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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 484“ Reuniao Ordinaria do COnselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal
do Ceara, realizada no dia 24 vinte e quatro de agosto de 2011 (dois mil e onze), as 09 (nove)
horas e 45 (quarenta e cinco) minutes, na Sala de Reunifies do Censelho de Cemro, sob a
Presidéncia da Diretora do Centro, Professora Maria de Fatima Oliveira‘Costa, contando com a
presenea dos seguintes Conselheiros: Orlando Luiz de Arafijo — Coordenador de Programas
Académicos do Centro de Humanidades; Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros - Chefe
do Departamento de Literatura; Hebe Macedo de Carvalho e Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin —
Sub-Chefe e Representante do Chefe do Departamento de Letras Vernaculas; Ticiana Telles Melo
e Tito Livio Cruz Romao — Chefe e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras;
Jefferson Veras Nunes e Marcie de Assummao P. da Silva — Representando o Chefe e
Representante do Departamento de Ciéncias da Informaeao; Valmir Lepes Lima - Chefe do
Departamentode Ciéncias Sociais; Franck Pierre Gilbert Ribard — Representante do Departamento
de Historia; Maria Silvana Militao dc Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diumo; Katia
Cilene David da Silva — Vice-Coordenadora Pro-tempore do Curso de Letras Noturno; Lidia
Eugenia Cavalcante — Representando a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Ana Amelia
de Moura Cavalcante de Melo — Coordenadora do Curso de Histéria; José Estevao Machado
Arcanjo - Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais (diumo); Antonio George Lopes Paulino -
Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais (noturno); Jose Olinda Braga — Vice-coordenador do
Curso de Psicologia; Elizabeth Dias Martins — Coordenadora do Programa de Pés-Graduac‘ao em
Letras; Antonio Cristian S. Paiva — Coordenador do Programa de Pés-Graduacao em Sociologia;
Monica Dourado Furtado - Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Marcos Norelle
F. Victor — Representante do Magistério de Ensino Basico Técnico e Tecnologico; Geana de
Alencar Libério — Representante do Corpo Técnico—Administrativo; Emanuel Pessoa Lessa —
Representante do Centro Académico de Letras. Foi justificada a auséncia dos Conselheiros:
Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrocas — Representante do Departamento de Psicologia e M6nica
Magalhfies Cavalcante — Coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Linguistica. Dando
inicio a reuniao, a ‘Senhora Diretora deu as boas-vindas aos presentes parabenizando os
aniversariantes do mes de agosto. ORDEM D0 DIA. Havendo quorum regimental, a Senhora
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Diretora colocou em apreciaeao a pauta do dia, onde foram solicitadas as seguintes Inclusfies:

Exposigfio de motivos para escolha de nome para Sala de Leitura e Galeria de Fotos da Casa

de Cultura Hispfinica. Posta em apreciagfio a pauta com as inclusoes foi aprovada por

unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - Aprovaefio da ata 483a REUNIAO ORDINARIA.

Como de praxe, a secretéria procedeu a leitura dos topicos da ata 483a realizada em 28 (vinte e

oito) de junho de 2011. Sendo colocada em discussao, a ata foi aprovada por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: COMIssAo JULGADORA DE CONCURSO PfiBLIco.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Marcie de

Assumpoao relatou a matéria que trata da indicaoao do Departamento de Ciéncias da Informaeao

para composigao de Comissfio Julgadora de Concurso Pfiblico para Professor Assistente Setor de

Estudo: Informética Documentaria — Tecnologia da Informaeao e da Comunicaeao, a ser

composta pelos seguintes professores doutores, como titulares: Virginia Bentes Pinto (Presidente —

Universidade Federal do Cearé); Antonio Wagner Chacon Silva (Membro - Universidade Federal

do Ceara) e Antonio Clecio Fontelles Thomaz (Aposentado - Universidade Federal do Ceara e

professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceara). Como suplentes, os professores doutores:

José Riverson Arafijo Cysne Rios - Universidade Federal do Ceara e Gerardo Valdisio Rodrigues

Viana (Aposentado — Universidade Federal do Ceara e professor Adjunto da Universidade

Estadual do Ceara). N50 foi indicado secretario para o referido concurso. Posta em votaoao, a

mate’ria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: RESULTADO DE

CONCURSO PI'JBLICO. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0

Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata da homologaoao do resultado do Concurso

