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' Ata da 420a Sessfio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ccaré. Aos 10 (dez) dias do mes de agosto do ano de

2005 (dois mil e cinco), 213 9:30 (nove e trinta) horas, realizou—se na sala de

reunioes, mais uma sessfio ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades,

sob a presidencia da Sra. Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa,

contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Antonio Wellington de

Oliveira Junior - Vice-Diretor do Centro; Neuma Cavalcante - representante

do Departamento de Literatura; Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo e

Yvanowik Dantas Valerio -— chefe e representante do Departamento de Letras

Vernaculas; Ana Maria César Pompeu e Maria José Santa Rosa Borges de

Castro — chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria

Aparecida de Sousa - representante do Dcpartamento de Comunicagfio Social;

Lidia Eugenia Cavalcante e Marcio de Assumpcfio Pereira da Silva — chefe e

representante do Departamento de Ciéncias da Informagfio; José Estevan

Machado Arcanjo e Francisco Uriban Xavier de Holanda — chefe e

representante do Departamcnto de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de

Aquino 6 Maria de Fatima de Sena e Silva — chefe e representante do

Departamento de Psicologia; Sebastia‘io Rogerio de Barros da Pontc, chefe do

Departamento de Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro 6 Atila

Amaral Brilhante — chefe e representante do Departamento de Filosofia;
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Carlos Alberto de Souza -— coordenador pro-tempore do Curso de Letras; Inés

Silvia Vitorino Sampaio — ooordenadora do Curso de Comunicagao Social;

Anténio Wagner Chacon Silva, coordenador do Curso de Biblioteconomia,

.Kénia Sousa Rios, coordenadora do Curso de Historia; Luciana Lobo Miranda

— coordenadora do Curso de Psicologia; Ivanhoé Albuquerque — vice-

coordcnador do Curso de Filosofia; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora

do Programa de Pés-Graduagao em Lingiiistica; Frederico de Castro Neves —

coordenador do Programa de Pés-Graduagao em Histéria; Idilva Maria Pires

Germano - coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Celso Pinheiro

— vice-coordenador do Programa de Pés—Graduagéo em Filosofia; Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura

Estrangeira; Maria Elias Scares — ex-diretora do Centre de Humanidadcs; José

Lima Teixeira -— rcpresentante do Corpo técm'co administrative; Israel de

Souza Veras — representante do C.A. do Curso de Letras; Robson da Silva

Braga —- representante do D.A. do Curso de COmunicagao Social; Elayne

Esmeraldo Nogueira — representante do C.A. do Curso dc Psicologia; Evilasio

Oliveira -— representante do C.A. do Curso de Histéria 6 Maria Josyane

Xenoforte Cardoso- representante do C.A. do Curso de Filosofia. Foi

justificada a falta da Conselheira Elizabeth Dias Martins. ORDEM DO DIA:

Ven'ficando haver quorum regimental, a Senhora Diretora colocou em
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apreciagfio a pauta do dia. Na oportunidade o conselho aprovou a inversfio das

seguintes matérias: Item 2 — Projetos dc Pesquisa polo Item 5 — Projeto de

Curso de Especializagfio. Em scguida, a Conselhcira Glaucya Gislayne de

Brito Cavalcante solicitou a0 Conselho a inclusfio da solicitagfio de

prorrogagfio de afastamento da Profa. Veronica de Melo Fernandes, na pauta.

