
Ata da 430‘1 Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A05 28 (vinte e oito) dias do més de junho do
ano de 2006 (dois mil 6 seiS), as 09h 30min (nove horas e trinta minutos),
realizou-se na Sala de reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho do
Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora
Maria de Fatima- Oliveira Costa, contando comm-presenea dos Senhores-b
Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Irenisia Torres de Oliveira - chefe e
representante suplente do Departamento de Literatura; Jose Alber Campos
Uchoa e Yvanowik Dantas Valério — chefe pro - tempore e representante do
Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu — chefe do
Departamento de Letras Estrangeiras; Silvia Helena Belmino Freitas ~ chefe
do Departamento de Comunicaoéio Social; Rute Batista de Pontes d chefe do
Departamento de Ciéncias da Informaoao; Valmir Lopes —- sub-chefe do
Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino e Izabel
Cristina Ferreira Borsoi — chefe e representante suplente do Departamento de
Psicologia; Atila Amaral Brilhante — representante do Departamento de
Filosofia; Maria José Santa Rosa B. de Castro — Vice-coordenadora do Curso
de Letras; Antonio Wagner Chacon Silva — coordenador do Curso de
Biblioteconomia; Domingos Sévio Abreu — coordenador do Curso de Ciéncias
Sociais; Joana DlArc Mesquita Borges — Vice-coordenadora do Curso de
Filosofia; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do Curso de P'sicologia;
Odalice de Castro 6 Silva - coordenadora do Programa de Pés-Graduaoao em
Letras; Maria Aparecida de Paiva Montenegro — coordenadora do Programa
de Pos-Graduaeao em Filosofia; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora do-
Programa de Pos-Graduaoao em Lingfiistica; Veriana de Fatima Rodrigues
Colaoo — pela coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura
Estrangeira; Maria Elias Soares — ex-Diretora do Centro de I-Iumanidades e
Marcos de Arat'xjo Nascimento — representante do C.A. do Curso de Letras.
ORDEM DO DIA: O Conselheiro Almir Lopes solicitou a inclusao do pedido
d‘e afastamento da Professora Lea Carvalho — aprovado pelo Conselho.
l’RlMElRA MATERIA: llomologaea‘lo do Resultado dc Concurso para
Professor Efetivo/Adjunto da UFC — Campus de Sobral — Curso dc
Psicologia, Edital 101/06. a) Psicologia Social — O Conselheiro Céssio
Adriano Braz de Aquino informou que teve apenas uma {mica candidata
inscrita Gislene Maia dc Maccdo. Em seguida fez a leitura da ata do referido
concurso que tcvc o scguintc resultado: A candidata Gislcnc Maia dc
Maccdo tcvc média' 8,0 (oito), scndo a candidata indicada pelos tl‘és membros
da banca. Post‘a cm votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
Tcorias c Técnicas l’sicotcrfipicas (Fenomenologia). O Conselheiro Cassie



Adriano Braz de Aquino fez a Ieitura da ata informando a0 Conselho que n50
houve nenhuma candidato aprovado e que iré solicitar abertura de um novo
editai. Posta e111 votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) Teorias
e Técnicas Psicotcrfipicas (Comportamental). O Conselheiro Céssio
Adriano Braz de Aquino fez a leitura da ata informando a0 Conselho que n‘e’to
houve nenhum candidate aprovado e que i121 solicitar abertura de um novo
editai. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. d)
Filosofia. O Conselheiro Atila Amaral Blilhante fez um bieve 1elato
cmnunicando que o unico candidato 111301110 teve sua inscricao indeferida pela
Comissao Especial que analisou a referida inscricao, apés homologacfio no
Conselho deste Centro o candidato enti'ou c0111 recurso no CEPE e obteve seu
deferimento da inscricao. Em seguida, 0 Conselheiro Atila Amaral Brilhante
fez 2‘1 Ieitura da ata informando aos Conselheiros presentes que o concurso 1150
foi realizado haja vista 0 (111100 candidato inscrito 1150 161' comparecido. Posta
em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA
MATERIA: Homologacfio do Resultado do Concurso para Professor
Efetivo da UFC — Edital N" 42/06 a) Departamento de Letras Vernficulas.
