
Ata da 4103 Sessao Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Cearé. Aos 03 .(trés) dias do més de agosto do ano

do 2004 (dois mil e quatro), as. 9:00 (nove) horas, realizou—se na sala de

reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia da Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima

Oliveira Costa, contando com a ‘presenoa dos senhores ‘Conselheiros:

Celina Fontenele Garcia — sub-chefe do Departamento de Literatura‘;

Marlene Gongalves Mattes — chefe do Departamento de Letras Vernaculas;

Emilia Maria Peixoto Farias 6 Ana Maria César Pompeu — chefe e

representante suplente do Departamento de Letras Estrangeiras; Ana Maria

Sé de Carvalho e Ivone Bastos Bomfim Andrade — sub-chefe e

representante do Departamento de Ciéncias da Informaofio; Carlos Silveira

Versiani dos Anjos Jl'mior — chefe do Departamento de Ciéncias Sociais;

Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé 6 Maria de Fatima de Sena e Silva —

chefc pro tempore 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; Rosemeire Selma

Monteiro — coordenadora do Curso de Letras; Silvia Helena Belmino

Freitas - coordenadora do Curso de Comunicaofio Social; Maria do Rosario

de Fatima Portela Cysne — coordenadora do Curso de Biblioteconomia;

'Almir Lea] de Oliveira — coordenador do Curso de Histéria; Dilmar Santos

de Miranda — coordenador do Curso de Filosofia; Ivone Cordeiro Barbosa —

Coordenadora do Programa de Pos-Graduaofio em Histéria; José Célio

Freire — coordenador do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora geral das Casas de Cultura

EStrangeira; Ivna Barroso — representante do Centro Acadélnico do Curso

de Letras. Foi justificada a falta da Conselheira Maria Elias Scares.

ORDEM DO DIA: Dando inicio a sessfio a Sra. Diretora, Profa. Maria de
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Fatima Olivcira Costa, cOmunicou a presenoa do Prof. Carlos Alberto

Santos de Almeida — Coordenador do Bureau de Projetos da Universidade

Federal do Cearé. 0 Prof. Carlos Alberto informou aos Cons-elheiros
presentes que havia recebido Edital do CNPq convidando os pesquisadores

das Ciéncias Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas a apresentarem
propostas para obtenoao de financiamento para projetos de pesquisa que
tenham como objctivo estimular e fortalecer as linhas dc pcsquisa na area
do interesse. Em discussfio, alguns Canselheiros solicitaram maiores

infonnaooes e 0 Prof. Carlos Alberto explicou que encaminhara copia do

referido edital do CNPq a todos os Conselheiros através dc e—mail. Em

seguida, agradeceu aos presentes e a Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa
0 espaoo c‘edido. A Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa
agradeceu também a presengza do Prof. Carlos Alberto de Souza.

PRIMEIRA MATERIA: Aprovagao da Ata da 409a Sessao Ordinaria do

Conselho dc Ccntro. AEm discussfio, posta cm votaoéio aprovada por
unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Projetos de Extensao —
Departamento de Letras Estrangeiras — A conselheira Emilia Maria
Peixoto Farias, relatou a matéria aprovada pelo Departamento dc Letras

Estrangeiras, em reuniao do dia 15 do julho, que trata do Projeto de
Extense’io intitulado: “Instrumental de Lingua Italiana - Area de
Direito”, coordenado pela Profa. Maria José Santa Rosa Borges dc Castro.
A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias esclercceu aos conselheiros
prescntes que 0 objetivo principal do rcferido projeto é habilitar os alunos a
aprender, de maneira répida e eficiente, as idéias contidas nos textos
teéricos e/ou literarios escritos em lingua italiana. Em discussao, a matéria
"foi posta em votaoao, sendo aprovada por unanimidade. Departamento de

Psicologia — O Conselheiro Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé, relatou a

lnatéria aprovada pelo Departamento de Psicologia, e'm reuniao do dia 16

de julho, que trata do Projeto de Extensfio intitulado “Vixe! Grupo de
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Dang-n”, coordenado pela Profa. Angela de Alencar Araripe Pinheiro. O