Pfiblico para Professor Adjunto Setor de Estudo: Lingua Inglesa e suas Literaturas. De

acordo, com o resultado apresentado, trés candidatas se inscreveram para o concurso, mas apenas

urna candidata compareceu para a realizaoao da prova escrita, e obteve média final inferior a 7,0

(sete), sendo reprovada. Diante do exposto, e como n50 houve aprovados, o concurso foi reaberto

para a vaga de professor assistente. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA. RECURSO DE INDEFERIMENTO DE INSCRICAO EM

CONCURSO PUBLICO — DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. A

Conselheira Ticiana Telles relatou o parecer da Comissao designada pela Diretora do Centre, pela

portaria 157, de 22 de agosto de 2011, composta pelos professores: Walberto Silva dos Santos

(Presidents — Departamento de Psicologia), Ticiana Telles Melo (Membro — Departamento de

Letras Estrangeiras) e Antonio Cristian Saraiva Paiva (Membro —— Departamento de Ciéncias

Sociais) que avaliou o recurso interposto pelo candidato Marcio Bezerra da Silva ao Concurso

Pfiblico do Departamento de Ciéncias da Informaefio para professor Assistente do Setor de

Estudo: Informatica Documentéria — Tecnologia da Informagao e da Comunicaeao. De acordo



64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
K'N 35

87

88

89

90

91

927

93

94

95

96

97

98

com o resultado apresentado a comissfio decidiu manter o indeferimento da inscrigfio do

candidate. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA.

CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. l) DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS. A Conselheira Hebe Macedo relatou a matéria que trata do cadastramento do

projeto de pesquisa intitulado “Gramética, Discurso e Cognigfio: Projeto Integrado de

Descrigfio e Anilise Linguistica (Etapa II), coordenado pela professora Mfircia Teixeira

Nogueira, a realizar-se no periodo de agosto/2011 a junho/2012, aprovado em reuniao

departmental de 20/06/2011. 0 projeto tem como objetivo geral descrever e explicar as relagoes

de base funcional entre gramética, di‘scurso e cogniefio, integrante de diversas pesquisas

desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Funcionalismo. Posta em votagfio, a matén'a foi

aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA: RELATORIO DE PROJETO DE

PESQUISA. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. As Conselheiras Hebe

Maoedo e Silvana Militfio relataram em conjunto a matéria, que trata da apresentagfio dos

seguintes relatérios de pesquisa: 1.1 “Gramética, Discurso e Cogniefio: Projeto Integrado den

Descrigio e Anfifise Linguistica, coordenado pela professora Mércia Teixeira Nogueira,

aprovado em reunifio departamental de 20/06/2011. 0 relatério parcial do projeto trata de

pesquisas desenvolvidas no periodo de agosto/2010 a julho/2011, que tern corno objetivo.

descrever e expficnr as relagfies de base funcional entre gramética, discurso e cognigao,

considerando, de modo integrado, os aspectos sintéticos, semfinticos e pragméticos—discursivos

identificados nos diferentes usos da lingua portuguesa. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 1.2 “O discurso intratextual de Anténio Lobo Antunes”, coordenado pela

professora Tércia Montenegro Lemos, aprovado em reunifio departmental de 22/08/2011. 0

relatério referents o periodo de agosto de 2010 a julho de 2011, apresentou como objetivos

cumpridos: revisitar os conceitos de intertextualidade e intratemualidade, com exemplos

ilustrativos a partir da obra (16 Antonio Lobo Antunes; delimitar, no cerpus estabelecido, a

presenea da intratextualidade; investigar, a partir de anélises lingfiisticas, os mecanismos de

retextualizagfio subjacentes 2‘1 construgfio do in1Iatexto de Lobo Antunes. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3 “Praiticas de linguagens na Web: links entre

generos, letramentos, hipermodalidade e convergéncia de midias (segunda etapa)”,

coordenado pelo Professor Jfilio César Rosa de Arafijo, aprovado em reunifio departamental de