Aprovado por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA: Aprovagfio da Ata da

4198 Sessfio Ordinéria Apés a leitura a ata foi posta em votagfio, sendo

' aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Projeto de Curso de

Especializagzfio — Departamento de Letras Vernéculas. A Conselheira Ana

Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria, aprovada em reunifio do

Dcpartamento de Letras Vernéculas no dia 03.08.05, que trata do Projeto do

Curso de Especializaofio cm Ensino da Lingua Portuguesa, coordenado pelo

Prof. Nelson Barres da Costa. Apés a leitura do parecer do referido projeto

posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA

MATERIA. Projetos de Pesquisa — Departamento de Histéria. O

Conselheiro Sebastifio Rogério de Barros da Ponte, relatou as seguintes

matérias: a) Projeto de Pesquisa intitulado: “Histéria Econfimica de Aracati

— Séculos XVII e XIX”, coordenado pelo Prof. Almir Leal de Oliveira, que

tiem como um dos objctivos principais compreender historicamente como se

deu a conquista do Cearé no émbito do mercado atlfintico imperial portugués.
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A matéria foi aprovada pelo Departamento de Histéria, em reunifio do dia

09.06.05. Apés discussoes, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. b) Projeto de Pesquisa intitulado: “O Pensamento Libertirio

em Portugal e no Brasil: 1890 - 1930”, coordenado pela Profa. Adelaide

Maria Gongalves, que tem como um dos objetivos principais “Sistematizar os

dados‘ de pesquisa realizada junto aos mencionados acervos europeus,

constituidos por diversos fimdos sobre o anarquismo, além de fundos

especificos com informagoes sobre as relagoes entre movimentos libertérios

no Brasil 6 Portug ”. A matéfia foi aprovada pelo Departamcnto de Historia

em reunifio do dia 23.06.05. Apos discussoes, posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. c) Projeto dc Pesquisa intitulado: “Fotografia e

Memoria — o acervo fotogréfico da Universidade Federal do Cearé”,

coordenado pelos Professores Meize Regina dc Lucena Lucas e Francisco de

Assis Santos de Oliveira, quc tem como um dos objetivos principais “discutir

e detabelecer critérios para a organizagfio do acervo de imagens fotogréficas

da Universidade Federal do Cearé.‘ um sistema de informagfies cuja finalidade

seja o rcgistro e a recuperagfio de dados rcferentes a identificagfio do

documento fotogréfico”. A matéria foi aprovada pelo Departamento de

Histéria em reunifio do dia 14.07.05. Apos discussoes, posta em votagfio, a

mate'ria foi aprovada por unanimidadc. Departamento de Psicologia. O
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Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Psicologia em reunifio do dia 20.05.05, que trata do projeto

dc pesquisa intitulado: a) "‘Perda e Luto de Macs dc Criangas com Cé‘ncer do

Hospital Albert Sabin”, coordenadora Profa. Ana Maria Vieira Lage. O

Conselheiro Céssio Adriano fez um breve relato do projeto cujo objetivo

principal é “Verificar o processo de perda 6 Into a partir do relato dc mics

cujos filhos estfio diagnosticados com cancer 6 cm im’cio dc tratamento no

Hospital Infantil Albert Sabin”. Apés discussfio, posta em votagfio, a matéria

foi aprovada por unannnidade. b) A Consclheira Maria de Fatima de Sena e

Silva relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia, cm reunifio

do dia 20.05.05, que traIa do projeto de pesquisa intitulado: “Novas Jomadas

de Trabalho x Precarizagfio Laboral: Implicagoes’ no contexto atual do Mundo

do Trabalho”, coordcnado pelo Prof. CéSSio Adriano Braz dc Aquino. A

Conselheira informou que o objetivo principal é “analisar a articulagfio entre a

transformagfio das jomadas de trabalho e o processo dc precarizagfio laboral,

na compreensfio do contexto atual do mundo do trabalho”. Apés discussfio,

posta em votagdo, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A Conselheira

Luciana Lobo dc Miranda relatou a matéria, aprovada pelo Departamento d6

Psicologia em reunifio do dia 20.05.05, que trata do projeto de pesquisa

infitulado: “A Cidade e a Escola”, coordenado pela Profa. Zulmira Aurea Cruz
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Bomfim. A Conselheira informou que o objetivo principal do referido projeto

é “conhecer a afetividade (emogfies e sentimentos) dos alunos das principais

escolas pfiblicas dc Fortaleza sobre a cidade a partir dos mapas afetivos”.

