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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES
Ata da 505‘ll Reuniﬁo Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal
do Ceara, realizada no dia 28 (vinte e oite) de agosto de 2013 (dois mil e treze), as 9 horas e 20
minutes, na Sala de Reuniees do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da Diretora do Centre de

Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenoa dos seguintes Conselheires:
Céssie Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e_ Coerdenador de Programas Académicos do
Centre de Humanidades; Antonio Duarte Fernandes Tavora e Sandra Maia Farias Vasconcelos —

Chefe e Representante do Departamento de Letras Vernaculas; Cicero Anastacio Araﬁjo de
Miranda, Maria Manolisa Negueira Vasconcelos (de 9:20 as 10:15 horas) e Paulo Roberto

Nogueira de Andrade (de 10:15 a0 término) — Chefe e Representantes do Departamente de Letras
Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Adriana Nébrega da Silva — Chefe e Representante do
Departamento de Ciéncias da Informaeao; Valmir Lopes de Lima — Chefe de Departamento de

Ciéncias Socials; José Olinda Braga e Joﬁo Ilo Ceelho Barbesa — Chefe e Representante do
Psicelogia; Sebastiﬁo Rogerio de Barros da Ponte e Marilda Santana da Silva — Chefe e
Representante do Departamento de Histéria; Maria Silvana Militao de Alencar - Coordenadera do
Curse de Letras Diurne; Maria Valdénia Falcao do Nascimento — Vice-Coerdenadora do Curse de

Letras Notumo; Vanda Magalhaes Leitao — Coordenadora pro tempore do Curso de Letras-Libras;

Arnolde Nunes da Silva — Coerdenador do Curse de Biblioteconomia; Carlos Kleber Saraiva dc
Souza — Coerdenador do Curso de Ciéncias Seciais Diurno; Antonio George Lopes Pauline —

Coerdenador do Curso de Ciéncias Sociais Noturno; Jailson Pereira da Silva — Vice- Coerdenador

do Curso de Historia; Cid Ottoni Bylaardt — Coerdenador do Programa de Pés-Graduaeao em

Letras; Isabelle Braz Peixoto da Silva — Vice-Coodenadora do Programa de Pés-Graduaoﬁo em
Sociologia; Aurea Suely Zavam — Coordenadora do Programa de Pés-Graduaeae em Linguistica;

Joana Analia Ribeiro Albuquerque — Representande e Coord. Geral das Casas de Cultura
Estrangeira; Marcos 'Norelle Ferreira Victor — Representante do Magiste’rio de Ensino Basico,

Técnico e Tecnolégice; Geana dc Alencar Liberio — Representante do corpo téCnicoadministrative; Emilio Araujo da Silva - Representante do Centre Académice de Letras; Davi

Martins de Oliveira — Representante do Centre Acadérnico Biblioteconomia; Lusmar Roosevelt
Passes Ibiapina — Representante do Centre Académice dc Psioologia; Caio learo P. Alcantara —
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sessao ordinaria, o Conselho do
Representante do Centro Académico de Historia. Reuniu-se, em

do
Centro de Humanidades. ORDEM DQDIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora
Centre de Humanidades iniciou a reuniao colocando em apreciaoﬁo a pauta do dia, para a qual
deforam solicitadas as seguintes inclusoes: 1) Departamento de Historia: 01 Comissao Julgadora

Concurso Pﬁblico; 2) Curso dc Ciéncias Sociais Noturno: 01 Alteragao de disciplina; 3) Curso de
Bibliotcconomia: 01 solicitagao de uso de espaoo para realizaoao de evento (EREBD); 4) Direoﬁo
s as
do Centro de Humanidades: Calourada de Historia realizada sem autorizaoao; Foram solicitada
seguintes exclusoes: 1) Departamento de Psicologia: Homologagao de Resultado de Concurso
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Pﬁblico; 2) Comissao de Progressao Funcional: 01 progressao funcional de docente. Posta em
apreciagao, a pauta, com as inclusoes e exclusoes, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA
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MATERIA - APROVAcAo DA ATA 504a REUNIAO ORDINARIA. Como do praxe, a

37

41

secretaria realizou a leitura dos topicos da ata da 504° Reuniﬁo Ordinaria, realizada em 19
(dezenove) de julho de 2013. Posta em votaoao, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA
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MATERIA — HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE CONCURSO PI’JBLIco. 2.1
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. Concurso Pﬁblico Professor Auxiliar — Setor de
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Estudo: Processos Psicologicos. O Conselheiro José Olinda Braga solicitou que a matéria fosse
retirada de pauta. 2.2 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. Concurso Pﬁblico Professor
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Adjunto — Setor de Estudo: Literatura Portuguesa. O Conselheiro Cid Ottoni relatou a matéria
que trata da homologaoao do resultado do Concurso Pﬁblico para professor adjunto, setor do
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estudo: Literatura PortuguesaD concurso ocorreu no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013 e teve