22/08/2011. 0 relatorio final do projeto apresentou como objetivo cumprido a anélise de préticas

de linguagens da web, considerando o fenomeno da constelaeéo de géneros e da emergéncia dos

géneros digitais; da convergéncia de. midias e da multimodalidade; das variagzoes do internetés e

dos letramentos hipertextuais como subcategoria do letramento digital ou como pardmetros de

mediaeéo/orientagfio no processo do ensino de inglés em AVA. Posta em votag'aio, a mater-la foi
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aprovada por unanimidade. 1.4 “Metodologia da pesquisa em linguagem &- tecnologia: o
estado da arte (primeira etapa)”, coordenado pelo Professor Jfilio César Rosa de Arafijo,
aprovado em reunifio departmental de 22/08/201110 relatéfio final do projeto, referents ao‘
periodo de agosto de 2010 a julho de 2011, aponta como objetivo cumprido a realizaefio de uma
sintese integrativa acerca do conhecimento sobre as relaeoes entre linguagem e tecnologia, a partir
dos temas mais recorrentes, da construefio do objeto de estudo e das metodologias de pesquisas

construidas para dissertaooes e teses defendidas no periodo de 2001 a 2011, no Programa de Pos-
Graduaofio em Linguistica da UFC. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
“1.5 Contribuieoes do Interacionismo Sociodiscursivo e da Anélise Textual dos Diseursos
para o Ensino de Generos Académicos .na Formaefio Docente (I etapa ”, coordenado pela
Professora Eulfilia Vera Lficia Fraga Leurquin, aprovado em reunifio departamental de
22/08/2011. 0 relatério final do projeto de pesquisa referents as atividades desenvolvidas no

periodo agosto/ZOIO a julho/2011, apresentou como objetivos eumpridos: contribuir para a
discussfio sobre a formagfio de um professor pesquisador; desenvolver competéncias discursivas

para a melhoria do nivel de letramento do professor em formaefio. Posta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 1.6 “Metéfora, cognieio e cultura: um estudo sabre

conceitualizaeées de violéncia urbana em Fortaleza-Cearé-Brasil (Etapa II)”, coordenado

pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo, aprovado em reunifio departmental de

22/08/2011. 0 relatério final do projeto de pesquisa referente as atividades desenvolvidas no

periodo agosto/ZOIO a julho/2011 teve como objetivo geral de compreender, a luz da teoria da

metéfora conceitual e da teoria dos sistemas dinfimicos complexes, a emergéneia e constituiefio de

expressfies figuradas ligadas a idéias e creneas de vitimas de violéncia. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 1.7 “Metéfora, cognieio e cultura: um estudo

exploratorio de influéncias culturais na constituieio de metéforas n50 correlacionais”,

coordenado pela Professors. Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo, aprovado em reunifio

departamental de 22/08/2011. 0 relatério final do projeto de pesquisa referente as atividades

desenvolvidas no periodo de agosto de 2010 a julho de 2011 teve como objetivo investigar eomo

modelos cognitivos, socioculturamente situados influenciam na compreensfio e no uso de

metéforas n50 correlacionais. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.8

“‘Emergéncia e desenvolvimento de construeoes negativas na reescrita de Chapeuzinho

Vermelho por crianeas em processo de aprendizagem da lingua escrita, coordenado pela

Professora Ana Célia Clemenfino Moura, aprovado em reuniao departmental de 22/08/2011. 0

relatério final do projeto de pesquisa referente as atividades desenvolvidas no periodo 2010/201,

teve como objetivo principal examinar 0 mode como a crianea, no curso do aprendizado da lingua

escrita, se apropria das formas lingfiistieas que expressam a negaefio em Lingua Portuguese. Posta
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cm votaoio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.9 “T6pico Textual e Organizagfio
Argumentativa”, coordenado pela Professora Monica Magalhfies Cavalcante, aprovado em

reunifio departamental de 22/08/2011. 0 relatorio final do projeto de pesquisa referente as

atividades desenvolvidas no periodo _de agosto de 2010 a julho de 2011, aprcsentou como objetivo
cumprido a investigaofio das relaooes entre a organizaofio do topico discursive, o desenvolvimento

argumentative e as manifestaooes metadiscursivas (dentre elas, o emprego de expressoes

referenciais) em diferentes generos do discurso. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 1.10 “Texto como parta de acesso”, coordenado pela Professora Monica
Magalhfies Cavalcante, aprovado em reunifio departamental de 22/08/2011. 0 relatorio final do

projeto de pesquisa referente as atividades desenvolvidas no periodo de agosto de 2010 a julho de

2011, apresentou como objetivo cumprido a anélise do temas relacionados a referenciaofio e aos

géneros discursivos, sob diferentes perspectivas teoricas, com a da Linguistica dc Texto, a da

Anélise de Géneros, a da Anélise do Discurso, a da Linguistica da Enunciaefio, a da

Sociocogniofio, a da Literatura e a da Psicanélise. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2) DEPARTALIENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito

Livio relatou a matéria que trata da apresentaofio dos seguintes relatérios de pesquisa: 2.1 “A

expressfio da obrigagzfio em portugués europeu: uma an'zilise da midia televisiva”, coordenado

pela Professora Nadja Paulina Pessoa Prata, aprovado em reuniéo departmental de 11/08/2011.

