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CENTRO DE HUMANIDADES
Afa da 496‘ Reuniﬁo Ordinéria do Conselhe do Centre de Humanidades da Universidade. Federal
do Cearé, realizada no dia 25 (vinte e cince) de outubro de 2012 (dois mil e doze), as 09 (nove)
horas e 30 (ninta) minutes, na Sala de Reunioes do Censelho de Centre, sob a Presidéncia da
Diretora do Centre de Humanidades, V1édia Maria Cabral Borges, contando com a presenca dos

seguintes Conselheires: Edilene Ribeiro Batista e Marcelo Almeida Peleggio — Chefe e
Representante do Departamente de Literatura; Antonio Duane Fernandes Tavera e Sandra Maia
Farias Vascencelos — Chefe e Representante do Departamento de Letras Vemaculas; Orlando Luiz
de Araﬁjo e Tito Livie Cruz Romao — Chefe e Representante do Departamento de Letas

Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do Departamento de Ciéncias da Informacae; Eduardo
Girao Santiago e Celina Amalia Galvan Lima — ‘Sub~chefe e Representante do Departamento de
Ciéncias Seciais; Jose Olinda Braga — Chefe do Departamento de Psicelogia; Sebastiao Rogerio
de Barres Ponte e Franck Pierre Gilbert Ribard - Chefe e Representante do Departamente de
Histéria; Maria Silvana Militao de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Maria da

Gléria Guara Tavares - Coordenadora do Curse de Letras Notumo; Juliana Buse de Oliveira —
Coordenadera do Curso de Bibliotecenemia; Ana Amélia de Moura Cavalcante. de. Melo —
Coerdenadora do Curso de Histéria; Cid Otteni Bylaardt — Coordenader do Programa de Pés-

Graduaeao em Letras; Marluce Cean — Representante da Ceerdenadora do Programa de PosGraduacae em Linguistica; Jesus Garcia Pascual — Vice-Coordenader do Programa de PesGraduacae em Psieolegia; Alexander Magnus Alves Ribeiro - Coordenader Geral das Casas de
Cultura Estrangeira; Marcos Nerelle Ferreira Victor — Representante do Magisterio de Ensino
'Basico Técnice e Tecnolégico; Antonio José de Azevedo — Representante do Cerpo Téenico-

Administrative; Emilio Araujo da Silva — Representante do Cent-o Académice de Letras.
Compareceram come cenvidades: Professor Francisco Roterdan Fernandes Damaseene — Casa de
Cultura Francesa; Vandecy da Silva Dourado — alune do Curso de Jemalisme; Professora Virginia

Bentes Pinto — Departamento de Ciéncias da Infermagao; Professora Maria Manolisa Nogueira
Vasconceles — Departamento de Letras Estrangeiras; lane Lara Braz Parente - aluna do Curso de
Jornaljsme. Antes do inicio da reuniao, quando ainda nae havia quérum, a Senhera Diretora
informou acerca do projeto CT-Inﬁ'a do presente ano, para o qual obtivemos aprevaga‘o no Valor
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de RIB 712.982,00 (Setecentos e doze rm'l, novecentos e oitenta e dois reais) para a implantaoao de

um Centro Digital de Pesquisas. Em seguida, discutiu-se acerca do prédio que o CAEN pretende
constuir no estaeionamento da area II, com recursos oriundos do CT INFRA. A Senhora Diretora

explicou que na época ainda nﬁo era Diretora do Centro, e, por isso, nao detém informago'es de
como o processo fora realizado. A Conselheira Ana Amelia solicitou que constasse em ata que

deveriamos’ solicitar a documentaeﬁo relativa a autorizaeﬁo para que esse prédio fosse construido
na area do Centro de Humanidades. ORDEM D0 DIA. Havendo quorum regimental, a Senhora
Diretora colocou em apreciaoﬁo a pauta do dia, para a qua] foram solicitadas as seguintes
inclusoes: Casas de Cultura Estrangeira: 01 solicitagao de progressao funcional e 02 projetos de
extensﬁo. Posta em apreciaeao, a pauta com as inclusoes foi aprovada por unanimidade.
PRIMEIRA MATERIA - Aprovagﬁo da ata 495a REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a

secretaria procedeu a leitura dos topicos da ata 494° Reuniﬁo Ordinéria realizada no dia 13 (treze)
de setembro de 2012 (dois mil e doze). Sendo colocada em discuSsﬁo, a ata foi aprovada por

unanimidade. SEGUNDA MATERIA - ANTECIPACAO DA OITAVA MATERIA.
PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A professora Virginia Bentes, na qualidade de
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membro da Comissﬁo responsavel pela anélise e emissﬁo de parecer acerca de solicitaez’io de
progressao ﬁmcional de docentes para a classe de professor Associado, relatou os seguintes
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pareceres: 2.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. Solicitaeao de

