
Ara da 392a Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. Aos 30 (trinta) dias do mes de dezembro do

ano de 2002 (dois mil e dois), as 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, realizou—

se na Sala de Reunioes mais uma sessfio ordinéria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria Elias

Scares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Francisco

Roberto Silveira de Pontes Medeiros, representante do Departamento de

Literatura; Maria Ednilza Oliveira Moreira e Yvanowik Dantas Valério, chefe

e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto

Farias, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras e Henrique Sérgio

Beltréio de Castro, representante “ad hoc” do referido Departamento; Ricardo

Jorge dc Lucena Lucas 6 Antonio Wellington de Oliveira Junior, chefe e

representante do Departamento de Comunicaefio Social; Rute Batista dc

Pontes, subchefe dovDepartamento de Ciéncias da Informacfio e Casemiro

Silva Neto, representante “ad hoc” do referido Departamento; Carlos Silveira

Versiani dos Anjos Junior, chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Laeria

Bezerra Fontenele, representante do Departamento de Psicologia; Adelaide

Maria Goncalves Pereira e Maria Veronica Secreto de‘ Ferreras, chefe e

representante do Departamento de Histéria; Odflio Alves Aguiar, chefe do

Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do Curso

de Letras; Idilva Maria Pires Germano, coordenadora do Curso de Psicologia;

Almir Leal de Oliveira, coordenador do Curso de Histéria; Custodio Luis

Silva de Almeida, coordenador do Curso de Filosofia; Ana Maria Vieira Lage,

vice-coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Psicologia; Bemardete

Biasi Rodrigues, coordenadora do Programa de Pés-Graduacio em

Linguistica; Norberto Osvaldo Ferreras, representando a coordenadora do

Programa de Pés-Graduacao em Histéria; Kléber Carneiro Amora,

coordenador do Curso de Mestrado em Filosofia; Francisco Roterdan

Femandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira.

Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias Soares submeteu a

pauta a apreciacfio dos Senhores Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes

inclusoes : 1) Projeto de Extensao — Departamento de Letras Estrangeiras —

Titulo “Todos os Sentidos” — coordenador : Professor Henrique Sérgio Beltrao

de Castro; 2) Prorrogacao de Afastamento de Docente — Departamento de

. Comunicacfio Social — Professor Jose’ Ronaldo Aguiar Salgado. Logo apés

terem sido aprovadas as inclusoes acima, foi aprovada a pauta da reunifio.

Ordem do dia. Primeira matéria. Homologacfio de Concursos. O

Conselheiro Ricardo Jorge de Lucena Lucas relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Comunicaefio Social em reuniao do dia 19.12.02, que trata

da homologacao do concurso publico, para Professor Adjunto, Setor de



Estudo: Linguagens Aplicadas a Publicidade, 01 (uma) vaga, em regime de 40
(quarenta) horas semanais — Dedicacao Exclusiva, conforme Edital n.° 114/02,.
Os dois candidatos inscritos compareceram a todas as provas e obtiveram as
seguintes medias finais: Mario Alberto Miranda Costa: 7,03 (sete virgula zero
1163); Maria Aparecida de Souza: 8,15 (oito virgula quinze). Diante do
exposto, a candidata Maria Aparecida de Souza foi aprovada em primeiro
lugar e o candidato Mario Alberto Miranda Costa foi aprovado em segundo
lugar, sendo a candidata Maria Aparecida de Souza indicada pela Comissao
Julgadora para preencher a vaga de Professor Adjunto, 40 (quarenta) horas /
Dedicacao Exclusiva, Setor de Estudo: Linguagens Aplicadas a Publicidade.
Posto em votacao, o resultado do concurso foi homologado por unanimidade
2) A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 30.12.02, que trata da
homologacao do concurso pfiblico, para Professor Assistente, Setor de Estudo:
Lingua e Literaturas Espanhola e Hispano- Americana, 01 (uma) vaga, em
regime de 40 (quaranta) horas semanais — Dedicacao Exclusiva, conforme
Edital n.° 126 /02. A finica candidata inscrita, Livia Marcia Tiba Radis
Baptista, obteve a seguinte media final: 8,6 (oito virgula seis). Face ao
resultado acima, a candidata Livia Marcia Tiba Radis Baptista foi considerada
aprovada e indicada pela Comissao Julgadora para o preenchimento de uma
vaga de Professor Assistenie, 40 (quarenta) horas / Dedicacao Exclusiva, Setor
de Estudo: Lingua e Literaturas Espanhola e Hispano — Americana. 3) O
Conselheiro Roterdan Damasceno relatou a matéria, que trata da homologacao
do concurso pfiblico, para o Quadro de Magistério de Primeiro e Segundo
Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua e Cultura Inglesa, da Casa de
Cultura Britanica, para preenchimento de 01 (uma) vaga em regime de 40
(quarenta) horas semanais, Dedicacao Exclusiva, conforme Edital n.° 112/02.
Inscreveram—se 18 (dezoito) candidatos, sendo que apenas 11 (onze) dentre os
candidatos inscritos compareceram a prova escrita. A classificacao final foi a
seguinte: primeiro lugar, Sflvia Regina Chaves de Oliveira, 82 (oitenta e dois)
pontos; segundo lugar, Diana Costa Fortier Silva, 78 (setenta e oito) pontos;
terceiro lugar, André Magalhaes Boyadjan, 72 (setenta e dois) pontos; quarto
lugar, Maria Helena Clarindo Gabriel, 61 (sessenta e um) pontos. Diante do
resultado acima, a Comissao Julgadora indioou para o preenchimento de 01
(uma) vaga de que trata o Edital n.° 112 / 02, a candidata Silvia Regina Chaves
de Oliveira. nda matéria. Afastamento de Docentos. O Conselheiro
Carlos Versiani relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias
Sociais, em reuniao do dia 17.12.02, que trata do afastamento do Professor
Daniel Scares Lins, no periodo de 17.04.03 3 06.06.03, a fim de ministrar
Seminarios sobre o tema “Clarice Lispeetor: a escrita das sensacoes” e