Conselheiro Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé comunicou aos.

conselheiros presentes que o objetivo principal do referido projeto é usar a

dang-a como forma de expressfio, mediaofio e desenvolvimento humane,

contemplando aspectos relevantes para a Psicologia, sociedade 6 para o ser

humane. Em discussfio a matéria foi posta em votaefio, sendo aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA. Afastamento de Docente —

Departamento de Letras Vemaculas. A Conselheira Marlene Gongalves

Mattes relatou a matéria aprovada pe-lo Departamento de Letras

Vernéculas, em reunifio do dia 18.06.04, que trata do seu afastamento no

periodo de 09.08.2004 a 02.09.2004, a firm de desenvolver estudos relativos

ao Programa de Pés Graduaofio em Lingfiistica, na Repfiblica Federal da

Alemanha, na Eberhard-Karls—Universitéit em Tiibingen - Alemanha. Em

.uacuasao a matena Io: posm em vozagao, sendo aprovada por unanumdade.

QUARTA MATERIA: Prorrogaefio de afastamento — Departamento

de Historia. O Conselheiro Sebastiao Rogério de B. da Ponte relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Historia, em reunifio do dia

01.07.2004, que trata da solicitaofio de pronogaeéo de afastamento da

Professora Meize Regina de Lucena Lucas, no periodo de 01.08.2004 a

28.02.05 (seis meses), a fim de dar continuidade a0 Curso de Doutorado

que ora realiza na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em discussfio a

matéria foi posta em votagfio, sendo aprovada por unanimidade.

Departamento _de Psicologia — O Conselheiro Antonio Caubi R.

Tupinambé relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia,

em reunifio do dia 16.06.2004, que trata da solicitagfio de prorrogaefio de

afastamento' da Professora Roseane Freitas Nicolau pot mais 06 (seis)

meses, a fim de dar continuidade ao Curso de Doutorado que ora realiza na

Universidade Federal do Cearé. Em discussfio, a matéria foi post‘a em

votagfio, sendo aprovada por unanimidade. Departamento de Letras



Estrangeiras —— A Conselheira Emilia Maria Peixoto Farias relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do

dia 15.07.2004, que trata da solicitaofio dc prorrogaqao de afastamento por
mails 01 (um) ano da Professora Vladia Maria Cabral Borges, a fim de (131'
continuidade ao Curso de Doutorado em Educagao que ora realiza, em
Rhode Island College no estado de Rhode Island, E.U.A. Em discussz‘io a

matéria foi posta em votaofio, sendo aprovada por ‘unanimidad’e.

Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira — A Conselheira

Glaucya Gislayne de Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela

Coordenaoéo Geral das Casas de Cultura Estrangeira, rem reunifio do dia
02.08.2004, que trata do pedido de prorrogaofio de afastamento da

Professora Veronica de Melo Fernandes da Casa de Cultura Britanica por

mais 01 (um) ano, a fun de dar continuidade ao Curso de Doutorado que

ora rcaliza, na Universidade do Arizona em Tucson — Arizona/E.U.A.. Em

discussfio, a matéria. foi posta em votaofio, sendo aprovada por

unanimidade.OUINTA MATERIA: Aprovacfio do Comité Editorial -

Departamento de Psicologia. O Conselheiro Antonio Caubi Ribeiro

Tupinamba relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia,

cm reuniao do dia 16.06.2004, que trata da indicaoz‘io dos membros do

Comité Editorial da Revista de Psicologia. O conselheiro Antonio Caubi R.

Tupinambé informou aos conselhciros presentes, que a revista esta sendo

re-examinada para 36 estudar a possibilidadc de financiamento por parte de
algum orgfio extemo, pois dentro da nossa Instituigao n50 ha uma politica
de 'informagao e as dificuldades sfio muito grandes. Em discussao, a matéria

foi posta em votagao com a indicaofio dos nomes dos seguintes professores:
Profa. Dra. Izabel Cristina Ferreira Borsoi (Editora chefc); Profa. Dra.

