aquisicao e consolidacao da
competéncia comunicativa em lingua francesa”), sobre os objetivos, clientela,
vagas e periodo de realizacao (27.10.98 a 22.12.98). Posta em votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 6) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou
as matérias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira em reuniao do dia 16.09.98, que tratam dos projetos de
extensao coordenados pelo Professor Francisco Hélio Pinheiro Nunes: a) “Curso
de Conversacfio em Espanhol”, que se realiza no periodo de 06.08.98 a 23.09.98
e justifica—se pela solicitacao dos alunos que terminam o sétimo semestre e 1130
tém um curso de conversacao. Conta com 25 vagas e sera ministrado pela
Professora Tesoro Hinojosa Hurtado. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade; b) “O Espanhol no Mundo dos Negécios”, que se realiza no
periodo de 14.08.98 a 28.09.98, justifica—se “por ser uma fonna, de apoio e
assessoria as pessoas que desejam direcionar seus conhecimentos de espanhol
para uma area mais especifica (empresarial, comercial, bancario, de recursos
humanos, etc). Conta com uma carga horan'a de 40 horas, realiza—3e no periodo
de 14.08.98 a 28.09.98, sendo ministrado pela Professora Tesoro Hinojosa
Hurtado. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7) 0
Professor Raimundo Batista Ahneida relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado
da Coordenadon'a Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia



16.09.98, que trata do projeto de extensfio intitulado “Histéria da Literatura
Espanhola”, por ele coordenado. 0 Professor Raimundo Batista Almeida
esclareceu que o referido curso se realiza no periodo de 04.08.98 a 19.09.98,
com uma carga horaria de 20 horas, proporciona ao aluno um estudo da literatura
espanhola do século XIII a primeira metade do século XX. Posta em votacao, a
matén'a foi aprovada por unanimidade. 8) A Conselheira Monica Dourado
Furtado relatou as mate'rias, aprovadas pelo Colegiado da Coordenadoria Geral
das Casas de’ Cultura Estrangeira em reuniao do dia 16.09.98, que tratam dos
projetos de extensao coordenados pelo Professor Raimundo Mendes da Silva: a)
“Curso de Introducao a Lingua Russa” — sera ministrado no proximo semestre,
com inicio previsto para 09.11.98, com uma carga horéria de 60 horas/aulas,
sendo ministrado pelo Professor Cicero Rogerio Pereira de Oliveira. Posta em
votacao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade; b) “Curso de Lingua Russa —
Nivel Inicial I” — sera ministrado a palfir de 09.11.98, tera umalcarga horaria de
60 horas/aula, destina—se a comunidade universitaria e a0 publico em geral, sendo
ministrado pelo Professor Cicero Rogerio Pereira de Oliveira. Posta em votacfio,
a matéria foi aprovada por unanimidade. Segunda matéria. Projetos de Pesquisa.
1) O Conselheiro César Barreira relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao do dia 25.08.98, que trata do projeto
de pesquisa intitulado “Torcidas organizadas de futebol: violéncia e juventude”,
coordenado pela Professora Gloria Maria dos Santos Diogenes. O Conselheiro
Cesar Barreira esclareceu que a Professora Gloria Diogenes defendera tese def
Doutorado sobre violéncia e estava dando continuidade ao estudo do tema
através desta pesquisa, tendo enviado o referido projeto ao CNPq e FUNCAP em
busca de recursos. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2)
A Professora Meize Regina de Lucena Lucas relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Histéria em reuniao de 17.09.98, que trata do projeto de
pesquisa intitulado “Verdades e Mentiras — Itinerarios Cinematograficos pelo
Tempo”, por ela coordenado. O projeto de pesquisa, com inicio em 1998.2 e
te’rmino previsto para 1999.2, objetiva aprofundar o estudo teorico da relacao
entre cinema e histéria, a partir da analise do filme “It’s All True”. Posta em