O Consclhciro José Albcr Campos Uchoa fez a leitura da ata referente a0
Concurso Publico para Professor Efetivo Assistente do Departamento de
Letras Vernaculas — setor de estudo: Lingua P01',tuguesa que 1eve 001110
candidato indicado pelos [res membros da banca examinadora Julio Cesar
Rosa de Araujo. Posta e111 votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
TERCFIRA MATERIA: Projetos dc Extensao. a) Departamcnto dc
Psicologia — O Conselheiro Cassio Ad1iano Blaz de Aquino 1'ela10u a matéria
aprovada pclo Departamento de Psicologia em reunifio do dia 22.05.06, que
trata do projeto de extensfio intitulado: “IV Seminario dc Tcscs c Pesquisas e
I Seminz'u'io dc Tescs c Pcsquisa em Psicologia do HUWC”, coordenado
pelo Prof. Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba. O Conselheiro Cassio Adriano
Braz dc Aquino informou que dentre outros, 11111 dos principais objetivos do
referido projeto é “manter um forum de discussfio académica em torno da
produefio cicnlifica no ambito dos depa1'1amcntos participanles”. A 8111.
Dirctora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa parabenizou a iniciativa do
Prof. Antonio Caubi R. Tupinambé, considcrando relevame o evento e que
pa111c1pou da abe11u1a juntamente com outros 1ep1'esentantes da Academia, de
OrgaOS e de Consclhos. Posta em votacao, a matélia foi aprovada poi'
unanimidade. b) Departamcnto dc Lctras Vernaculas — O Conselheiro Jose
Alber Campos Uc-hoa relatou a 111até1'ia aprovada peio—Departamento de Letras»
Vernaculas cm reunifio do dia 07.06.06, que 11'a1'a do projeto de cxtenséio
inti‘LuIado: “I Férum Ccarensc sobre Ensino/Aprendizagem dc Lingua
Matcrna”, coordenado pela Profa. Eulélia Vera Lucia Fraga Leurquin. O
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Conselheiro Jose Alber C. Uchoa informou aos presentes que o principal
objetivo do citado projeto é 0 de “promover ulna discussao entre lingfiistas,
professores da rede publica, alunos do Curso de Letras, de Pedagogia e,
principalmente, representantes da Educaeéio do Estado do Ceara em geral,
acerca de questoes relacionadas ao ensino da Lingua Materna”. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada' po’r unanimidadéfQ’UAR’I‘A MATERIAz‘w‘
Afastamento dc Docente — Departamento de Ciéncias Socials. O
COnselheiro Valmir Lopes de Lima relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Ciéncias Sociais em reuniao do dia 28.06.06, que trata do
pedido dc afastamento da Professora Lea Carvalho Rodrigues no periodo de
13 a 28.07.06 a fun de participar do 52° Congresso Internacional de
Americanistas, na Universidade de Sevilla — Espanha.Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Apos a conclusao da pauta, A Senhora
Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa,,_emnunEOLa_meseneafia___ _. _.
Administragao Superior e apresentou o objetivo da mesma passando a palavra
para o Magnifico Reitor Prof. René Teixeira Barreira e de seus assessores para
uma pequena prestaeao de contas dos trés anos dessa administraefio. Iniciou—se
com a fala do Prof. Luiz Carlos Uchoa Saunders — Pré—Reitor cle
Administraeao anunciando que a UFC enfrentava todo final de mes um deficit
de mais ou menos R$700.000,00, mas, que ate’ 0 final do ano, caso n50 haja
nenhuma dcspesa urgentc, lodas as contas scrfio zcradas, inclusive com a
Cagece e Coelce. Informou tambe’m que as contas com telefonia cram
absurdas, e que apos o cancelamento de ligaefies para eelulares 6 com a
instalaeao de temporizadores, essas contas passararn a ter um custo mais
baixo. 0 Prof. Ciro Nogueira Filho — Pro-Reitor de Planejamento informou
que o Governo Federal havia dado um aumento nos recursos para as
Instituieoes Federais de Ensino Superior 6 que a UFC recebeu 129% (cento e
vinte e nove) de contribuieao e, parabenizou a comunidade academica pelos
obj‘etivos conquistados. A Profa. Ana Maria Iério Dias — Pré-Reitora de
Graduaefio fez um relato sobre o reconhecimento de alguns cursos como, por
exemplo, Curso de Comunicaeao Social, Psicologia, Filosofia, etc, falou sobre
a modernizaeao no sistema de informatizaefio da Pro-Reitoria de Graduaeao,
