
Ata da 3998 Sessz’io Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. Aos 07(sete) dias do niés de agosto do ano
de 2003(d0is mil e trés), as 10(dez) horas, realizou-se, na Sala de
Reunioes, niais uma sessao ,ordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora Maria
Elias Scares, contando com a presenea dos Senhores Conselheiros:
Sebastiao Teoberto Mourao Landim, chefe do Departamento de Literatura;
Rosemeire Selma Monteiro e Yvanowik Dantas Valério, subchefe e
representante do Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria
Peixoto Farias, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Silas José
de Paula e Antonio Wellington de Oliveira Jfinior, chefe e representante do
Departamento de Comunicaefio Social; Maria de Fatima Oliveira Costa e
Casemiro Silva Neto, chefe e representante “ad hoc” do Departamento de
Ciéncias da Informaeao; Carlos Silveira Versiani dos Anjos Ji'mior, chefe
do Departamento de Ciéncias Sociais; 'Zulmira Aurea Cruz Bonfim e
Maria de Fatima de Sena e Silva, subchefe e representante do
Departamento de Psicologia; Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte, chefe
do Departamento de Histéria; Maria Aparecida de Paiva Montenegro 6
Eduardo Ferreira Chagas, chefe e representante do Departamento de
Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do Curso de Letras; Silvia
Helena Belmino Freitas,. coordenadora do Curso de C0n1unieaeao Social;
Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, coordenadora do Curso de
Biblioteconomia; Cassio Adriano Braz de Aquino, vice-coordenador do
Curso de Psicologia, Monica Magalhaes Cavalcante, Vice-coordenadora do
Programa de Pos-Graduagao em Lingflistica; Odilio Alves Aguiar,
coordenador do Programa de Pes-Graduaefio em Filosofia; Francisco
Roterdan Fernandes Damasceno, coordenador geral das Casas de Cultura
Estrangeira e Raimundo Augusto Durval, representante do Corpo Te'cnico-
Administrativo. Havendo quorum regimental, a Professora Maria Elias
Soares submeteu a pauta a apreciaeao dos Senhores Conselheiros, tendo
sido feita a seguinte‘ inclusfio: Projeto de Extensfio - Departamento de
Psicologia - “A Clinica Psicanalitica” — Professora Laéria Beserra
Fontenele. Aprovada a inclusao e conseqfientemente a Pauta, a Professora
Maria Elias Scares colocou em discussao a ata da 398 Sesséio Ordinaria,
tendo sido aprovada por unanimidade. Ordem do dia. l’rimeira Matéria.
Relalorios de Projetos de Pesquisa. O Conselheiro Carlos Silveira Versiani
dos Anjos Junior~ relatou a matéria, aprovada pclo Departamento de
Ciéncias Sociais, em reunifio do dia 08.07.03, que trata do Relatério do
projeto de pesquisa intitulado: “Diferentes faces da adooao legal no
Ceara”, coordenado pelo Professor Domingos Sévio Abreu. Na
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oportunidade, 0 Professor Carlos Versiani procedeu a leitura do parecer,
emitido pelos Professores Andre Haguette César Barreira e lrlys Barreira,
em que declaram que o referido projeto “aponta para a originalidade de um
recorte de pesquisa, acompanhada de uma empreitada de investigacao bem
sucedida, com frutos académicos evidentes”. Parecer aprovado por
unanimidade. 2) O Conselheiro Sebastiao Teobeflo Mourao Landim
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em reuniao
do dia 22.07.03, que trata do relatorio do projeto de pesquisa “Saneao e
Metamorfose no Cordel Nordestino”, coordenado pela Professora
Elizabeth Dias Martins. 0 Professor Sebastifio Teoberto fez a leitura do
parecer, emitido pelo Professor Francisco Roberto Ponies, ressaltando a
“relevancia do projeto para as Literaturas de Lingua Portuguesa, pois
estabelece uma equivaléncia 11a importancia dos mitos pagaos greco-latinos
e biblicos com os que fazem o imaginario popular registrado 11a literatura
de cordel nordestina”. Parecer aprovado por unanimidade. 3) O
Conselheiro Sebastifio Teoberto Landim relatou a materia, aprovada pelo
Departamento de Literatura, em reuniao do dia 22.07.03, que trata do
relatorio da pesquisa intitulada “Residualidade trovadoresca na poesia
popular do Nordeste brasileiro”, correspondente a0 periodo de 2002 a
2003, coordenado pelo Professor Francisco Roberto Silveira de Ponies
Medeiros Na oportunidade, 0 Professor Sebastiao Teoberto Landim Ian 0
parecer, que julgou favoravelmente a renovaeao do referido projeto, e que
“destaca a importancia e o interesse da tematica desenvolvida, no sentido
de indicar peculiaridades das grandes matrizes do nosso cancioneiro
popular”. Parecer aprovado por unanimidade. Segunda Matéria. Projetos
dc Pesquisa. l) O Conselheiro Carlos Silveira Versiani relatou a mate'ria,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao
departamental de 08.07.03, que trata do projeto de pesquisa intitulado
“Tipologias de instituicoes sociais que atendem jovens em situacao de
risco”, coordenado pelo Professor Domingos Sévio Abreu, com periodo de
vigéncia de agosto/03 a julho/OS. A comissao constituida pelos professores
Andre Haguette, César Barreira e Irlys Alencar Barreira emitiu parecer
favoravel a0 projeto apresentado, ressaltando que “a pesquisa objetiva
construir o perfil das instituieoes sociais incluindo os agentes educadores,
técnicos e psicélogos dotados de estratégias de interveneao e esquemas de
percepcao sobre a realidade na qual atuam” e que “pretende ainda fazer
comparacocs c0111 instituicoes francesas também voltaflas para o
atendimento de jovens e111 ‘situaeoes de risco’”. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro Sebastifio
Teoberto Mourao Landim relatou a matéria, aprovada pelo Departamento