votacao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselhciro Francisco de
Assis Santos de Oliveira relatou a matéria, aprovada pelo Depgartamento de
Histén'a em reuniao do dia 17.09.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado
“A Sombra das Ingazeiras: um lugar do café no Ceara — (1850 — 1900)”,
coordenado pelo Professor Pedro Airton Queiroz Lima. 0 Conselheiro Francisco
de Assis Santos de Oliveira esclareceu que o projeto de pesquisa em questa’o,
com inicio em agosto/98 e término previsto para julho/99, diz respeito a
dissertacao de mestrado do Professor Pedro Airton Queiroz Lima. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira Ivone
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Cordeiro Barbosa relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Histéria em
reuniao do dia 13.08.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado “A ‘Capital
de um Pavoroso Reino’: Fortaleza e a Seca de 1877”, coordenado pelo Professor
Frederico de Castro Neves. O projeto em questao, com inicio em agosto/98 e
término previsto para julho/99, tem entre seus objetivos “levantar fontes e
documentos que revelem uma nova face da cidade de Fortaleza nos anos de seca
(1877—1880), especialmente no que diz respeito ao uso dos equipamentos
urbanos por parte das camadas populares “antigas” ou “envergonhadas” — que ja
habitavam a cidade — e das “novas” ou “adventicias” — que chegam na onda
migratéria da-seca” além de “levantar e pesquisar livros de ficcao que tomam
como tema a seca de 1877, observando as formas literarias, os objetos e a
reconstrucao ficcional do ambiente cultural e politico da e'poca”. Posta em
votacfio, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Prorrogacfio
de Projetos de Pesquisa. 1) O Conselheiro Francisco de Assis Sa’ntos de Oliveira
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia em reuniéio do dia
13.08.98, que trata da prorrogaeao do projeto de pesquisa intitulado “Histéria e
Memoria de Fortaleza: O Olhar Popular”, coordenado pelos Professores
Francisca Simao de Souza e Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte. O
Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira esclareceu que na primeira
etapa do projeto, cujo procedimento metodolégico baseia—se no recurso da
técnica de historia oral, foram realizadas onze entrevistas, sendo os depoimentos
dos escritores Moreira Campos e Antonio Girao Barroso e do arquiteto José
Barros Maia selecionados para publicacfio do livro Roteiro Senglqgmtal Q
Fortaleza (SECULT/NUDOC, 1996). Tendo a segunda etapa do p’rojeto o
mesmo objetivo injcial “—apreender, sob a visao de fortalezenses idosos, o
cotidiano do processo sécio —— histén'co de Fortaleza no se'culo XX — a pesquisa
em questao propoe—se a registrar as lembrancas de personagens exemplares
(aqueles individuos que se sobressaem em seu grupo social ou comunidade) dos
setores sociais populares de Fortaleza”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 2) A Conselheira Ivone Cordeiro Barbosa relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Histdria em reuniao do dja 13.08.98, que trata da
prorrogacao do projeto de pesquisa intitulado “Histéria Social e Literatura:
leituras do cotidiano na obra litera'ria dc Juvenal Galeno”, por ela coordenado. Na
exposicfio de seu projeto, a Conselheira Ivone Cordeiro Barbosa ressaltou que o
escn'tor Juvenal Galeno produziu, no século XIX, documentos da cultura popular
que se tornaram a matéria prima de sua producfio literaria. Ressaltou ainda que na
primeira fase do projeto foi realizado urn levantamento exaustivo da obra de
Juvenal Galeno, principalmente a destinada a escola. Na segunda fase do projeto
a selecao tematica recaiu sobre dois temas: a instrucao publica e o recrutamento
militar no se'culo XIX. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade.