47

progressﬁo ﬁmcional da classe de professor Associado nivel I para a classe de professor
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Associado nivel 11 do professor Luiz Tadeu Feitosa, referente ao intersﬁcio 30/04/2010 a
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30/04/2012. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS SOCIAIS. 2.2.1 Solicitaoﬁo de progressﬁo funcional da classe de professor
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Adjunto IV para a classe de professor Associado I do professor Francisco Uribam Xavier de
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Holanda, referente ao intersticio 30/04/2010 a 30/04/2012. Posta em votaeﬁo, a matéria foi
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aprovada por unanimidade. 2.2.2 Solicitagﬁo de progressao funcional da classe de professor
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Associado II para a classe de professor Associado III do professor Domingos Sévio Abreu,
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referente ao intersticio 11/01/2010 a 11/01/2012. Posta em votagao, a matéria foi aprovada pct
unanimidade. 2.2.3 Solicitaeao de progressao funcional da classe de professor Associado 11 para
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a classe de professor Associado III da professora Linda Maria de Pontes Gondim, referente ao
intersticio 01/05/2010 a 01/05/2012. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

60

2.2.4 Solicitaoﬁo de progressao funcional da classe de professor Associado III para a classe de
professor Associado IV do professor Jawdat-El-Haj, referente ao intersticio 01/05/2010 a
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01/05/2012. Posta em votagﬁo, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO
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DE HISTORIA. 2.3.1 Solicitaoao de progressao funcional da classe de professor Associado III
para a classe de professor Associado IV do professor Euripedes Antonio Funes, referente ao-
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interstieio 01/05/2010 2 01/05/2012. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
2.3.2 Solicitaeao de progressﬁo funcional da classe de professor Associado II para a classe de
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professor Associado III do professor Frederico de Castro Neves, referente ao intersticio
01/05/2010 3 01/05/2012. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4
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DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. 2.4.1 Solicitaeﬁo de progressao funcional
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da classe de professor Adjunto IV para a classe de professor Associado I da professora
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Mﬁrluce Coan, referente a0 intersticio 20/07/2010 a 20/07/2012. Posta em votaeﬁo, a mate'ria foi
aprovada por unanimidade. 2.4.2 Solicitaeao de progressao funcional da classe de professor
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Associado I para a classe de professor Associado 11 do professor Nelson Barros da Costa,
referente ao intersticio 01/07/2009 a 01/07/2012. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. 2.4.3 Solicitaeao de progresSﬁo funcional da classe de professor Associado III para
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a classe de professor Associado IV da professora Maria Elias Soares, referente ao intersticio
01/05/2010 a 01/05/2012. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.5

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. Solicitaeao de progressﬁo funcional da
classe de professor Adjunto IV para a classe de professor Associado I da professora Ana
Maria César Pompeu, referents a0 intersticio 16/04/2010 a 16/04/2012. Posta em votaeﬁo, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.6 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 2.6.1
Solicitaeﬁo de progressﬁo funcional da classe de professor Associado III para a classe :de
professor Associado IV do professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba, referente ao

intersticio 01I05/2010 a 01/05/2012. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unarﬁmidade.
Em seguida, foram relatadas pelo Conselheiro Marcos Norelle as solicitaeoes de progressﬁo
funcional das Casas de Cultura Estrangeira, conformer segue: 8.7 CASA DE CULTURA
ALEMA. Solicitaoao de progressao funcional horizontal do professor Giovanni Alencar
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Brayner, da classe D2 referéncia 03 para a classe D2 referéncia 04. Posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 8.8 CASA DE CULTURA FRANCESA. Solicitagﬁo de
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progressﬁo ﬁmcional vertical da professora Francisca Rejane Caetano da Silva, da classe D2
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referéncia 04 para a classe D3 referéncia 01. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. 8.9 CASA DE CULTURA ITALIANA.
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horizontal da professora Maria de Fatima Fontenele Bessa Campelo, da classe D3 referéncia
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Solicitaeao de progressao funcional
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03 para a classe D3 referéncia 04. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanirnidade.
8.10 CASA DE CULTURA BRITANICA. Solicitagzao de progressao funcional horizontal da
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professora Simela Rocha Barros Pereira, da classe D1 referencia 01 para a classe D1
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referéncia 02. Posta em votaeéo, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA
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MATERIA. HOMOLOGAcAo DE RESULTADO DE CONCURSO PﬁBLlco. 2.1
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. Concurso Pl’lblico Professor Adjnnto — Setor
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de Estudo: Sociologia Contemporﬁnea. A matéria foi relatada pelo professor Eduardo Giréio,
que explicou que o concurso foi suspense em virtude da constatacao de que um dos membros da
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Comjssao Julgadora havia publicado um artigo em coautoria com um dos candidates, 0 ocorrido
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foi encaminhado a Procuradoria da UFC para consulta de procedimentos a serem adotados. A