Apés discussfio, posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. d)

O Conselheiro Céssio Adriano Braz dc Aquino relau a matéria, aprovada

pelo Departamento de Psicologia em reunifio do dia 20.05.05, que trata do

projeto dc pesquisa intitulado: “Como se Significam as Criangas?

Representagfies que as criangas tém da Inffincia”, coordenado pela Profa.

Angela de Alencar Araripe Pinheiro. O Conselheiro informou que o objetivo

principal é “‘investigar a(s) representagfio(6es) socia1(a:is) dc infincia, qua

circula(m) e 6 (SEO) compartilhada(s) por criangas em situagfies dc interagfio

social, no sentido dc compreender as significagoes que as criangas atribuem a

inféncia”. Apés discussfio, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. e) A Conselheira Maria de Fatima de Sena e Silva relatou a

matéria aprovada pelo Dcpartamento dc Psicologia, em reunifio do dia

' 20.05.05, que data do projeto dc pesquisa intitulado: “Uma escuta Etica da

Psicologia”, coordenado pelo Prof. José Célio Freire. A Conselheira informou

que o objetivo principal é “aprofimdar teoricamente conceitos da Psicologia

Ambiental, levando em conta uma ética da alteridade e da responsabilidade

social”. Apés discussfio, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. f) A Conselheira Luciana Lobo de Miranda relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 20.05.05, que

trata do projeto de pesquisa intitulado: “Intervenefio sobre Processo9s de

Mediagfio entre Criangas em Escola Pfiblica de Fortaleza”, coordenado pela

Ptofa. Veriana de Fatima Rodrigues Colaoo. A Conselheira informou que o

objetivo principal e' “investigar os processos de mediaeao em situagoes de

interagao entre crianoas no contexto de sala de aula de escola pfiblica de

Fortaleza e seu papel no processo de aprendizagem e desenvolvimento, bem

eomo envolver os professores das turmas do Ensino Fundamental no processo

investigative”. Apos discussfio, posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. g) A Conselheira Idilva Maria Pires Germano relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Psieologia em reuniao do dia 20.05.05, que

trata do projeto de pesquisa intitulado: “Préxis no Nficleo de Psicologia

Comunitéria”, coordenado pela Profa. Veronica Morais Ximenes. A

Conselheira informou que o objetivo principal é “desenvolver um estudo da

préxis da Psicologia Comunitéria realizada na UFC através de son percurso no

Nficleo de Psicologia Comunitaria (NUCOM)”. Apés discussfio, posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. h) 0 Conselheiro Céssio

Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Psicologia, em reunifio do dia 20.05.05, que trata do projeto de pesquisa
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intitulado: “0 Como Idealizado do Consume: Entre os Meandros da Logica

do Desejo”, coordenado pela Profa. Maria de Fétima Vieira Severiano. O
Conselheiro informou que o objetivo principal é “Compreender o corpo
idealizado do consume a partir da relaofio entre a logica do mercado e a logica

do desejo, com a finalidade dc refletir criticamente sobre as novas formas de

controle/liberagfio exercidas pela midia publicitéria numa cultura do

narcisismo”. Apos discussz’io, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. i) A Consclheira Maria de Fatima de Sena e Silva relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento dc Psicologia em reunifio do dia

20.05.05, que trata do projeto de pesquisa intitulado: “Projeto de Vida do

Adolescente — Egressos de Medidas Séoio-educativas”, coordenado pela

Profa. Idilva Maria Pires Germano. A Conselheira informou que o objetivo

principal é “investigar o processo de elaboraofio do Projeto de Vida entre

adolescentes egressos de medidas sécio-educativas, participantes do Projeto

M505 Dadas (Secretaria dc A950 Social do Cearé)”. Apos discussfio, posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidadc. Departamento de Letras