0 relatério parcial do projeto referente ao periodo de agosto/2010 a dezembro/2011, apresentou

como objetivos: descrever e anaJisar a expressfio da obrigagfio em portugués europeu 11a midia

televisiva; observar e descrever a relaofio entre categorias relativas aos Estados de Coisas, tais

como tempo, modo, aspecto e polaridade, e a expressfio da obn'gaefio, enquanto opgoes. que o

enunciador faz a firm de ser bem sucedido na construofio do seu discurso. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 “Interferéncias das variagoes fonéticas na raiz na

catalogagfio de cognatos indo-europeus”, coordenado pelo professor Josenir Alcéntara de

Oliveira, aprovado em reuniio departamental de 11/08/2011. 0 relatorio parcial do projeto

referente ao periodo de agosto/2010 a julho/201 1, apresentou como objetivos a sistematizaofio da

relaefio entre homonimia e polissemia no fimbito lexicogréfico, agrupar de forma mais categorical

os cognates neolatinos, greco-latinos como também os do inglés e do alemz’io modemos

evidenciando suas afinidades fonéticas, seménticas e culturais. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE

EXTENSAO. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ticiana

Telles relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 1.1

“Contefidos, culturas e pensamento critico na era do inglés global”, coordenado pela

professora Andreia Turolo da Silva, a realizar-se no dia 08/09/2011, aprovado em remrifio
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departalmntal de 11/08/2011. 0 objetivo geral da aefio é discutir a fonnagao e a aefio do professor

de lingua inglesa no contexto da globalizagao em que essa lingua vem sendo entendida como

lingua fianca, e as implicaefies dessa redefinigfio da lingua franca para a formaoao e a aofio do

professor de maneira critico/reflexiva. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

1.2 “Filmando a Literatura”, eoordenado pelo professor Orlando Luiz de Aral’ljo, a realizar-se

no periodo de 05/09 a 07/11/2011, aprovado em reuniao departamental de 11/08/2011. 0 projeto

tem oomo objetivo geral analisar textos literérios das diversas culturas e géneros em sua relaefio

com o processo cinematografico 6 0s procedimentos filmicos estabelecidos pelo cinema de fieeao

narrativa. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3 “Cultura Italiana

através do cinema”, coordenado pelo professor Rafael Ferreira da Silva, a realizar-se no

periodo dc 20/08 a 02/12/2011. 0 projeto tem como objetivo geral promover a cultura italiana.

Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.4 “Lingua Inglesa e Cultura”,

coordenado pela professora Maria Fablola Vasconcelos Lopes, a realizar-se no periodo dc 15/08

a 07/10/2011, aprovado em reunifio departmental dc 11/08/2011. 0 projeto tem como objet'rvo

geral melhorar o nivel de inglés dos estudantes dos cnrsos de graduaefio, com lacunas de

aprendizagem, contribuindo para o processo de formaeao do estudante, evitando trancamentos e

desisténcias. Posta em votaqfio, a matéria foi aprovada por unam'midade. 1.5 “Compreensao

Auditiva em Lingua Italiana nivel Al-AZ”, coordenado pelo professor Rafael Ferreira da

Silva, a realizar-se no periodo de 17/08 a 30/11/2011, aprovado em reunifio departamental de

11/08/2011. 0 projeto tem como objetivo geral trabalhar a compreensfio auditiva com os alunos

participantes da comunidade intema e extema a UFO. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 1.6 “Compreensao Auditiva em Lingua Italiana nfvel Bl-BZ” coordenado

pelo professor Rafael Ferreira da Silva, a realizar-se no periodo de 17/08 a 30/11/2011,

aprovado em reunifio departamental de 11/08/2011. 0 projeto tern como objetivo geral trabalhar a

compreensfio auditiva com os alunos participantes da comunidade interna e externa a UFO. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.7 “Grupo de Expressfio Francéfona”

coordenado pela professora Ticiana Telles Melo, a realizar-se no periodo de 02/09 a 25/11/2011,

aprovado em reunifio departamental de 11/08/2011. 0 projeto tem como obj'etivo geral reunir

falantes e aprendizes da lingua fiancesa em torno de assuntos de interesse da sua formagfio

sociolingfiistica. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.8 “Oficina de-