L.
i_:

participar de 02 (dois) coloquios, sobre o tema “Sociologia e Literatura —
“Clarice Lispector e a Questfio Social: A Hora da Estrela”, no Curso de
Doutorado, da Universidade Nanterre Paris X, em Nanterre/France. Referido
afastamento enquadra—se no intercfimbio entre o centro dc pesquisas
“Literatura e Idéia”, da Universidade de Paris X — Nanten'e e o Laboratério de
Estudos e Pesquisas da Subjetividade”, LEPS, da Universidade Federal do
Ceara. Posta em votacao, a matéria foi aprovada’por unanimidade. Terceira
matéria. Prorrogacao de afastamento de docentes 1) A Conselheira Idilva
Germano relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
reuniao do dia 05.12.02, que trata da prorrogacao de afastamento do Professor
‘Cassio Adriano Braz de Aquino, no periodo de 01.02.03 a 08.03.03, a fim de
concluir Doutorado em Psicologia Social, na Universidade Complutense de
Madrid, em Madrid/Espanha. Na oportunidade, foi lida a declaracfio

_ encaminhada pelo Professor Jose Luis Alvaro, da Universidade Complutense
de Madri, esclarecendo que 0 Professor Céssio Adriano Braz de Aquino esta
concluindo a rcdacfio de sua tese doutoral, devendo apresenta-la no prazo
solicitado, ao Departamento de Psicologia Social, daquela Universidade. Posta
em votacao, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 2) 0 Conselheiro

_Ricardo Jorge de Lucena Lucas relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Comunicacao Social, em reunifio do dia 10.12.02, que trata
da prorrogacfio de afastamento do Professor Jose Ronaldo Aguiar Salgado, no
periodo de 01.03.03 a 29.02.04, a fim de concluir Curso de Mestrado em
Letras. Foi lido o parecer do Professor Orientador, Sebastiao Teoberto Mourfio
Landim, dando ciéncia das atividades realizadas pelo Professor José Ronaldo
Aguiar Salgado e do éxito do seu desempenho. Posta em votacfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Projeto de Pesquisa. O
Conselhciro Roberto Pontes relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Literatura, em reuniao do dia 16.12.02, que trata do projeto de pesquisa
intitulado: “0 Desaguar do Rio: Leitura dos Trés Ultimos Volumes do Diario
de Miguel Torga”, coordenado pelo Professor José Linhares Filho, com o
periodo de realizacao para agosto/2002 a agosto/2004. Esclareceu tratar-se a
referida pesquisa de uma complementacao da pos- graduacao (Doutorado) do
Professor Jose Linhares Filho, quando n50 pdde “focalizar os volumes XIV,
XV, XVI do Diério do poeta portugués Miguel Torga”. Na oportunidade fez a
leitura do parecer favoravel emitido pelo Professor José Leao de Alencar
Oliveira Junior. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Quinta matéria. Homologacao do resultado da eleicao para representante do
Centre de Humanidades na CPPD. A Conselheira Rute Batista de Pontes,
Presidente da Comissao Eleitoral, designada para coordenar os trabalhos de
eleicfio junto ao Quadro de Ensino Superior, com o objetivo de escolher os