Vernficulas. a) A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a

matéria, aprovada em reunifio do Depafiamento de Letras Veméculas no dia

21.06.05, que trata do Ptojeto dc Pesquisa intitulado: “O desenvolvimento das

construgoes relativas em narratives infantis”, coordenado pela Profa. Ana
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Célia Clementino Moura. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo

relatou aos conselheiros que o objetivo principal do referido projeto é

“analisar a insergao e a transformagfio das caracten'zagoes em textos narratives

produzidos por criangas em fase de aprendizagem da werita”. Posta em

votaeao, ad matéria foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Marcia

Teixeira Nogueira relatou a matéria, aprovada em reunifio do Departamento de

Letras Vernaculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa:

“Cognigao e Lingi'listica: interfaces (Etapa 1)”, coordenado pela Profa. Ana

Cristina Pelosi Silva de Macedo. A Conselheira Marcia Teixeira Nogueira fez

um breve relato dos objetivos pn'ncipais do referido projeto. Posta em votaeao,

a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A Conselheira Marcia Teixeira

Nogueira relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras

Vernaculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa: “Um estudo

experimental da realidade psicologica da metéfora: Dificuldades sfio pesos”,

coordenado pela Profa Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. A Conselheira

Marcia Teixeira Nogueira fez um breve relato dos objetivos principais do

referido projeto. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. d)

A Conselheira Ana Cristina Pelosi Sflva de Macedo relatou a matéria,

aprovada em reunifio do Departamento de Letras Vemaculas no dia 21.06.05,

que trata do Projeto dc Pesquisa: “Tradigfies discursivas do Cearé: aspectos
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socio-histéricos e lingfiisticos”, coordenado pela Profa. Bemardete Biasi

Rodrigues. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo fez um breve

relato dos objetivos principais do referido projeto. Posta em votagfio, a matéria

foi. aprovada por unanimidade. e) A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de.

Macedo relatou a matéria, apr0vada em reum'ao do Departamento de Letras

caculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa: “Estrate’gias de

condugfio de infonnagao em artigos de pesquisa na area do linguistica”,

coordenado pela Profa. Bemardete Biasi Rodrigues. A Conselheira Ana

Cristina Pelosi Silva (16 Macedo fez um breve relato dos objetivos principais

do refeiido projeto. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. f) A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relaxou a

matén'a, aprovada em reunifio do Departamento de Letras Vernaculas no dia

21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa: “A modah'dade e sua expressfio em

lingua portuguesa”, coordenado pela Profa. Marcia Teixeira Nogueira. A

Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva dc Macedo fez um breve relato dos

objetivos principais do referido projeto. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. g) A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva dc

Macedo relatou a matén'a, aprovada em reuniao do Departamento de Letras

Vernaculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa: “A construgao

dos enunciados: um estudo de orientagfio fimcionalista”, coordenado pela
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Profa. Mér‘cia Teixeira Nogueira. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de

Macedo fez um breve relate dos objetivos principals do referido projeto. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. h) 0 Conselheiro

Ivanowik Dantas Valério relatou a matéria, aprovada em reunifio do

Departamento de 'Letras Vernéculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de

Pesquisa: “Variagfio e processamento da fala e do discuxso: anéh'se e

aplicagoes - PROFALA”, coordenado pela Profa. Maria Elias Scares. O

Conselheiro Ivanowik Dantas Valério fez um breve relato dos objetivos

principais do referido projeto. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. i) O Conselheiro Ivanowik Dantas Valério relatou a matéria,

aprovada em reunifio do Departamento de Letras Vernéculas no dia 21.06.05,

que trata do Projeto de Pesquisa: “Estudo do texto e do discurso”, coordenado

pela Profa. Monica Magalhfies Cavalcante. O Conselheiro Ivanowik Dantas

Valerie fez um breve relato dos objetivos principais do referido projeto. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. j) 0 Conselheiro