103

Senhora Diretora relatou a consulta realizada a SRH, que informou que o que deve ser feito e’ a
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anulacﬁo das provas e n50 de todo o concurso, pois isso geraria novo edital, novas inscrieﬁes etc.
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Em votacao, a matéria foi retirada dc pauta até um posicionamento da procuradoria acerca do
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assunto. QUARTA MATERIA. COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PI'J'BLICO.
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3.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. Concurso Pﬁblico Professor Adjunto —
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Setor de Estudo: Sociologia Contemporﬁnea. Foi retirada de pauta a aprovaeﬁo de Comissao
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Julgadora do Departamento de Ciéncias Sociais. 4.1 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. A

-r’\ 110

profa. Edilene Ribeiro relatou a matéria que trata da indicaeao do Departamento de Literatura de
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composicﬁo de Comissﬁo Julgadora de Concurso Pliblico para professor Adjunto do Setor de
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Estudo: Literatura Brasileira, sendo indicados os seguintes professores doutores: Cid Ottoni

113

Byllardt —— Universidade Federal do Cearé (Presidente); Marilene Weinhardt — Universidade

114

Federal do Parana (Membro); Sarah Diva da Silva Ipiranga —— Universidade Estadual do
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Cearé. Como suplentes, foram indicados 0s seguintes professores doutores: Marcelo Almeida
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Peloggio — Universidade Federal do Cearai e Edson Santos Silva — Unicentro Parana. Para
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secretariar o referido concurso, foi indicado o professor doutor Marcelo Magalha’ies Leitﬁo —
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Universidade Federal do Cearai. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
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QUINTA MATERIA. RELATORIO DA SINDICANCIA DO DEPARTAMENTO DE
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LETRAS ESTRANGEIRAS. Compareceram como convidados a este Conselho os professores
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Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos e Francisco Roterdan Femandes Damasceno, presidente e
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membro da Comisse’io de Sindicﬁncia, nomeada através da portaria da Direcﬁo do Centro de

123

Humanidades de m’nnero 091, de 08 de junho de 2012. A Comissﬁo de Sindicéncia teve como

124

ﬁnalidade apurar o desaparecimento de atas do Departamento de Letras Estrangeiras dos periodos

125

compreendidos entre 23 de setembro de 2006 e 28 de agosto de 2008, e enue 17 de abril e 19 de
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agosto de 2009. A professora Manolisa Vasconcelos, 11a qualidade de presidente da Comissao,
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realizou um relato dos atos da Comissao objetivando esclarecer o desapareci’mento de atas de

128

reunides do Colegiado do Departamento de Letras Estrangeiras. A professora Manolisa informou
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que a Comissao realizou diversas oitivas e visitas ao local destinado ao arquivo de documentos do
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Departamento. Como resultado do trabalho da Comissﬁo, foram formuladas algumas hipéteses
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sobre o que poderia ter acontecido: extravio das atas; acesso irrestrito a Secretaria do

132

Departamento de Letras Estrangeiras; desorganizacao dos que compdem a secretaria;
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vulnerabilidade da secretaria e facilidade de acesso a0 Inével em que as atas estavam guardadas;
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falta de critérios na distribuigﬁo de copias da(s) chave(s) da Secretaria do Departamento de Letras
Estrangeiras; reforma do Departamento de Letras Estrangeiras como reestruturaoﬁo ﬁsica da
secretaria Alguns professores expressaram suas opinioes acerca dos fatos relatados e alguns
inclusive demonstraram opinioes contrérias a necessidade de 0 assunto ter que ser apreciado e

votado por este Conselho. Em seguida, foi relatado pela Senhora Diretora o fato ocorrido em
reuniﬁo do Conselho de Centro, em que foi apresentada uma ata do Colegiado do Curso de Letras

Diumo, sem assinaturas, que continha alteraodes daquela arquivada na Direoﬁo do Centro de
Humanidades, que remonta ao periodo da on'agﬁo dos cursos notumOs de Letras. Na conclusﬁo do

seu relatério ﬁnal, a Comissﬁo de Sindicancia apresentou um total de 10 (dez) recomendagoes a
serern implementadas no Departamento de Len-as Estrangeiras a ﬁm de que os fatos n50 venham a
se repetir, além de sugerir que fosse apurada a suposta alteragﬁo de 61a do Colegiado da

Coordenaeéo do Curso de Letras e se ha relagﬁo dessa alteraqﬁo com o desaparecimento das atas
do Departar‘nento de Letras Estrangeiras. Posteriormente, 115.0 sendo comprovada qualquer relaeﬁo
entre esses dois fatos, a Comissﬁo propﬁs o arquivamento do processo. Como encaminhamento
para votaoﬁo, foi sugerida a constituieio de uma nova comissﬁo para investigar a adulteraeﬁo da

ata do colegiado do Curso de Letras Diumo e a possibilidade de ligagﬁo com o desaparecimento
de atas do Departamento de Letras Estrangeiras. Posta em votaoﬁo a criaoé‘to de uma nova
sindicéncia, obteve—se 11 votos favoréveis e 10 contrérios. SEXTA MATERIA. PARECER