de Literatura, em reuniao do dia 22.07.03, que trata do projeto de pesquisa

intitulado “Uma pesrpectiva interdisciplinar do discurso romantico

centrado em historia de amor”, coordenado pela Professora Vera Lucia

Albuquerque de Moraes, corn inicio no primeiro semestre de 2003 e

te'rmino no segundo semestre de 2005. 0 Professor Sebastiao Teoberto

Landim leu o parecer, emitido pelo Professor Doutor Jose Linhares Filho,

no qual ressalta que o projeto propoe a atualidade da interdisciplinariedade

e o enfoque cultural (historiogréfico-sociolégico) na investigacao das

histérias de amor, fulcro da estética romantica nae 56 da Literatura

Brasileira, mas da Literatura Ocidental”. Na oportunidade, 0 Professor

Casemiro Silva Nero, que coordena um projeto nessa area de pesquisa,

ressaltou a importancia do estudo dos romances de José de Alencar nas

escolas publicas. Posta em votacfio, a materia foi aprovada por

unanirnidade. 3) 0 Professor Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a

matéria, aprovada em reuniao do Departamento de Psicologia de 30.07.03,

que trata do projeto de pesquisa intitulado “lmpasses e alcances dos

atendimentos psicanaliticos na clinica escola de psicologia”, coordenado,

pelo Professor Orlando Soeiro Cruxén. A Cornissfio, constituida pelos

professores Ricardo. Barrocas, Laéria Bezerra Fontenele e Angela de

Moura Marques, emitiu parecer favoravel ao projeto e ressaltou que dentre

seus principais objetivos estao a tentativa de detectar e analisar os

principais impasses e alcances que se apresentarn ao atendimento

psicanalitico, realizado nas praticas de estagio supervisionado, além da

realizacao do confronto entre a formacao dos estagiarios e a formacao do

analista. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Terceira Matéria. Projetos de Extensfio. 1) A Conselheira Maria de