Idilva Maria Pires Germano; Prof. Dr. Orlando Soeiro Cruxén 6 Prof. Dr.
Céssio Adriano Braz de Aquino. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. SEXTA MATERIA: Indicagfio de Titulo de Doutor
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Honoris Causa. Departamento de Letras Estrangeiras. A COnselheira

Emilia Maria Peixoto Farias relatou a matéria aprovada polo Departamento

de Letras Estrangciras, em reunifio do dia 15.06.2004, que trata da

indicagz‘io do titulo de Doutor Honoris Causa a0 Sr. Friedhelm

Schwamborn. A Conselheira Emilia Farias fez um breve relato sobrc a

justificativa da citada solicitaofio aos Conselheiros presentes. Em discusse'io,

a. matérja foi posra em vouagao, sendo aprovaoa pct an‘mmuwd-

SETIMA MATERIA: Indicagfio de Representante do Centro de

Humanidades junto ao CEPE. A Sra. Diretora Profa. Maria de Fétima

Oliveira Costa informou aos Conselheiros presentes que apos solicitagfio

feita aos Departamentos para que indicassem nomes de professores

representantes do Centro de Humanidades junto ao CEPE, seria feita uma

votagfio com as indicaooes recebidas, a qual elegcu os Professores Almir

Leal de Oliveira 6 Maria do Rosério do Fatima Portela Cysne para Titular e

Suplente, respectivalnepte. Posta em votaqfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. _A_SSUNTOS pg INTERESSE 499 CENTRO m1}

HUMANIDADES EJOU DA U119. A Sra. Diretora Profa. Maria de

Fétima Oliveira Costa comunicou aos Conselheiros presentes que o

Magnifico Reitor Prof. René Teixeira Barreira, o mesmo afinnou em

reuniéo que as afilas comegariam impreterivelmente dia 02 de agosto. O

Conselheiro Sebastifio Rogério B. da Ponte informou que, em reunifio

departamental, foi decidido que as aulas do Curso de Histéria so teriam

inicio no préximo dia 16 de agosto em virtude dos estudos do Projeto

Politico Pedagogico. A Sra. Diretora informou ainda, conforme decisio em

.reunifio realizada com Chefes, Coordenadores e Representantes do Centres

Acadérnicos que a entrada no estacionamento da érea II deste Centre, so

seré pcrmitida com adesivos, que serfio entregues as C00rdcnagoes de cada

Curso para que sejam repassados aos alunos, através de um cadastro. A Sra.

Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, solicitou aos Conselheiros



presentes que fossem indicados dois nomes de professores dc cada’

Departamento, para receberem o titulo de Professor Emérito, até 0 dia 30

de agosto. COMUNICAQOES: A Conselheira Ana Maria Sé de Carvalho

comunicou que foi convidada a fazer part6 da rede de. pesquisa do

:Progralna Fome dc Livro. O Conselhciro Dilmar Miranda teceu elogios a0

Festival de Mfisica da Ibiapaba, onde participou como ouvinte. A

Conselheira Maria de Fatima de Sena e Silva solicitou a Diretora do Centre

de Humanidades que fosse feito um calendério com as datas de realizagfio

das reuniées do Conselho de Centro, para que pudcssem organizar melho‘r

seus compromissos,,bem como suas aulas. A Conselheira Maria do Rosario

de Fatima Portela Cysne convidou todos os Conselheiros a fazerem—se

presentes no préximo dia 12 de agosto na Espaoo Cultural da ADUFC,

onde estaré sendo realizado o Seminario “Tome um porre de lcitura c tenha

ulna ressacar dc cultura”. Nada mais havendo a tratar, a Sta. Diretora deu

por encerrada a sessfi‘o da qual eu, Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a

presents ata que apés lida e aprovada seré assinada por mim e pelos demais

presentes.
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