novos representantes do Centro de Humanidades (titular e suplente) junto a

Comissfio Permanente de Pessoal Docente (CPPD), fez o relato do processo

eleitoral, ressaltando que 93 (noventa e trés) professores, dentre os 162 (cento

e sessenta e dois) professores em exercicio deste Centro, votaram 11a citada

eleigao. Houve 09 (nove) votos em branco, 01 (um) voto nulo e 06 (seis)

abstengoes. 0 Professor Roberto Pontes recebeu 83 (oitenta e trés) votos e 0

Professor José Américo Bezerra Saraiva, 81 (oitenta e um) votos. Assim

sendo, 0 Professor Roberto Pontes foi eleito representante deste Centro junto a

CPPD e 0 Professor 1036 Américo Bezerra Saraiva, suplente. Os Senhores

Conselheiros aprovaram os nomes acima, tendo 0 Professor Roberto Pontes

agradecido os votos recebidos, colocando-se a disposioao dos colegas. Sexta

matéria. Projeto de Extensfio. O Conselheiro Henrique Sérgio Beltrao de

Castro relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras

em reunifio do dia 30.12.02, que trata do projeto de extensfio intitulado “Todos

os Sentidos”, por ele coordenado. Esclareceu traIar—se de um programa

radiofonico permanente, na Radio Universitaria, com inicio em janeiro/2003,

que objetiva “dar voz aos portadores de necessidades especiais: surdos, cegos,

cadeirantes, pacientes psiquiatiicos.” Apos os devidos esclarecimentos, o

projeto foi posto em votaefio e aprovado por unanimidade. Comunicagoes O

Conselheiro Roberto Pontes convidou os presentes a participarem do Festival

Vida e Arte, que se realizaré no periodo de 16 a 19.01.03, diariamente, as 19

(dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, no Centro de Convenqoes e que

contara com a participagao do Grupo Verso de Boca, que apresentara um

recital intitulado “Antologias”. A Conselheira Adelaide Gongalves solicitou

que fosse encaminhado a Reitoria, pedido de esclarecimento sobre as

homenagens a serem prestadas ao ex-Reitor, Professor Antonio Martins Filho

(troca do nome da Avenida da Universidade, criaqao de um Memorial). A

sugestfio da Conselheira Adelaide Gonealves foi aprovada, com a ressalva de

que fosse designada Comissao vinculada ao Departamento de Historia, a fim

de participar de discussao sobre a criaeao do Memorial. Prosseguindo, a

Conselheira Adelaide Gongalves esclareceu que tomara conhecimento, através

da imprensa, das denimcias da Procuradoria Geral' da Repfiblica contra a

Universidade Federal do Ceara, que sugeria até a possibih'dade de afastamento

do Magnifico Reitor, Professor Roberto Claudio Frota Bezara; na

oportunidade, solicitou que a Reitoria prestasse esclarecimentos sobre ta!

denfincia do MiniStério Pfiblico, sugestfio aprovada pelos Senhores

Conselheiros. A seguir, o Conselheiro Roterdan Damasceno comunioou que a

Comissao Coordenadora do Vestibular estaré recebendo as Meow, no

periodo de 03 a 07.02.03, para Teste de Admissfio para as Casas de Cultura

Estrangeira. Agradeoeu, juntamente com a Conselheira Emilia Farias, a
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presenga dos Senhores Conselheiros nesta reunifio, para a homologagfio dos
concursos realizados. O Conselheiro Custédio Almeida comum'cou que no dia
16.01.03 sera realizada a segunda etapa do Seminario das Coordenagoes de
Cursos de Graduagfio da UFC, oportunidade em que discutirao propostas para
a reelaboragfio do novo Projeto Politico-Pedagogico dos Cursos de Graduaoao.
Finalizando, a Professora Maria Elias Scares reiterou os agradecimentos pelo
comparecimento dos Conselheiros, e conclui fazendo um breve balango do
ano que ora termina. Referiu-se as dificuldades enfrentadas no decorrer do
am, a perda do Professor Antonio Martins Filho, ressaltando sua importfincia
para a Universidade Federal do Cearé. Destacou como pontos positivos, a
criaeao do Mestrado em Psicologia e Doutorado em Lingfiistica, as primeiras
defesas de dissertagées dos Mestrados em Historia e Filosofia, tendo por fim
desejado prosperidade para o ano de 2003 (dois mil e trés). Nada majs
havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessao, da qual, en,
Maria de Nazaré de Oliveira Ledo, na qualidade de Secretaria, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos
presentes.