Fatima de Sena e Silva relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Psicologia, em reunifio do dia 09.07.03, que trata do projeto de extensao

intituiado “Seminario de Teorias e Praticas Psicolégicas 2003.1”, por ela

coordenado. A Professora Fatima Sena e'Silva, fez a leitura do parecer,

emitido pelos professores Angela de Alencar Pinheiro, Angela de Moura

Marques e Ricardo Lincoln Barrocas, que recomenda a aprovacfio do

projeto e ressalta que este “visa apresentar uma explanacao geral dos

campos e praticas da psicologia aos estudantes do curso de Psicologia,

inscritos na disciplina Introducao a Psicologia”. Posta em votacfio, a

mate'ria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Fatima de Sena e

Silva relatou 'a matéria, aprovada pclo Departamento de Psicologia, em

reuniao do dia 30.07.03, que trata do projeto de extensao intitulado

“Reducao de Danos e Cidadania — A Inclusao Social dos Usuarios dos

Programas de Reducao de Danos (PRD) de Fortaleza”, por ela coordenado.
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A Professora Fatima Sena e Silva fez a leitura do parcccr favoravcl a

realizaoao do projeto, emitido pelos Professores Antonio Caubi Ribeiro

Tupinamba, Verdnica Moraes Ximenes '6 Angela (16 Moura Marques. O

referido parecer destaca que o projeto tern por objetivo “contribuir para o

movimento de inclusao social dos usuarios de PRDs 11a cidade de Fortaleza

e poe énfase 11a politica de fortalecimento da participacao social 6 da

construcao de uma consciéncia cidadfi, comprometida com a realidade

social e com a qualidade de Vida da clientela atendida. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro Céssio Adriano

Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada em reuniao do dia 30.07.03,

pelo. Departamento de Psicologia, que trata do projeto de extensao

intitulado “A Clinica Psicanalitica”, coordenado pela professora Laéria

Beserra Fontenele. A comiss'ao constituida pelos professores Antonio

Caubl Ribeiro Tupinamba, Angela (16 Moura'Marques e Elda Maria de

Carvalho emitiu parecer sugerindo a aprovacao ado evento que comemorara

os cinco anos do Laboratério de Psicanalise da Universidade Federal do

Ceara. O parecer ressaltou que “a iniciativa deve ser apoiada pelo

Departamento de Psicologia tendo em vista ser oportuna a atividade

proposta que enriquece o ja. conceituado calendario académico e cultural

desse projeto de extensao”. 4) A Conselheira Silvia Helena Belmino

Freitas relatou a matéria, aprovada pelo‘ Departamento de Comunicacao

Social, em reunifio do dia 07.07.03, que trata do projeto de extensao

intitulado “Jornal da Cidade em Pauta”, por ela coordenado. Na

oportunidade, 0 Professor Silas José de Paula prestou alguns

esclarecimentos. sobre o referido projeto que tern como objetivo geral

“proporcionar aos estudantes a vivéncia dos problemas comunitarios e a

pratica de um jomalismo comprometido com 0 social”. Posta em votacfio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta Matéria. Prorrogacfio

dc Afastamento de Docente. I) A Conselheira Emilia Maria Peixoto

Farias relatou a mate'ria, aprovada pelo Departamento de Letras

Estrangciras, em reunifio do dia 18.07.03, que trata da prorrogacao de

afastamento da professora Vladia Maria Cabral Borges, no periodo de

10.08.03 a 09.08.04, a fim de dar continuidade a0 seu curso de doutorado

em Educacao, com area de concentracao em Ensiuo de lnglés como

Lingua Estrangeira, na Universidade de Rhode Island, no Estado de Rhode

lsland/EUA. Na oportum'dade, a Professora Emilia Peixoto fez a leitura da

calm do orientador da referida docente, Professora Doutora Julie

Wollman—Bouilla, onde cleclara que a Professora Vladia Maria Cabral

Borges “destaca-se entre seu grupo de colegas com uma excelefite media
geral, refletindo suas habilidades académicas, assim como seu empenho e



