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Ata da 441‘| Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade
Federal do Ceara. Aos 11 (enze) dias do mes de setembro do ano de 2007 (dois mil e sets),
as 09h30min (neve horas e trintaminutes), realizou-se na sala de reunifies, mais uma sessao
ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades, sob apresidéncia da Senhora Diretora,
Professera Maria de Fatima Oliveira Costa, centando com a presenca dos Senhores
Conselheiros: Elizabeth Dias Martins - chefe do Departamento de Literatura; José Alber
Campos Uchoa — representante do Departamen’m de Letras Vemaculas; Livia Marcia Tiba
Radis Baptista e Henrique Beltrfie — chefe e representante suplente do Departamento de
Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes e Inés Silvia Vitorino Sampaio — chefe e
representante do Departamento de Comunicagao Social; Rute Batista de Pontes — chefe do
Departamento de Ciéncias da Informacao; Valmir Lopes Lima e Francisco Uribam Xavier
de Holanda — chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Gustavo Alberto
P. de Moura e Izabel Cristina Ferreira Bersei — chefe e representante do Departamento de
Psicelogia; Sebastiae Rogerio de Barres da Pente e Gerson Gallo Ledezma Meneses —
chefe e representante do Departamento de Histéria; Joana D’Arc Mesquita Borges —
representante do Departamento de Filosefia; Marluce Cean — coerdenadora do Curso de
Letras; José Renaldo Aguiar Salgado — coordenador do Curso de Cemunicacfie Social;
Domingos Sévio Abreu — coordenador do Curse de Ciéncias Socials; Evanilde Costeski —
coordenador do Curse de Filosofia; Irenisia Torres de Oliveira — pela coerdenadora do
Programa de Pés-Graduacfie em Letras; Zulmira Aurea Cruz Bornfim — coordenadera do
Programa de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadera
geral das Casas de Cultura Estrangeira; Jose’ Lima Teixeira —- representante do Corpo
Técnice AdminisIIativo; Valdenir Braga Teixeira— representante do Centre Académico do
Curso de Bibliotecenomia ORDEM DODIA: Em virtude do quorum ainda, insuficiente a
Senhora Presidente fez as seguintes comunicaeoes: 1) Agradeceu pele resultado das
eleicees para Direter e Vice-Diretor do Centre de Humanidades, ocerrida no ultimo dia
05.09; 2) comunicou, a pedido do Magnifice Reiter, que o Projeto REUNI fesse mais
divulgado, a fim de que seja estudada Inna maneira de se evitar a grande evasao de
estudantes nos curses, o que jé é uma preecupacae desta Universidade; 3) comunicou ainda
que es Departamentos deverao encaminhar até e préximo dia 20.09 para a Secretaria do
Centre, indicacdes de docentes para representante de Monitoria do Centre de Humanidades
junte a Pré-Reitoria de Graduacao e para a Comissfie de Progressfio Funcional para
Professor Associado, haja vista ter encerrado o mandate dos mesmos. Em seguida, a Sra
Presidente comunicou a presence da Profa. Maria de Fafima de Sena e Silva, que infermou
aos presentes o motive de sua visita: foi convidada para fazer parte da equipe da Pre-
Reitoria de Extensae, e que o seu n‘abalho prioritario e’ fazer um redesenho da extensfio a
fim de agregar curses de extensao do Benfica. O Conselheiro Francisco Un'ban Xavier de
Holanda informou aos Censelheires presentes que no proxime dia 17.09 havera na ADUFC
um debate sobre o REUNI com representantes da Pro-Reiteria de Graduacae, ADUFC e
ANDES. A Conselheira Maria Elias Scares inferrneu que ja esta dispom’vel e Edital para
alunos que queiram estudar durante um semestre no exterior. Apes venficar quorum, a
Senhora Diretora coloceu em apreciaeae a pauta do dia, solicitande ao Conselho as
seguintes inclusfies: 1) Departamento de Comunicagfio Social - Curse de Especializacfio
em Comunicacao Social; Criacfie de disciplinas e afastamento de docente; 2)
Departamento de Psicologia — Projete de Extensao; 3) Diretoria do Centre de
Humanidades - Homelegacfio do resultade das inscrieees para ProfessorEfetivo da UFC —
Campus de Sobral e 4) Departamento de Ciéncias Sociais — Aflastamente de Docente.