SOBRE A DEMANDA DOS ALUNOS D0 CURSO DE LETRAS ACERCA DO
PROFESSOR FABIANO FERNANDES SEIXAS. A Senhora Diretora relatou a matéria,

historiando oomo surgiram os fatos que geraram o processo acerca da conduta do professor
Fabiano Femandes Seixas, que se iniciou em novembro de 2010, com um abaixo-assinado dos
alunos do Curso de Letras, da Unidade Cmricular de Lingua Inglesa, que solicitavam que o
professor Fabiano Fernandes n50 mais ministrasse as disciplinas Inglés VII: Lingua e Cultura e

Inglés VHI: Lingua e Cultura. O processo foi inicialmente encaminhado a Direoz’io do Centro de

Humanidades em junho de 2011, ainda no mandato da professora Fatima Costa, que reoomendou
que o processo fosse ajuntado ac dc estégio probatério do professor. 0 Departamento de Letras
Estrangeiras julgou nﬁo ser 0 momento de composioﬁo de comisséio para avaliaeﬁo de estégio
probatério e solicitou que a Diregﬁo do Centro de Humanidades encaminhasse o processo a SRH

para que fossem dados os devidos encaminhamentos. Em janeiro de 2012, a SRH recomendou que
o professor fosse oﬁciado a fun de prestar os esclarecimentos necessérios. Apés os
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esclarecimentos do professor, inclusive com ajuntamento de documentos ao processo, foi formada
pela Direeﬁo do Centre de Humanidades, em margo de 2012, uma Comissﬁo para analise e
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emissao de parecer relative a demanda dos alunos. A Comissﬁo, em seu parecer, deliberou que
“quest‘des dentro da natureza apontada no processo P12933/11-89 devem ser esgotadas nas
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déncia de Recursos Humanos, nﬁo
instﬁncias de base antes do eneaminhamento a Superinten
ﬁo de que sejam viabilizadas préticas
cabendo, per hora, nenhum tipo de saneao, mas recemendae
ﬁo, a matéria foi aprovada per
de diélogo e mediaeﬁo entre as partes envolvidas”. Posta em votae

172

REALIZAcAo
unanimidade. SETIMA MATERIA. PROPOSTA DE CRITERIOS PARA
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ntada pela estudante Iane Lara, a
DE EVENTOS ESTUDANTIS. Primeiramente, foi aprese
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dia 01/11 no estacionamente
solicitaeﬁo para realizaeﬁo de Caleurada do Curso de Jomalisme no
uma discussﬁo acerca da
da area II do Centre de Humanidades. Antes da votaeﬁo, inieiou—se
ntis. A Conselheira Juliana Buse
proposta de criagﬁo de critérios para realizaeﬁo de eventos estuda
de fora outras atividades promovidas
perguntou por que a proposta so inclui calouradas deixando
interferindo nas atividades letivas.
pelos Centres Académicos e que produzem som e acabam
habil para ﬁnalizagﬁo de discussoes
Devido ao adiantado da hora, veriﬁcando-se nﬁo haver tempo
Cornisséio voltasse a se reunir para proper
e votaeﬁo da proposta nesta reuniﬁo, foi sugeride que a
de proper ulna reconsideraoao do item 1V
consideraeoes acerca de outros tipes de eventos, além

de equipe de seguranea, visto que
da proposta que foi elaborada no que diz respeito a contrataeﬁo
horas, ﬁca monitorada apenas per 01
cada area do Centre de Humanidades, no horérie apes 22
reuniﬁo extraordinéria do Censelhe para
(um) vigilante. Foi tambérn aprovada a realizaeﬁo de uma
votaeﬁe, a realizaeﬁo da Calourada do
deliberar exclusivamente sobre esse assunto. Posta em
ANTECIPACAO. AFASTAMENTO
Curso de Jernalisme foi aprovada. OITAVA MATERIA.
ora Diretora informou sobre a necessidade de
DE DOCENTE. Antes do relate da matéria, a Senh

190

do Departamento aprovar o afastamente
serem temadas medidas de preeaueao antes do Colegiado
disciplinas ﬁquem descobertas até a
do docente, com a ﬁnalidade de evitar que algumas
DE HISTORIA. O Conselheiro
contrataeﬁo de um professor substitute. DEPARTAMENTO

191

de afastamento da professora Adelaide
Sebastiﬁo Ponte relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo

188
189

201

, aprevade em reuniﬁe departmental
Maria Gonealves Pereira, no periodo de 10 a 18/10/2012
ﬁo do Centre de Humanidades. O
de 11/10/2012 e através de “ad referendum” pela Diree
Internacienal Anarquisrno: histéria,
afastamento teve come ﬁnalidade a participaeﬁo no Seminério
Nova de Lisboa, ern Lisboa/Portugal.
teoria e politica,‘ no Institute de Historia da Universidade
imidade. DEPARTANIENTO DE
Posta em votaeﬁo, aprovaeﬁo homologada per unan
matéria que trata da solicitaoﬁo de
PSICOLOGIA. 0 Conselheiro Jose Olinda relatou a
nio Caubi Ribeiro Tupinambé, no
afastamento dos seguintes professores: 8.2.1 Prof. Anto
ntal de 17/10/2012 e através de “ad
periodo de 19 a 25/05/2012, aprovado em reuniéo departame
O afastamento teve come ﬁnalidade a
referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades.
Estudes Gerenciais, na Universidade do
participaeéo do professor na Conferencia Intemaeional de
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legagﬁo foi aprovada per unanimidade. 8.2.2
Algarve, em Portugal. Posta em votaeﬁo, a homo
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de Mesquita Oliveira, no periodo de
Solicitagﬁe de afastarnento da prefessora Susana Kramer

204
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19/11 a 07/12/2012, aprovado em reuniﬁo departamental de 26/09/2012. 0 afastamento tern como
ﬁnalidade a apresentaeﬁo de trabalho em congresso e contato com a universidade de IUAES/KIIT

207

Univesity, em Bhubaneswar, Orissa/lndia. Posta em votaqﬁo, a matéria foi aprovada por‘
unanimidade. 8.3 DEPARTAMENTO DE CIE‘NCIAS DA [NFORMACAQ O Conselheiro

208

Luiz Tadeu relatou a mate’ria que trata da solicitaeﬁo de afastamento dos seguintes professores:

209

8.3.1 Prof. Heliomar Cavati Sobrinho, no periodo de 04/12/2012 3 03/12/2012, aprovado em

210

reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 afastamento tem como ﬁnalidade a permanéncia do

211

afastamento a ﬁm de prosseguir Doutorado Interinstitucional em Ciéncia da Informaeﬁo,

212

UNESP/UFC. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.3.2 Solicitagao de

213

afastamento do Professor Heliomar Cavati Sobrinho, no periodo de 14/01 a 30/07/2013,

214

aprovado em reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 afastamento tern por ﬁnalidade realizar

A215

doutorado sanduiche na Universidade de Mﬁrcia, em Mﬁrcia/Espanha. Posta em votaeﬁo, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 8.3.3 Solicitagﬁo de afastamento da professora Juliana

206

216
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Buse de Oliveira, no periodo de 18/02/2013 3 17/02/2014, aprovado em reunifio departamental de
10I10/2012. O afastamento tem como ﬁnalidade cursar Doutorado em Conservaeao e Restauro, na

219

Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa/Portugal. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

220
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unanimidade. 8.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Eduardo Girﬁo
relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo de afastamento da professora Gléria Maria dos: Santos

222

Didgenes, no periodo de 02/01/2013 a 20/12/2013, aprovada em reuniao departmental de

223
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02/10/2012. 0 afastamento tern como ﬁnalidade realizar estagio pés—doutoral no Instituto de
Ciéncias Sociais, em Lisboa/Portugal. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

225

8.5 DEPARAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Orlando Araﬁjo relatou

A 226

a solicitaeﬁo de afastamento da professora Livia Marcia Tiba Radis Baptista, no periodo de
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18/12/2013 a 07/01/2013, aprovado em reuniao departamental de 10/10/2012. 0 afastamento tem

228

como ﬁnalidade a realizagﬁo de atividades de pesquisa na Universidade Pompeu, em

229
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Fabra/Espanha. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA.
PROJETO DE EXTENSAO. 9.1 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 0 Conselheiro Frank

231

Pierre relatou a material que trata do cadastramento de projeto de extensﬁo coordenado por ele

232

mesmo, intitulado: “Histéria da Africa”, a realizar—se no periodo 23/10/2012 a 11/02/2013,

233

aprovado em reuniﬁo departamental de 14/09/2012. 0 projeto tem como objetivo geral
desenvolver potenciais de critica e reﬂexﬁo acerca dos siléncios e dos dizeres e escritos sobre a

217

234
235
236
237
238

I-Iistéria da Africa. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0 Conselheiro Tito Livio relatou a
matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensﬁo: 9.2.1 “Ensino e
aprendizagem de Linguas”, coordenado pelas professoras Livia Marcia Tiba Radis Baptista e

239
240
241
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246

Germana s 'Pereira, a realizar-se no periodo dc 25/09 a 18/12/2012, aprovado em reuniﬁo
departmental de 29/08/2012. 0 projeto tern como obj etivo geral despertar nos participantes uma
reﬂexﬁo critica acerca da préiica pedagogica docentes, favorecendo a reﬂexﬁo sobre atitudes e
aooes dos professores no contexto escolar, assim como o reconhecimento das diferentes teorias de

ensino-aprendizagem. Posta em votaoéo, a maiéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.2 “111
Jornadas Didéticas de Espanhol como Lingua Estrangeira”, coordenado pelas professoras