Compreensio e Produeao de Textos em Inglés”, coordenado pela professora Maria Fabiola

Vasconcelos Lopes, aprovado em reunifio departamental de 11/08/2011. 0 projeto tern como

objetivo geral desenvolver as habilidades de compreensfio (do discurso, das ‘palavras e do texto

lingfiistico) e de produgao. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.9

“Coléquios de Literatura e Critica Literal-la”, coordenado pela professora Roseli de Barros
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Cunha, a realizar-se no pcriodo dc 17/08 a 30/11/2011, aprovado em reunifio departamental de

11/08/2011. 0 projeto tem como objetivo geral dar confinuidade as atividades deSenvolvidas

desde 2010.1, colaborando para que os alunos melhorem sua capacidade de leitura de obras

literérias e critioas. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.10 “Literatura e

Cultura na America: Centenério de José Maria Arguedas”, coordenado pela professora

Roseli de Barros Cunha, a realizar-se no periodo de 01 a 29/09/2011, aprovado em reunifio

depmtamental de 11/08/2011. 0 projeto tem como objetivo geral promover a literatura e a cultura

lafino-americanas, mais especificamente a andina, dentro e fora do fimbito académico da UFC.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) CASA DE CULTURA

ITALIANA. A Conselheira M6nica Dourado relatou a matéria que trata do cadastramento do

projeto de extensfio intitulado: “Italiano aplicado a gastronomia”, coordenado pela professora

Livia de Lima Mesquita, a realizar-se no periodo de 05/09 a 29/11/2011, aprovado pelo

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 06/07/2011. 0 projeto tem como

objetivo geral promover o conhecimento instrumental da lingua italiana por meio do universe

lingfiiSfico-cultural da gastronomia. O projeto é desenvolvido conjuntamente com o professor do

Curso de Gastronomia Hermano José Maia Campos Filho, e teve sua primeira tunna eoncluida

com éxito 6 cm noite festiva. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SETIMA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 1) DEPARTAMENTO DE
LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ticiana Telles relatou a matéria que trata da

solicitagfio de afastamento da professora Martine Suzanne Kunz, no periodo de 01 a 15/10/2011,

com a finalidade de participar das “Jornadas de Estudos Internacionais Link e Hiperlink em

oralidade” e “Jomadas de Estudos Internacionais Lieus, hommes, personanges Du Inoyen age at

de La Renaissance: fixacion et mouvance dés actes de mémoire”, que se realizaré. 11a Université

Lumiere Lyon 2 e Université de Franche—Comté em Besagon/Franga. Posta em votagfio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 0 Conselheiro

Roberto Pontes relatou a matéria que trata da solicitagz’io das seguintes docentes: 2.1 Profa.

Odalice de Castro Silva, no periodo de 13 a 26/09/2011, com a finalidade de participar do IX

Congresso de Lusitanistas e realizar pesquisa bibliogréfica na Universidade de Viena, em

Viena/Austria. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 Profa. Fernanda

Maria Abreu Coutinho, no periodo de 13 a 26/09/2011, com a finalidade dc participar do IX

Congresso de Lusitanistas e realizar pesquisa bibliogréfica na Universidade de Viena, em

View/Austria. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 Profa. Vera

Lucia Albuquerque de Moraes, no pen'odo de 13 a 26/09/2011, com a finalidade de participan-

do IX Congresso de Lusitanistas e realizar pesqnisa bibliogréfica 11a Universidade de Viena, em

Viena/Austria. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) CASA DE
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CULTURA ITALIANA. A Conselheira Ménica Dourado relatou a matéria que trata da

solicitacao de afastamento da professora Livia de Lima Mesquita, no periodo de 15 a

31/08/2011, com a finalidade de participar de Curso de Italiano e Laboratofio de Cozinha, na

Universidade de Cagliari, em Cagliari/Sardenha/Itilia. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE

DOCENTES. O Conselheiro Roberto Pontes, como membro da Comissao responsavel pela

auélise e emissao de parecer acerca das solicitacoes de progressfio funcional de docentes dos

niveis adjunto IV/Associado, relatou a matéria que trata da solicitaoao de progressao funcional dos

seguintes professores: I) DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. Progressfio do professor