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Posta em votagao, as inclusoes, foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA
MATERIA: Aprovaoao da Ata da 440‘1 sessao ordinaria do Conselho de Centro. Posta em
votaoao, a matéria foi aprovada por unanimjdade. SEGUNDA MATERIA: Indicaeao da
Lista Triplice para escolha do Diretor e Viee-Diretor do Centro de Humanidades. A
Conselheira Joana D’Arc Mesquita Borges Presidente da Comissao Eleitoral relatou a ata
final dos trabalhos da eleipao, em seguida foi discutido, com critério, os nomes dos
professores que deveriam compor a lista triplice, sendo indicados para Diretora do Centre
de Humanidades a Prof. Maria de Fatima Oflveira Costa e para Vice-Diretora 3 Prof‘.
Maria Aparecida de Paiva Montenegro. Sendo composta a lista Triplice com os
seguintes professorcs para Direton'a do Centm do Humanidades: Maria de Fatima
Oliveira Costa, Francisco Uriban Xavier Holanda e Valmir Lopes Lima, para Vice-
Diretor do Centro de Humanidades os professores: Maria Aparecida Paiva
Montenegro, Livia Marcia Tiba Radis Baptism e Afila Amara! Brilhante. Posta em
votaoao a matélia foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Homologaeao
do Resultado do Concurso para Professor Auxiliar da UFC — Campus de Sobral 0
Conselheiro Gustavo Alberto P. de Maura relatou a matéria aprovada em reuniao do
Departamento de Psicologia, que trata da homologaofio do resultado do concurso para
professor auxiliar da UFC — Campus de Sobral - Setor de Estudo: Teorias e Técnicas
Psicoterapicas - Comportamental, informando que apenas trés candidatos compareceram a
todas as etapas do concurso, sendo indicado 0 candidate Antonio Maia Olsen do Vale para
preenchimento da referida vaga. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. QUARTA MATERIA: Homologaeao das Insericoes para Concnrso
Pliblico de Professor Assistente da UFC — Campus de Sabra]. A Conselheira Rute
Batista de Pontes relatou a matéria, na qualidade do membro da comjssao designada para
analisar as referidas inscno'oes, informando que fiveram nova candidates inscritos, mas
apenas trés tiveram suas inscriefies defendas, explicando o motivo conforme consta no
Parecer. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA
MATERIA: Projetos de Extensfio — l) Coordenaefio Geral das Casas de Cultura
Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada
polo Colegiado das Casas de CulturaEstrangeira, em reuniao realizada no dia 31.08.07 que
trata do projeto do extensao intitulado: “Grupo de Estudos Nipfinicos (GEN) 11”,
coordenado pela Profa. Glaucya Gislayne Brita Cavalcante 6 tom por seu pn‘ncipal objetivo
“apresentar o idioma japonés e permifir o desenvolvimento das capacidades lingfiisticas
pelos alunos”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2)
Departamento de Letras Vernaculas. 0 Conselheiro José Alber Campos Uchoa relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Letras Vemaculas em reuniao realizada no dia
08.08.07, que trata do projeto de extensao intitulado: “11 Forum Cearense sabre
ensino/aprendizagem de lingna materna e I Fémm Cearense sabre
ensino/aprendizagem de lingua estrangeira”, coordenado pelas Professoras Eulalia Vera
Lficia Fraga Leurquin e Marlene Gonoalves Mattes. 0 referido proj eto tem por objetivo
principal “promover uma discussao entre lingfiistas, professores da redo pfiblica e
particular, alunos do Curso de Letras especificamente, alunos das Casas de Cultura e,
principalmente, representantes da Educaoéo do Estado do Ceara em geral, acerca de
questoes relacionadas a0 ensino da lingua matema e do lingua estrangeira”. Posta em
votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) Departamento de Psicologia — A
Conselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria aprovada pelo Departamento
de Psicologia, que trata do projetc do extensao: 3) “IV Congresso Naeional de Psicanélise
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da UFC e o XII Encontro de Psicanélise da UFC”, coordenado pela Profa La-éria
Bezena Fontenele e tern por objetivo principal “contribuir para a divulgagfio do saber
psicanalitico, visando ampliar as possibilidades de interlocugfio com psicanalista,
estudantes e professores da graduagfio e da pés-graduagfio de outms Estados do Brasil. Com
isso pretende o fortalecimento da cultura académica; a integragfio da graduagfio com apos-
graduagfio e a difusfio da Psicanélise”. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. b) 0 Conselheiro Gustavo Alberto P. de Moura relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Psicologia que trata do projeto do extensfio intitulado: “Curse em
Psicologia Comunitéria”, coordenado pela Profa. Veronica Morais Ximenes e tern por
objetivo garantir espagos de aprendizagem teérico — Vivencial sobre a Psicologia
Comunitéfia a estudantes e profissionais de Psicologia interessados nessa perspectiva de
atuagfio; bem como proporcionar a integraofio e articulagz’io entre o NUCOM e o Mestrado
em Psicologia. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A
Conselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a maiéria aprovada pelo Departamento
de Psicologia, que trata do projeto de extensfio intitulado: “Discufindo caminhos para a
indissociabilidade entre pesquisa, casino e extensfio: PET Psicologia - 15 anos”,
coordenado pela Profa Veriana de Fatima Rodrigues Colago, e tem por objetivo principal
“difundir as discussées daprodugfio académica do saberpsicolégico, em suas majs van'adas
areas, admitindo o lugar e a importfincia do estudante de psicologia, enquanto sujeito, ao
mesmo tempo, reprodutor e diferenciador do corpo social Servir de espago para a
discussio, através do compartilhamento de expeziéncias e saberes, sobre propostas e
vivéncias referentes 2‘1 temética da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensfio”.
Posta em votagz'io, a matén'a foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA: Projeto
dc Pesquisa — Departamento de Ciéncias da Informacfio. A Consclheira Rute Batista de
Pontes relatou a matéria aprovada em reuniz'io do Departamento de Ciéncias da Informagéio
e que teve o parecer favoréve] da comissfio no projeto de pesquisa intitulado: “A
Transformacfio dos Sistemas Ambientais do Municipio de Forlim — Ce, como
representacfio de informaafio cenquistada peios sous habitantes através do interagfies
empreendidas ao longo do Espaciotempo” coordenado pelo Prof. Antonio Wagner
Chacon Silva. Posta em votagfio, a matéria foi apmvada por unanimidade. SETIMA
MATERIA: Renovacfio de Projeto de Pesquisa — Depammento de Histéria. O
Conselheiro Sebastifio Rogério de Barros da Ponte relatou as matérias aprovadas em
reuniao do Departamento de Histéfia e qua teve o parecer favorével da comisséo nos
projetos de pesquisa intitulados: a) “A América Portuguesa em fins do século XVIII: a
atuagtfio polifica e administrafiva das capitanias do Cearzi e Minas Gerais na Crise do
Amigo Regime (1799-1822”, coordenado pela Profa. Man'Ida Santana da Silva. b)
“Histéria e Natuneza na narrativa iafino-amezicana: Os Sertfies e Radiografia de la
Pampa”, coordenado pela Profa. Ana Amélia de Moura Cavalcante Melo. Postas em
votagfio as matélias foram aprovadas por unmimidade. OITAVA MATERIA:
Prorrogagtfio de Afastamento de Docente— Coordenagfio Geral das Casas de Cultura —