Ivanowik Dantas Valério relatou a matéria, aprovada em reunifio do

Departamento de Letras Vernéculas no dia 21.06.05, que trata do Projeto de

Pesquisa: “Posicionamentos nordestinos no discurso literomusical brasileiro:

descrigfio e anélise dos investimentos posicionais da Cangfio Armorial

Pernambucana e do forro popular brasileiro”, coordenado pelo Prof. Nelson
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Barros da Costa. 0 Conselheiro Ivanowik Dantas Valerie fez um breve relato

dos objetivos principais do referido projeto. Posta em votaefio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. k) 0 Conselheiro Ivanowik Dantas Valério relatou

a matéria, aprovada em reunifio do Departamento dc Letras Vernéculas no dia

21.06.05, que trata do Projeto de Pesquisa: “Aspectos de Histéria da Lingua
Portuguesa”, coordenado pelo Prof. Paulo Mosfinio Teixeira Duarte. O

Consclheiro Ivanowik Dantas Valério fez um breve relato dos objetivos

principais do referido projeto. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. a) QUARTA MATERIA. Projeto de Extensio.
Departamento de Filosofia. O Conselheiro Celso do Morais Pinheiro relatou

a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Filosofia no dia 02.08.05,

que trata do Projeto de Extensfio intitulado: “Palestras Pfiblicas em Filosofiae

Direitos Humanos”, coordenado pelo Prof. Odilio Alves Aguiar. O

Conselheiro Celso de Morais Pinheiro fez um breve relato dos objctivos do

referido projeto. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Departamento de Comunicagzfio Social. A Conselheira Maria Aparecida de

Sousa relatou a mate’ria, aprovada pelo Departamento de Comunicagfio Social

em reunifi‘o do dia 08.08.05, que trata do projeto de extensfio intitulado:

“Balbucio”, coordenado pelo Professor Antonio Wellington de Oliveira

Junior. A Conselheira Maria Aparecida de Sousa fez um breve relate dos
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objet‘ivos do referido projeto. Posta em votagfio. A matéria foi aprovada por

unanimidade. QUINTA MATERIA — Projeto Politico Pedagégico.

Departamento de Historia. A Conselheira Kénia Sousa Rios apresentou aos‘

consclheiros presentes o Projeto Politico Pedagégico do Curso de Bacharelado

e Licenciatura em Histéria. Apés discussoes, a Sra. Diretora informou que o

referido projeto encontra-se dentro das normas da LDB. Foi discutida ajnda a

necessidade on n50 de se ter um pareoer de um membro do Conselho do

Centro. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidadc. SEXTA

MATERIA. Afastamento dc Docente. Departamento de Psicologia. O

Conselheiro Céssio Adriano Braz dc Aquino relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Psicologia em reunifio do dia 29.06.05, que trata da

soh'citage’io do afastamento da Profa. Zulmjra Aurea Cruz Bomfim, no pcriodo
de 20.09.05 a 16.10.05, para apresentar trabalho e ministrar conferéncia em

congresso na Universidadc de Corufia — Galicia — Espanha. Posta em votagfio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA.
Prorrogagzfio de Afastamento de Docente. Coordenagfio Geral das Casas de

Cultura Estrangeira —— Casa de Cultura Briténica. A Conselheira Glaucya

Gislaync Brito Cavalcante relatou a matéria, aprovada pela Coordenagfio

Geral das Casas de Cultura Estrangeiras em 04.08.05, quc trata da solicitagfio

de prorrogaofio de afastamento da Profa. Veronica de Melo Fernandes, no
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periodo dc 01.08.05 a 31.07.06,. a fim de dar continuidade ac Curso dc