-iunot



3) A Conselheira Ivone Cordeiro Barbosa relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Histc’m'a em reunifio de 17.09.98, que trata da prorrogacfio do
projeto de pesquisa intitulado “Fazendo a Liberdade — Historia dos Negros
Libertos no Cearé (1850—1930), coordenado pelo Professor Euripedes Antonio
Funes. Dentre seus. objetivos o projeto de pesquisa em questfio se propoe a
“analisar o processo historico constituido pelos libertos, ex—escravos,
considerando as experiéncias vividas, por homens e mulheres, sua insercfio na
sociedade, n0'mercado de trabalho, as forrnas de resisténcia, as lutas contra a
discriminacfio racial e a marginalizacz’io social. Na primeira etapa do projeto
buscou—se a compreensfio do processo de alfom'amento e suas implicacoes. Na
segunda etapa seré focalizado o pen'odo pés—abolicéo procurando dar conta do
111m construido pelos libertos.” Posta em votacfio, a matén'a foi aprovada por
unanimidade. Quarta matéria. Afastamento de Docente. A Conselheira Vlédia
Maria Borges Falcfio relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Estrangeiras em reunifio de 08.09.98 e aprovada “ad referendum” do Conselho do
Centro em 08.09.98, que trata do afastamento da Professora Maria Manolisa
Nogueira Vasconcelos, no periodo de 16.10.98 a 07.12.98, a fim de participar do
Curso de Metodologia de Ensino de Inglés como 2a lingua, dentro do Programa
USIS/MEC de Bolsas para Professores Brasileiros que Lecionam Lingua Inglesa
na Rede Pfiblica de Ensino, nos Estados Unidos da América. A matéria foi
referendada por este Conselho. Quinta matéria. Pron'ogacfio de Afastamento de
Docentes. 1) O Conselheiro César Barreira relatou a matén'a, aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuni'éo de 25.08.98, que trata
da prorrogacfio de afastamento do Professor Kleber Cameiro Amora, no pen’odo
de 01.10.98 a 30.09.99, a fim de prosseguir curso de Doutorado em Filosofia, na
Universitat Gesamthochschule Kassel, na Repfiblica Federal da Alemanha. Posta
em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Angela de
Moura Marques relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia
em reunifio do dia 09.09.98, que trata da prorrogacfio de afastamento do
Professor Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas, no periodo de 01.09.98 a
31.08.99, 3 fim de prosseguir Doutorado em Psicopatologia e Psicanélise, 11a
Universidade de Paris XIII/Franca. Posta em votacfio, a mate’ria foi aprovada por
unanimidade. §£Xl§ matéria. Homologacfio de Concurso. O Conselheiro Jose'
Alber Campos Uchéa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Vernéculas em reunifio de 09.09.98, que trata da homologacfio do concurso para
Professor Titular, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, 01 (uma) vaga, em regime
de Dedicacdo Exclusiva, conforme Edital n° 103/97. 0 imico candidato inscrito,
Paulo Mosénio Teixeira Duarte, obteve as seguintes notas: Julgamento de Titulos
(10,0;10,0;10,0;10,0;10,0; — nota 10,0); Prova Didética (10,0;8,0;7,0;9,0;10,0 —
'nota 8,8); Defesa dc Tese (10,0;8,0;8,0;10,0;10,0 — nota 9,2). A média ponderada



atingida foi: 9,4 (nove virgula quatro). Diante do resultado acima, 0 candidate
Paulo Mosanio Teixeira Duarte foi considerado aprovado. Posto em votacao, o
resultado do concurso foi homologado por unanimidade. Sétima matéria.
Cadastrarnento de Disciplinas. l) A Conselheira Angela de Moura Marques
relatou as mate'n'as, aprovadas pelo Departamento de Psicologia em reunioes dos
dias 03.12.97 e 19.08.98, que tratam da solicitacao de cadastramento das
disciplinas Adolescéncia e Psicoterapia /e Teorias Psicogenéticas. Apos a analise
das matérias, ‘os Senhores Conselheiros decidiram retira—las de pauta, para que
fossem reformuladas as ementas e a bibliografia. 2) A-Conselheira Ana Cristina
Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Vernaculas em reuniao do dia 17.09.98, que trata da inclusao das disciplinas
Lingua Oral e Lingua Escrz’ta / e A Construgdo d0 Texto Escrz'to, na Grade
Curricular do Programa de Pos~Graduacao em Lingiiistica. Na oportunidade, a
Conselheira Ana Cristina Macedo justificou a inclusao das refei‘idas disciplinas.
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Oitava matéria.
Estagio Probatério de Professor de 1° e 2° Graus. A Conselheira Monica Dourado
Furtado relatou a matén'a, aprovada pelo Colegiado da Coordenadon'a Geral das
Casas de Cultura Estrangeira em reuniao (16 16.09.98, que trata do relatério do
Estagio Probatorio da Professora Sémia Alves Carvalho, Classe D, Referéncia 1,
da Casa de Cultura Britfinica, referente ao periodo de 27.07.96 a 26.07.98. A
Comissao de Avaliacao, composta pelos Professores Marlficia Barreto Aguiar,
Joao Soares Lobo e Eronildes Bastos do Amarante Almeida, apes analise do
relatério e dos documentos comprobatorios apresentados pela refen'da docente,
julgou*a aprovada no Estagio Probatério, tendo—lhe atribuido media 9,3 (nove
virgula trés). Posta em votacao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. m
matéria. Abertura Edital para Selecao de Professor Visitante — Brasileiro
(Departamento de Literatura). A Conselheira Celina Fontenele Garcia relaton a
matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura em reuniao do dia 13.08.98,
que trata da solicitacao fonnulada pelo referido Departamento, para a abertura de
Edital para contracao de 01 (um) Professor Visitante — Brasileiro, no Setor de
Estudo: Literatura Brasileira, pelo pen’odo de 01 (um) ano, devendo assumir a
seguinte programacao: Semestre 2&2 — Graduacao: Curso de Letras: disciplina —
Literatura Brasileira III — 4 horas; Pos—Graduacao: Curso de Mestrado em Letras:
disciplina -— Seminario de Literatura Brasileira — 4 cre'ditos, um projeto de
pesquisa, além de participar de Bancas Examinadoras de defesa de dissertacao do
Curso de Mestrado em Letras e de orientacao de monografias e dissertacées.