Casa de Cultura Francesa — A Conselheira Giaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a
matélia aprovada pela Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio
realizada no dia 10.08.07, que trata da. solicitaga'o de pron’ogagfio de afastamento da Profa
Rosa Virginia Vieira Cintra Grippon por mais um arm, a partir de 08.08.07, a fim de dar
continuidade aos estudos de Doutorado que ora realiza na Universidade de Paris 11 -
Frangza. Posta em votagfio, a matén'a foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA:
Aprovacio de Relatério Pés Doumral —- Departamento de Ciéncias da [afar-magic. A
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ConselheiraRute Batista de Pontes relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento
de Ciéncias da Biformagfio que trata do relatoxio apresentado pela Profa. Lidia Eugenia
Cavalcante, no seu estégio P63 Doutoral realizado na Université de Montreal - Canada. A
Profa. Lidia Eugenia Cavalcante presente a reunion fez um breve relato do seu estégio,
apresentando as aeoes desenvolvidas naquele pais. Posta em votaoao a matéria foi aprovada
por unanimidade. DECIMA MATERIA: Projeto do Criagao do Nficleo Antonio
Candide de Estudos de Literatnra e Sociedade - Departamento de Liter-atom. A
Conselheira Irenisia Torres de Oliveira relatou a maiéria aprovada pelo Departamento de
Literatura em reuniao realizada no dia 31.08.07, que trata do projeto de Criagfio do Nficleo
Antonio Cé‘mdido de Estudos do Literatura .e Sociedade, por ela coordenado, 6 tom como
objetivo geral “fortalecer a afividade de pesquisa, no campo dos estudos de Literatura e
Sociedade, propiciando a integraofio de conhecimentos do diversas areas e apoiando a
fonnagao de pesquisadores”. Posta em votaofio a mate’ria foi aprovada por unanimidades.
DECIMA PRIMEIRA MATERIA: Aprovaoio dos Pianos do Trabalho das Casas de
Cultura Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne relatou as matérias aprovadas pela
Coordenaeao Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio realizada no dia 3 1.08.07,
que trata dos Pianos de Trabalho, semestre 2007.2 das seguintes Casas de Cultura: a) Casa
de Cultura Alemii - Semestre 2007.2; 1)) Casa de Culmra Britinica — Semestre 2007.2;
c) Casa de Cultura Francesa - Semestre 2007.2; :1) Casa de Cultura Hispfinica -
Semestre 2007.2; e) Casa de Cultura ltaliana- Semestre 2007.2 e f) Casa de Cultura
Portuguesa- Semestre 2007.2. Apés breve relato, postas em votaeao, as matérias foram
aprovadas por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA: Recurso Processo
Seletivo para Professor Substitute —— Retirado de Pauta. DECIMA TERCEIRA
MATERIA: Medidas de Seguranca. Departamento de Comunicacao Social. A Sta
Presidente Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, informou aos Senhores Conselheiros que
havia recebido um documento do Depmtamento de Comunicagfio Social no goal a Chefe do
Departamento Profa. Marcia Vidal Nunes solicita a colocagéio de um circuito interno de TV
na portaria da area II do Centre, em virtude do arrombamento que aconteceu na citada, area.
Foi esclarecido também que foi exatamente no dia em que o porteiro foi substituido. Apés
algumas discussoes, n50 foi decidido nenhum encaminhamento haja vista n50 haver mais
quorum suficiente para dar continuidade as aprovaooes deste Conselho de Centro. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Presidents Profa Maria de Fatima Oliveira Costa deu por
encerrada a sessz'io agradecendo a presenga .de todos. E, para constar eu, Fernanda
Aparecida de Miranda lavrei a presente ata que apés lida e aprovada seré, assinada por mim
e pelos demais presentes.