compromctimento com os. estudos”. Posta em votacao, a matéria foi
apmvada por unanimidade. 2) O Conselheiro Cdssio Adriano de Aquino
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao
do dia 30.07.03, que trata da prorrogacao de afastamento do Professor
Jesus Garcia Pascual, a fim de continuar doutorado ‘em Educacao na
Faculdade de Educacao da Universidade Federal do Ceara, para o periodo
(16 01.09.03 a 31.08.04. Prosseguindo, 0 Professor Céssio Adriano de
Aquino fez a leitura da carta da orientadora do referido docente, Professora
Ana Maria Iorio Dias, na qual “afirma que, até o presente momento, o
doutorando tem desenvolvido, com desempenho bastante satisfatério, as
atividades académicas que lhe sao propostas”. Posta em votacao, a mate‘ria
foi aprovada por- unanimidade. 3) O Conselheiro Francisco Roterdan
Fernandes Damasceno relatou a matéria, aproyada pelo Colegiado da
Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao do dia
06.08.03, que trata da pronogacao de afastamento da Professora Veronica
de Melo Fernandes, no periodo 01.08.03 a 31.07.04, a fim de dar
continuidadc ao curso de doutorado (2a ano) no Programa de Doutorado
Interdisciplinar em Ensino e Aprendizagem de Segunda Lingua (SLAT) na
Universidade do Arizona, em Tueson—Estados Unidos. Na ocasiao, 0
Professor Roterdan Fernandes procedeu a leitura da carta, em que a
orientadora expoe as atividades desenvolvidas pela citada docente ao
mesmo tempo em que recomenda a prorrogacao de seu afastamento. Posta
em votacao, a inatéria foi aprovada por unanimidade. Quinta Matéria.‘
Disposigfio de Docente para Outro Orgfio. O Conselheiro Sebastiao
Rogério de Barros da Ponte relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Histdria, em reuniao do dia 28.08.03, que trata da solicitacao do
Governo do Estado do Ceara para que 0 Professor Francisco Regis Lopes
Ramos possa ocupar o cargo de Gerente do Museu do Ceara.
Prosseguindo, 0 Professor Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte leu o
parecer da comissao, constituida pelos Professores Luigi Biondi
(presidente), Edilene Toledo e Maria Veronica Secreto, que entende que “a
cessao do professor da continuidade a colaboracao técnico-cientifica que a
Universidade Federal do Ceara, através do Departamento de Histéria,
presta a outras instituicoes publicas do Estado e da Uniao; que a assessoria
técnica que o professor Regis Lopes prestara é importante para o
desenvolvimento das atividades do Museu do Ceara e, portanto, da
preservacfio do pa‘triménio cultural e da memoria historica do Ceara“. A
matéria foi amplamenle .discutida, haja vista outros casos de cessao de
professores da Universidade Federal do Ceara para outros orgaos, no que
diz reSpeito a continuidade das atividades académicas dfienvolvidas polo
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doccme durante o pcriodo dc afastamento solicitado. Posta cm votacfio, a

cessao foi aprovada por unanimidade. Scxta Matéria. Criacfio do

Mestrado em Ciéncias da Informac'ao. A COnselheira Maria de Fatima

Oliveira Costa relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado do

Departamento de Ciéncias da Informacfio, em reunifio do dia 01.08.03, que

trala do projeto dc criacfio do Programa de POS-Graduacfio cm Ciéncias da

Informacao. que ofereceré inicialmente o Curso de Mestrado. Na

oportunidade, a Professora Fatima Costa passou a palavra a Professora

Virginia Bcntes Pinto que fez um breve relato a'respeito do historico do

curso de Biblioteconomia e dos cursos dc especializacao existentcs no

Deparlamenlo de Ciéncias da luformacfio. Em seguida, fez uma cxposicfio

do Projcto em queslfio, destacando: a qualificacfio do corpo doccnlc do

Departameuto, a area de concentracfio, linhas dc pcsquisa, grande

curricular (disciplinas obrigatérias e optativas), créditos, critérios dc

selccfio e corpo docente do referido curso. Apés os esclarccimentos

prestados, a matéria foi posta em votacao, sendo aprovuda por

unanimidade. Assuntos dc lnteresse do Centro dc Humanidadcs. O

Conseiheiro Francisco Roterdam Femandes Damasceno, na qualidade de

presidente da Comissfio-Eleitoral para escolha de Diretor e Vice-Diretor do

Centro de Humanidades, comunicou aos pres‘entes que as inscricoes das

chapas a candidatura dos refcridos cargos deveriam ser realizadas no dia

20.08.03, na Secretaria do Centro de Humanidades; acresceutou,‘ por fim,

que o pleito sera realizado em 10.09.03. Nada mais havendo a tratar, a

Senhora Diretora declarou encel'rada a sessao, da qual cu, Fernanda Maria

Veras Femandcs, na qualidade de secretaria, lavrei a presente ata, que

depois de lida e aprovada, sera assinada por miin e? pelOs presentes.
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