especialmente no que diz respeito a agilizaeao de processos e diplomas. Em
seguida 0 Prof. Manoel Odorieo de Moraes Filho — Pro—Reitor de Pés-
Graduaeao e Pesquisa prestou alguns informes e parabenizou a adlninistraeao
do Magnifico Reitor Prof. René Barreira. 0 Prof. Luiz Antonio Maciel de
Paula — Pro-Reitor de Extensao informou que esta fazendo um re—ordenamento
na Pré-Reitoria a fun de melhorar as consultas aos projetos por parte dos
interessados, e parabenizou 0 Centro de Humanidades pelo numero de
projetos cadastrados. A Profa. Angela Gutierrez — Diretora do Instituto de



Cultura e Arte — ICA, disse que o Magnifico Reitor a chamou dizendo que
gostaria de eriar um orgao dentro da UFC que abrangesse toda parte de cultura
e arte e convidando—a para dirigir o respective orgao. A Profa. Angela
Gutierrez disse que no inicio foi muito difieil, pois e ICA nae possui uma
rubrica para se auto sustentar e que naquele memento a situaefio do Museu de
Arte e a Casa de José de Alencar estavam em estado lastimavel, hoje, o Museu
encontra—se com exposieoes permanentes e a Casa de José de Alencar foi
totalmente revitalizada, finalizou parabenizando a administraeao do Magnifico
Reitor. 0 Sr. Fernando Henrique Carvalhe Monteire — Superintendente de
Recursos l-lumanos foi muito breve devido ao adiantado da hora e informou
que além do vestibular para servidores técnicOs administrativos em Gestfie
Hospitalar e em Ensino Superior outro avanee da administraeao superior, foi a
implantaeao do plane de carreira e a qualificaeao dos servidores. 0 Prof.
Marcos I-Iolanda — Procurador da UFC informou que atualmente existem na
Proeuradoria Cerca de 5.000 (cinco) mil processes distribuidos para 14
(quatorze) procuradores, o que terna praticamente impossivel a realizaeae de
analise em tempo habil e que a Justiea Federal instituiu um Juizado Virtual,
devendo os processes serem on line. Em seguida alguns Conselheiros fizeram
seus agradecimentos ae Magnifico Reitor bem come algumas cebraneas
quanto a falta de servidores, professores efetivos para as Casas de Cultura
come tambe’m equipamentos para es laboratories de informatica que estae em
estade lastime’wel, comentou Marcos Araujo — representante do Centre
Académieo do Curse de Letras. O Conselheiro Atila Amara] Brilhante
informou ao Magnifico Reitor da necessidade de instalaeao de um elevador ou
plataforma para o acesse de pessoas especiai‘s no Departamente dc Filosofia,
pois se trata de uma exigéncia do MEC. E para finalizar a Sra. Diretora Profa.
Maria de Fatima Oliveira Costa lembrou ao Magnifico Reitor da necessidade
de reforma tanto da Diretoria do Centre quanto do Auditorio Jose’ Albano,
pois es eupins esta'o danificando e destruindo esses espaeos, além de outros
COmO as Casas de Cultura e 0 Departamento de Psicologia. Informou também
da seguranea que melherou na area II do Centre de Humanidades apes a
instalaefio (la guarita e solicita a instalaefio da guarita na area I do Centre, com
a maior urgéncia, haja vista 0 m’rmero de violéncia e roubos que estfio
acontecendo nessa area. Além das reformas solicitadas pelos Dcpartamentos e
Casas de Cultura Estrangeira, cobrou insistentemente, os computadores para o
Laboratorio do Departamento de Ciéneias da Info_r1_na_g:§o e do Laboratorio do
Benfica, que ja aguardam ha mais de 01 (um) ano por esses equipamentos.
Cobrou também a transferéncia da Coordenaeao do Curso de Letras e da
‘Coordenaeao Geral das Casas de Cultura Estrangeira, a fun de que se possa
dar inicio as obras de reformas do Auditorio José Albano bern come da

\vl



Diretoria e secretaria desse Centre. Nada mais havendo a tratar, o Magnifico
Reitor René Barreira agradeceu a presenqa de todos e encerrou a sessfio‘,
informando ainda que, a convivéncia com a repl'esentagfio dos trés segmentos
que fazem 21 UFC — ADUFC, SINTUFCE e DCE esté bastante democrética. E
para constar eu, Fernanda Ap‘arecida de Miranda,_lavneLa presente ata que,___.
apés lida e aprovada, seré assinada por mim 3 136103 demais pres‘entes;
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