Livia Mércia Tiba Ridis Baptista e Massﬂia Maria Lira Dias, a realizar—se no periodo de 10 a
19/09/2012, aprovado em reuniﬁo departamental de 29/08/2012. 0 evento tern como objetivo geral

247
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253
254
255
256
257

desenvolver um conteﬁdo programético que possibilite contato com novas expeﬁéncias didéticas‘ e
integré-las £1 agﬁo dos professores e futures professores, promovendo a atualizagﬁo didética em

258
259
260

19/10/2012 3 25/01/2012, aprovado em reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 projeto tern como
objetivo geral possibilitar aos alunos de Italiano como Lingua Estrangeira aprimoramento da
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forma de agdes voltadas para o ensino da lingua espanhola, contemplando, flmdamentalmente, a
elaboragéo de materiais didéticos, além dc promover intercﬁmbios com proﬁssionais docentes de

outras instituieoes de origem espanhola. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 9.2.3 “XXVI Semana de Estudos Cléssicos”, coordenado pela professora Ana
Maria César Pompeu e Robert de Brose Pires, a realizar-se no periodo de 17 a 22/08/2012,

aprovado em reuniﬁo departamental de 29/08/2012. 0 projeto tem como objetivo geral difundir,
aprofundar e verticalizar os conhecimentos atinentes ao mundo antigo. Posta em votagﬁo, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.4 “Compreensio Auditiva em Lingua Italiana:
Nivel B1 — B2”, coordenado pelo professor Rafael Ferreira da Silva, a realizar—se no periodo de

compreensﬁo auditiva em Lingua Italiana. Posta em votagﬁo, a mate’ria foi aprovada por
unanimidade. 9.2.5 “Curso de Anélise do Discurso e Pragma'tica”, coordenado pela professora
Livia Mércia T. R. Baptista, a realizar-se no periodo de 14 a 16/11/2012, aprovado em reuniﬁo
departamental de 10/10/2012. 0 projeto tern como objetivo geral consolidar aoﬁes na
Universidade Federal do Cearé, notadamente no Programa de Pes-Graduagﬁo em Linguistica, que
possam contribuir para o intercﬁmbio investigative. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 9.2.6 Un Vistazo de Espaﬁa: Mﬁsica, Lengua Y Fiestas, coordenado pelo

professor Cicero Anastécio A. de Miranda, realizado no (list 18/10/2012, aprovado en reuniﬁo

departamental de 10/10/2012. 0 projeto trata de uma palestra proferida pelo leitor de Espanhol,
que tem por objetivo, além de apresenté—lo aos alunos do Curso de Letras, proporcionar a estes
disoentes uma maior apIOpIiaeéo do conhecimento da cultura espanhola ao tratar de aspectos
como gastronomia, festas e mﬁsica. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

9.2.7 Introdugﬁo a0 Grego Cléssico, coordenado pelos professores Ana Maria César Pompeu e
Orlando Luiz de Aral’ljo, a realizar-se no periodo (16 20/10/2012 a 31/08/2013, aprovado em
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reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 projeto tem como objetivos: possibilitar aos participantes‘
a leitura do grego e a assimilagﬁo da estrutura morfologica e sintéiica através de exercieiois

275

frequentes de tradueﬁo e versﬁo; emprego dos cinco casos constitutivos da lingua grega;

277
278

introdugﬁo a cultura ocidental a1ravés dos mitos; ampliaeao da eultura grega pela leitura e estudo
de obras classicas. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. Em conﬁnuidade, o

279

Conselheiro Orlando Araﬁjo relatou o cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 9.2.8

280

Nﬁcleo de Cultura Cléssica, coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, a realizat-

281

se no periodo de 08/10/2012 a 31/10/2013, aprovada em reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0

282

Nﬁcleo de Cultura Classica, atuante ha mais de 20 anos, congrega atividades da Unidade de Lenas

283

Cléssicas do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceara. Dado seu
caréter diferenciado, passou de projeto de extensﬁo para programa de extensﬁo, com a ﬁnalidade

274

284
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de abrigar eventos, projetos e cursos da area. Seu objetivo geral é divulgar a Cultura Classica
anave's dos estudos e pesquisas elaborados e coordenados pela Unidade Curricular de Letras

287

Classicas e por seu intercﬁmbio com pesquisadores de outras éreas e instituieﬁes. Posta em

288

votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.9 Inglés para fins especificos, coordenado

289

pela professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, a realizar-se no periodo de 05/11 a
21/12/2012, aprovado em reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 projeto tem como objetivo
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290
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292

proporcionar aos alunos do ensino médio da rede pﬁblica de ensino, um minicurso que aborde
diferentes aspectos relacionados a compreensﬁo e estruturaeao do discurso, preparando-os para

294

ingressar 11a Universidade. Posta em votaez’io, a maiéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.10
Curso de Iniciaeﬁo a Lingua Polonesa 6, coordenado pela professora Magdalena Szymanska