Doutorado que ora realiza na Universidade do Arizona em Tucson -— Arizona —

EUA. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA

MATERIA. Indicaca'o de Docente para composicfio do Colégio Eleitoral

do CONSUNI. A Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa

informou aos Senhores Conselheiros que, conforme circular cncaminhada aos

chefes dc Departamentos, foi solicitada a indicacao dc docentcs para

composicao do Colégio Eleitoral do CONSUNI e quc havia rccebido a

indicagfio dos seguintes nomcs: Profa. Maria Neuma Barreto Cavalcante do

'Departamcnto de Literamra; Profa. Joana D’Arc Borges de Mesquita —

Departamento de Filosofia 6 Prof. Francisco Un'bam Xavier de Holanda —

Depanamento dc Ciéncias Sociais. A Sra. Diretora colocou em votacfio as

indicacoes aprcscntadas, tendo o seguinte rcsultado: Profa. Maria Neuma

Barreto Cavalcante 09 (nove) votos; Profa. Joana D’Arc Borges dc Mesquita —

'01 (um) voto, Prof. Francisco Uribam Xavier de Holanda — 15 (quinze) votos,

Branco 01 (um) voto, Nulo 05 (cinco) votos. Foi aprovado por unanimidadc os

nomcs dos professores Prof. Francisco Uribam Xavier de Holanda 6 Maria

Neuma Barreto Cavalcante para comporem o Colégio Eleitoral do Consuni.

NONA MATERIA. Festa de Encerramento da XXI Semana dc Psicologia

— C.A. de Psicologia. Os representantes do C.A. Psicologia esclarcceram aos
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Senhores Conselheiros o objetivo do evento. Em discussfio, a 5m Diretora

informou que esta suspensa a realizagfio de festas dentro da Universidade, e a

Administragfio Superior n50 permitira nem se responsabilizara por nenhum

evento que venha a ser realizado nas dependéncias da UFC ate’ que seja

regimentada com crite’rios dcfim’dos pela UFC, e que so podera scr autorizado

estc evento, se 03 membros deste Conselho ficarem responsaveis pelo que vier

a acontecer. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

DECIMA MATERIA: Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades

e/ou UFC. 1) A Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa deu as

boas Vindas aos novos membros do Conselho - Professores Atfla Amara]

Brflhante — Departamento de Filosofia; Mércio dc Assumpgfio Pereira da Silva

— Departamento de Ciéncias Sociais; Carlos Alberto de Souza — respondendo

pela Coordenagfio do Curso de Letras e Celso de Moraes Pinheiro —

Departamento de Filosofia~ 2) Comunicou também que a Pro-Reitoria de

Graduaofio informou que, no proximo Exame Nacional de Avaliagao Discente

— ENAD, os estudantes que nfio participarem das provas ficarfio sem receber o

Diploma por 03 (Ms) anos, e que os Cursos envolvidos sfio Letras, Ciéncias

Socials, Filosofia e Histén'a. 3) Em seguida, informou sobre o relatério

recebido do Prof. José Jackson Coelho Sampajo — Coordenador da SBPC

local, agradeccndo aos fimcionérios da Diretoria do Centre de Humanidades
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pelo atendimento e presteza e informando que para 0 Centre de Humanidades

nfio houve nenhum prejuizo 6 sim beneficios. 4) Finalizando informou aos

Conselheiros que a Profa. Maria Sulamita de Almeida Vieira, indicada para

representante do Grupo de Monitoria junto a Pré-Rcitoria dc Gtaduagfio, nfio

havia assumido suas fimgfies até a presente data, 6 tinha recebido uma carta da

citada professora renunciando ao cargo minutes antes da reunifio do Conselho.

Diante dos fatos colocados, a Sra. Diretora solicitou que fosse feita nova

indicagfio dc representante do Grupo de TrabaJho de Monitoria junto a Pré-

Reitoria de Graduaqfio. 5) Nada mais havendo a traIar, a Sra. Diretora deu por

encerrada a sessfio agradeccndo a presenga de todos, e, para constar, eu

Fernanda Aparecida dc Miranda, lavrei a presente aw qua, apés lida e

aprova‘da, sera assinada pot mim e pelos demais presentes.