Orlando Soeiro Cruxen, do nivel de Associado 1 para o nivel de Associado ll. Posta em votacfio

a matéria foi aprovada por unanimidade. Posta em votaeao a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE HISTORIA. Progressfio do professor Euripedes

Antonio Funes, do nivel de Associado [1 para o nlvel de Associado‘ III. Posta em votacao a

matéria foi aprovada por unanimidade. Foi, ainda, explicado pelo professor Roberto Pontes que a

Comissao a0 devolver os processos de progressfio para adequacfies, enviaré ao interessado um rol

dos documentos comprobatérios necessaries a aptidfio a progressao. NONA MATERIA.

EXPOSICAO DE MOTIVOS PARA ESCOLHA DE NOMES PARA ESPACOS HSICOS.

CASA DE CULTURA HISPANICA. A Conselheira Monica Dourado relatou a matéria que trata

da exposiefio de motivos para nomear espacos fisicos, como parte das comemoraofies dos 50 anos

da Casa de Cultura Hispanica: 1) Indicaeio do name do professor “Klaus Michael Barth” para

a Sala de Leitura da Casa de Cultura I-Iispdnica. A professora Monica Dourado leu o parecer

aprovado em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 19/08/2011,

onde foi apresentada a justificativa da proposicfio: “esta proposicfio objetiva homenagear o

professor Klaus Michael Barth, falecido em 27 de agosto de 2010, doutor em Linguistica

(Universidade de Freiburg, Alemanha), professor assistente do Departamento de Letras

Esirangeiras do Curso de Letras da Universidade Federal do Cearé”. Foi, ainda, informado que a

esposa do professor Klaus Michael doou diversas obras em lingua espanhola da biblioteca

particular do mesmo, sendo ao todo mais de 300 obras, que contemplam as areas de lingua

espanhola, literatura hispano-americana, teoria literaria e historia da América Latina. Com a

palavra o professor Tito Livio complementou as informacoes fornecidas e engrandeceu a nobreza

do gesto da esposa do professor Klaus Michael Barth. Posta em votacfio a matéria foi aprovada

por unanimidade. 2) Indicacio do name do professor Adolfo Cuadrado Mufiiz para a Galeria

de Fotos da Casa de Cultura Hispfinica. A professora Monica Dourado leu o parecer aprovado

em reunifio do Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 19/08/2011, onde foi

apresentada a justificativa da proposiefio: “esta propositura visa prestar uma homenagem justa a0
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professor Adolfo Cuadrado Mufiiz, falecido em 17 de janeiro de 1987, doutor em Filosofia, Letras
e Filologia Romanica, doutor honoris causa pela Universidade Federal do Cearé, oolaborador do

Instituto de Cultura hispé‘mica e diretor do Departamento de Estudos do Gabinete de Educagéio
Ibero—Americana" fundou 0 Centre de Cultura Hispanica da UFC — atual Casa de Cultura
I-Iispénica (CCH) -— em 13 de outubro de 1961 mediante convénio com a UFC”. Posta em votagfio
a matéria foi aprovada por unanimidade. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO
CENTRO DE HUMANIDADES. A Senhora Diretora informou que a Coordenadoria de Obras e

Projetos apresentou mna nova previsiio de conclusfio da obra do prédio do Curso de Letras,

abrangendo o curso notumo e Casa de Cultura Francesa, que, segundo informado, no 11163 de

setembro a obra estaré com 70% (setenta por cento) de construofio concluida. Comunicou, ainda,

que foram solicitados equipamentos eletroeletronicos, eletrodomésticos e os aparelhos de tar

condicionado, para o referido prédio, e que o recebimento deve ser aeompanhado pelas chefias e

coordenaeoes correspondentes. Ressaltou a importancia do repasse de informagoes no diz respeito

a ocupaoao do prédio, visto que ja foram realizadas reunioes com os chefes de departamento e

ooordenadores que precederam os atuais, desde o inicio do planejamento para construoao desse

prédio. Com a palavra a professora Elizabeth Martins, solicitou clareza na destinaefio do prédio,

visto que o Curso de Letras que tem duas licenciatmas notumas e um curso diumo, e até o

momenta n50 se sabe como vai ser ocupado o prédio, afirmando achar equivocado o fato dos

tombamentos dos bens serern realizados para a Coordenagao do Curso Notumo de Letras. A

Senhora Diretora ressaltou a tendéncia que ocorre em alguns cursos, de particularizagfio dos

ambientes, reafirmando que ha’. de se buscar um pensamento mais institucional, com as

ooordenagoes e departamentos desenvolvendo um trabalho mais integrado. Em seguida solicitou a

colaboraeao de todos no envio de infonnaofies para elaboraeao do Relatério da gestao 2007-2011.