295

L. da Silva, a realizar-se no periodo de 19/10/2012 a 22/01/2013, aprovado em reuniﬁo

A 295

departamental de 10/10/2012. 0 projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento basico da

297
298

lingua e promover a cultura polonesa aos alunos que cursaram o quinto semestre do curse, que se
iniciou em 2010. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.11 Oficina de

299

Tradueﬁo de ‘Tucidides, coordenado pelo professor Orlando Luiz de Aral’ljo, a realizar-se no

300

periodo de 20/10/2012 at 23/02/2013, aprovada em reuniﬁo departamental de 10/10/2012. 0 curso

301

visa atrair egressos dos cursos de grego da graduaez'io e da extensao, possibilitando uma

302

continuaeao dos seus estudos. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3

303

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Eduardo Girﬁo relatou a matéria

304
305

que trata do cadastramento do projeto de extensﬁo intitulado II Seminal-i0: Politicas Pﬁblicas e
Educaeio em Direitos Humanos, coordenado pelo professor Marcelo Tavares Natividade, a

306

realizar-se no periodo de 20/08/2012 a 01/12/2013, aprovado em reunifio departmental de

307

02/10/2012. 0 projeto ocorreré em Fortaleza e no Crato, através de articulaeﬁo entre 0

308

Departamento de Ciéncias Sociais da UFC, URCA, Institute Virtual da UFC, Mestrado
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310

Proﬁssional em Politicas Pﬁblicas da UFC e NUSS (Nﬁcleo de Pesquisas sobrev subjetividade,
Género e Sexualidadc). Trata-se dc um evento dc formaoao em direitos humanos para gestores dc

311

politicas pﬁblicas, comunidade académica, movimentos sociais nas esferas da saﬁde, educaoﬁo,

312

seguranga pﬁblica e outras, tendo como objetivo geral colaborar para a geragﬁo dc informagﬁes

313

técnicas e académicas sobre diferentes contextos na formulagﬁo de politicas pﬁiCas. 9.4 CASA

314

DE CULTURA ALEMA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou a matéria que trata do

315

cadastramento do projeto dc extensﬁo intitulado Curso de Conversagﬁo em Lingua Alemii para

315

alunos adiantados (a partir do semestre V — nivel Bl)”, coordenado pelo proprio, a realizar-se

317

no periodo de 23/10/2012 2 11/02/2013, aprovado pelo Colegiado da Coordenagzﬁo Geral das

318

Casas de Cultura Estrangeira em 19/10/2012. 0 projeto tem como objetivo geral possibilitar um

319

treinamento da habilidade de compreensﬁo e expressﬁo oral em lﬁlgua alemﬁ através de situao‘ées
comunicativas auténticas pautadas no cotidiano da lingua alvo. Posta em votagﬁo, a matéria foi

309
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aprovada por unanimidade. 9.5 CASA DE CULTURA HISPANICA. O Conselheiro Alexander
Magnus relatou a matéﬁa que trata do cadastramento do projeto dc extensﬁo intitulado Curso de

323

Conversagﬁo em Lingua Espanhola — nivel B2/C1, coordenado pela professora Maria Alice

324
325

Ferreira Games, a realizar-se no periodo (16 22/10/2012 a 13/12/2012, aprovado pelo Colegiado
da Coordenagﬁo Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 19/10/2012. Posta em votagﬁo, a

325

matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA. CADASTRAMENTO DE

327

PROJETO DE PESQUISA. 10.1 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. A Conselheira
Edilene Ribeiro relatou a mate’ria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado Os

321

323
329

330

élbuns “o que dizem eles”: Moreira Campos e Vida Literéria, coordenado pela professora
Odalice de Castro Silva, aprovado pelo Departamento de Literatura em 26/09/2012. 0 projeto

332

vincula-se ao Arquivo do Escritor Cearense, sob a curadoria da professora Maria Neuma Ban-etc
Cavalcante, expoe plano a ser desenvolvido com o intuito de realizar investigaeﬁo dc natureza

333

seletivo-descritiva e analitico-interpretativa dos documentos contidos nos 11 élbuns que

334

compreendem a 0016950 acima referida, pretendendo langar livro com os textos inéditos do

335

escritor. Posta em votagﬁo, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 10.2 DEPARTAMENTO

336

DE CIENCIAS SOCIAIS. o Conselheiro Eduardo Girﬁo relatou a matéria que trata do

337

cadastramento do projeto dc pesquisa intitulado Relates Parentais da adogao internacional — 20
anos depois, coordenado pelo professor Domingos Sévio Abreu, a realizar—se no periodo

331

338
340

outubro/2012 a dezembro/ 2014, apr0vado em reuniﬁo departmental de 02/10/2012. 0 projeto
tom como objetivo geral retomar estudos iniciados em 1988 sobre adooao intemacional, mais

341

especiﬁcamente sobre a expeﬁéncia dc parentesco de famﬂias francesas que adotaram pelo menos