Semestre 2&1. — 0 plane de atividades tera a mesma programacao do semestre
98.2. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Décima
matéria. Mudanca de Regime de Trabalho. A Conselheira Celina Fontenele
Garcia relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura em reuniao
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do dia 13.08.98, que trata da solicitacao fonnulada pelo Professor Eduardo
Chaves Ribeiro da Luz, para mudanca de seu regime de trabalho de tempo
integral para 0 de 20 (vinte) horas. Na oportunidade, os Conselheiros Celina
Garcia e Teoberto Landim apresentaram cs motivos pelos quais 0 Professor
Eduardo Chaves Ribeiro da Luz solicitara a mudanca de seu regime de trabalho.
Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Comunicagfies. A
Professora Maria Elias Soares fez as seguintes comunicacoes: 1) que tendo em
vista a proximidade do término do mandato do representante do Centro de
Humanidades junto a CPPD (Comissao Permanente do Pessoal Docente),
Professor Luiz Tadeu Feitosa, no dia 13.11.98, aquela Comissao solicitara
providéncias no sentido de que este Centro agilizasse a eleicfio do novo
representante, de acordo com a Resolucao n° 05/CONSUNI, de 28.04.88, que
aprova o Regimento Interno da CPPD da UPC. Aproveitando o momento, a
Professora Maria Elias Soares solicitou aos Senhores Chefes de Departamento
ampla divulgacfio sobre a refeIida eleicz’io; 2) referiu—se ao oficio circular 11°
04/98 da Pro—Reitoria de Extensao, que fora encaminhado aos Depaltamentos
objetivando identificar os projetos sobre o meio—ambiente, que eventualmente
estejam sendo realizados neste Centro; 3) referiu—se também a XVI Jomada de
Estudos Linguisticos do Nordeste, realizada nas dependéncias da Casa de Cultura
Francesa, nos dia 02,03 e 04.09.98, evento que contou com a participacao de
professores e alunos brasileiros, além de professores de instituicoes estrangeiras
(Portugal, Alemanha), oportunidade em que foram realizadas mesas redondas,
sessoes de comunicacoes coordenadas e individuais, sessoes de posters e mini—
cursos, num total de 375 trabalhos inscritos. Na oportunidade, o Conselheiro
Teoberto Landim pediu uma mocfio de louvor a Comissao Organizadora do
referido evento, tendo enfatizado o trabalho realizado pelas Professoras Maria
Elias Soares e Socorro Aragao. Prosseguindo, a Conselheira Ivone Cordeiro
Barbosa comunicou que a ANPUH estara realizando neste Centro, no periodo de
28 a 30.10.98, 0 Encontro Estadual de Histéria, que ja conta com mais de 100
inscricoes, tendo solicitado ampla divulgacao do evento. Em seguida, o
Conselheiro Teoberto Landim solicitou que este Conselho marcasse uma reunifio
especifica para discutir a possibilidade de transformar o Curso de Letras em
Faculdade especifica. Naquele momento, a Professora Maria Elias Soares
sugeriu que os Professores Teoberto Landim e Rene’ Barreira redigissem um
documento que pudesse servir de subsidio para a reuniao solicitada. Dando
continuidade as comunicacoes, o Conselheiro Rene Barreira referiu-se as
comemoracoes dos 30 Anos de 1968, tendo detalhado as atividades que farfio
parte da programacao, que devera ocorrer no periodo de 14 a 19.12.98.
Finalizando, o Conselheiro Francisco Roterdan Femandes Damasceno solicitou
que antes de ser delineada a mudanca do Curso de Letras para Faculdade, que
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fosse delineado o aspecto juridico do quadro docente das Casas de Cultura. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qual,
eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de Secretéria, lawei a
presente ata, que depois de lida e aprovada seré assinada por mim e pelos
presentes...

.......