Finalizou sua faIa convidando os presentes para a reuniao de avaliagfio da VIII Semana de

Humanidades, a realizar-se as 10 horas do dia 06 de setembro/ZOII, no Auditério José Albano.

Passou a palavra para o professor José Olinda, presidente da Comissao Eleitoral, agradeeendo o

empenho e aseriedade do trabalho da referida Comissfio. O professor José Olinda falou sobre a

dificuldade de conseguir voluntarios para participarem do processo de consulta, haja vista 0

horéIio da realizagéo do pleito ser muito extenso, no case, das 8 as 20 horas, e solicitou aos‘

presentes a colaboraeao nesse sentido. O aluno do Curso de Letras, Emanuel Lessa se

disponibilizou a participar como mesério, e ficando no aguardo de outras confirmaeoes. Nada

mais havendo a tratar, a Senhora Diretoria deu por encerrada a sessao, agradecendo a presenea de

todos. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretaria Executiva lavrei a presents

Ata que, apés lida e aprovada, seré assinada por mim e pelos demais presentes;

1. Maria de Fatima Oliveira Costa-Diretora do Centre de Humanidades
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2. Emivfinia Viana Bezexra Duarte — Secretéria Executiva ”
31. Orlando Luiz de Arafijo — Coord. de Prog. Académicos CH” 12.. 3. 39g... ,1, p . 5P,
4. Francisco Roberto S. de Pontes Medeiros - Chefe do Depto. Literatura’
5. Hebe Macedo de Carvalho -— Sub-chefs Depto. Letras Veméculas
6. Eulélia Vera Lficia Fraga Leurquin — Rep. Depto. Letras Veriiéculas”(W 19:“;Wm

7. Ticiana Telles Melo — Chefe do Depto de Letras Estrangeiras mule j ,.
8. Tito Livio Cruz Romfio — Representante do Depto. Letras Esimngeiras [510°6 - ‘

9. Jefferson Veras Nunes— Representando o Chefe Depto de Ciéncias da Informac 7 _

10. Mércio dc Assumpcfio P. da Silva— Rep. Dcpto dc Ciéncias da Informa 0/.“ " j

11. Vahnir Lopes Lima — Chefe do Dcpartamento de Ciéncias Sociais /:g’“- u

12. Franck Pierre Gilbert Ribard — Representante do Depto. de I-Iistéria/ @

13. Maria Silvana Militfio de Alencar — Coord. Curso de Letras Diumo .'m. L. 7. .

14. Kétia Cilene David da Silva— Vice—Coord. Pro-tempore do Curso de etras Noturno’

1'5. Lidia Eugénia Cavalcante — Representando a Coord. do Curso de Biblioteconomia ./ _ ,

16. Ana Amélia dc Moura Cavalcante Melo —- Coord. Curso de Histéria / 3 ‘6 . ‘

17. José Estevfio Machado Arcanjo -— Coord. Curso de Ciéncias Sociais (diumo) I W

18. Antonio George Lopes Pauline - Coord. Curso de Ciéncias Sociais (noturno) Wo 4 - Ma...

19. Elizabeth Dias Martins — Coord. Programa de Pés-Graduacfio em Letms (QQQPW '
. . .0103" ‘ / ~ D ' ~ ~ ‘

20. Antonio Cristian Saralva Palva - Coord. Prog. Pés-Grad. MW WMpm —— ar—

21. José Olinda Braga — Vice-Coord. Curso de Psicologia /

22. Monica Dourado Furtado - Coord.Geral das Casas de Cultura Estrangeira MEAN?“ Devi/«44» W4"

23. Marcos Norelle F. Victor -— Rep.Magistério dc Ensino Bdsico T ico e Tecnolégicow

24. 6631111 de Alencar Libério — Rep.Corpo Técnico-Administrat/ivo '

25 . Emanuel Pessoa Lessa — Rep. Centre Académico de Letras