342

uma crianoa brasileira. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.3
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Orlando Araﬁjo relatou a

339

343
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matéria que trata do cadastramento dos seguintes proj'etos de pesquisa: 10.3.1 Concei
tos de Eros
na Elegia Latina, coordenado pelo professor Roberto Arruda de Oliveira, aprovado pelo

346

Departamento de Letras Estrangeiras em 10/10/2012. 0 projeto tem como obj etivo geral mostrar,

347

atrave’s dos versos de Propércio, a constante tensﬁo entre eras e miseratio, evidenc
iando como essa
tensﬁo subsiste como forma de criar um efeito mais realista das sensaooes
do autor. Pasta cm

348
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votagzao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.3.2 Reelaborando atividades:
tendéncias e
diregées - parte I, coordenado pela professora Maria Fabiola Vasconcelos Lupos,
a realizar-se
no periodo de outubro/2012 a abril/2014, aprovado em reuniao departamental de 10/10/20
12. 0
proj’eto tern como objetivo geral identiﬁcar, quantiﬁcar e analisar a ﬂingao que a forma linguistica

353

desempenha no ensino de gramatica nas atividades desenvolvidas e guiadas pelo professor de

354

inglés no ensino médio. Posta em votaoéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Tendo
cm
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vista 0 adiantado da hora, foram retiradas de pauta as seguintes mate’rias: RELATORIO DE
PROJETO DE PESQUISA e PROPOSTA DE CRIACAO DE REVISTA ELETRONICA.
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Em seguida, a Senhora Diretora iniciou os informes/comunidades relatando a abertura de edital
pela CAPES para criagﬁo de revistas eletronicas, lembrando que o Conselho de Centro aprova
apenas o conselho editorial. Com a palavra a Conselheira Sandra Maia esclareceu uma série de

fatos relacionados a um boato eletronico que surgiu nos ﬁltimos dias, onde uma ﬁlha sua tcria
deseparecido. Para ﬁnalizar, a Representanle do Centro Académico de Letras realizou a
divulgaoﬁo da 7“ mostra de Cinema de Direitos Humanos, que ocorrera na Casa Amarcla no més

de novembro. Nada mais havendo a data, a Senhora Diretoria deu por encerrada a sessﬁo,
agradecendo a presenga de todos. E para constar, cu, Emivénia Viana Bezerra Duarte, Secretéria.
Executiva, lavrei a presente Ata que, apos lida e aprovada, sera assinada por mirn e pelos demais‘

presentes.
1. Vlédia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Hum
2. Emivénia Viana B. Duarte — Secretéria Executive.
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3. Edilene Rib‘eiro Batista — Chefe do Departamento de Literatura (2W W W

4. Antonio Duarte F. Tévora — Chefe Departamento de Letras Vemaculas
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5. Sandra Maia F. Vasconcelos — Rep. Departamento de Letras Vernéculas

5. Orlando Luiz dc Araﬁjo - Chefe do Departamcnto de Letras Estrangeiras ma. 1!; ”15 :1. Dim»?
6. Tito Livio Cruz Romao — Representantc do Departamento de Letras Estrangeiras 7)] M915' s- (/93 w K (4156

7. Luiz Tadeu Fcitosa - Chefe do Departamento de Ciéncias da Infonnagﬁo JQ gig/CA“.
8. Eduardo Girﬁo Santiago — Sub-Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais
9. Celina Amalia G. Lima — Rep. Depto. Ciéncias Sociais

10José Olinda Braga - Chefe do Departamento de Psicologia
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11. Sebastiﬁo Rogerio ‘de Barros Ponte — Chefe do Departamento de Histéﬁa

é

12. Franck Pierre Gilbert Ribard — Rep. Dept. Histéria
13. Maria Silvana Militao de Alencar — Coord. Curso de Letras Diurno

14. Maria da Gloria Guara Tavares — Coordenadora do Curso de Letras Notumo

15. Juliana Buse de Oliveira — Coordenadora do Curso de Biblioteconomia (Inﬂow ”an g9
16. Ana Amelia deg Moura Cavalcante de Melo - Coord. do Curso de Histéria
17. Cid Ottoni Bylaardt — Coord. do Prog. Pés-Graduagﬁo em Letras
18.Mérluce Coan— Rep. Coord. do Prog. Pés-Grad. Linguistica
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19. Jesus Garcia Pascual— Vice-Coord. Prog. Pés-Graduagao e‘ﬁi Psicologia
20. Alexander Magnus A. Ribeiro — Coord. Geral Casas de Cultura Estrangeira

21 .Marcos Norelle F. Victor — Rep. Mag. Ens. Basico Técnico e Tecnologico_
K"\

22.Antonio José de Azevedo — Rep. do Corpo Técnico-Adnﬁnistrativo_

23. Emﬂio Araﬁjo da Silva — Rep. Centro Académico de Letrasm '
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