49

como candidate aprovado em 1° lugar, e indicado para contrataoao, o senhor José Carlos Siqueira
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de Sousa, que obteve a média ﬁnal de 8,3 (oito virgula trés) pontos. 0 Conselheiro csclareceu que
o segundo e o terceiro colocados, respectivamente Geraldo Augusto Fernandes e Fernanda Suely

Mﬂller, obtiverani a mesma média ﬁnal de 7,9 (sete virgula nove) pontos, sendo utilizado pela
Comiss'ao Julgadora o critério de desempate pela idade dos candidatos. Posta em votaoao, a
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matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. COMISSAO JULGADORA
DE CONCURSO PﬁBLICO. 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 3.1.1
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Concurso Pﬁblico Professor Adjunto - Setor de Estudo: Lingua e Literatura Italiana. 0
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Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata da indicaoao do Departarnento de Letras
Estrangeiras para composieao da Comissao Julgadora de Concurso Pﬁblico para professor adjunto
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do setor do cstudo: Lingua e Literatura Italiana, sendo os indicados os professores doutores:
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Rafael Ferreira da Silva - Presidente (Universidade Federal do Ceara), Marines Lima
Cardoso — membro interno (Universidade Federal do Ceara) e Jadirlete Cabral de Andrade
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— membro externo (Universidade Federal da Bahia). Na condioﬁo de suplentes: Josenir

6.3

Alcﬁntara de Oliveira (Universidade Federal do Ceara) e Carlos da Silva Sobral

5‘7
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(Universidade Federal do Rio de Janeiro). Para secretariat o concurso, foi indicada a professora
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Maria Manolisa Nogueira Vasconcellos (Universidade Federal do Ceara). Posta em votae'ao, a
mate’ria foi aprovada por unanimidade. 3.1.2 Concurso Pﬁblico Professor Adjunto — Setor de
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Estudo: Lingua Inglesa e suas Metalinguagens. O Conselheiro Cicero Anastécio relatou a
matéria que trata da indicagao do Departamento de Letras Estrangeiras para composieﬁo da
Comissﬁo Julgadora de Concurso Pﬁblico para professor adjunto do setor de estudo: Lingua
Inglesa e suas Metalinguagens, sendo indicados os professores doutores: Maria Fabiola
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Vasconcelos Lopes - Presidente (Universidade Federal do Ceara), Maria da Gloria Guara
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Tavares — membro interno (Universidade Federal do Ceara) e Pedro Henrique Praxedes
Filho — membro externo (Universidade Estadual do Ceara). Na condieao de suplentes: Luana
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Ferreira de Freitas (Universidade Federal do Ceara), Vladia Maria Cabral Borges
(Universidade Federal do Ceara) e Walter Carlos Costa (Universidade Federal de Santa

Catarina). Para secretariar o concurso, foi indicada a professora Jacqueline Freitas Bezerra
(Universidade Federal do Ceara). Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.2
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CURSO DE LETRAS-LIBRAS. Alteraeao de Composieﬁo de Comissao Julgadora. A
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Conselheira Vanda Magalhaes relatou a matéria que trata da solicitagao de alteraeﬁo de
composieao de Comissao Julgadora de Concurso Pﬁblico para professor auxiliar do setor de
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estudo: Fundamentos Teoricos e PréticOS do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e suas
Literaturas, aprovada em reuniao do Conselho do Centro de Humanidades, ocorrida em 19 de
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julho de 2013. Foram indicados para compor a nova Comissao os professores: Margarida Maria
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externo (Universidade Federal da Paraiba), tendo como suplentes os professores Joelma
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Remigio Aral’ljo (Universidade Federal do Aniazonas) e Karin Strobe] (Universidade
Federal de Santa Catarina). Para secretariar o concurso, foi indicada professor Ernando
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so

Pimentel de Sonza — Presidente (Universidade Federal do Cear'a), Larissa Silva Reboueas —
membro externo (Universidade Federal de Sergipe) e Nayara de Almeida Adriano — membro

Pinheiro Chaves (Universidade Federal do Cearé). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 3.3 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 0 Conselheiro Sebastiﬁo Rogerio
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relatou a matéria que trata da indicaeao do Departamento de Histéria para composioﬁo de
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Comissao Julgadora de Concurso Pﬁblico do setor de estudo: Pratica de Ensino de Histén'a, sendo
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indicados os professores doutores: Kénia Sousa Rios — Presidente (Universidade Federal do
Ceara), Ana Rita Fonteles Duarte — Membro interno (Universidade Federal do Cearﬁ) e
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Paulo Knauss — membro externo (Universidade Federal Fluminense). Na condieﬁo de
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suplentes, os professores doutores Joﬁo Emani Furtado Filho (Universidade Federal do
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Ceara) e Junia Furtado (Universidade Federal de Minas Gerais). Para secretariar o concurso,‘
foi indicado o professor doutor Francisco Régis Lopes Ramos (Universidade Federal do Ceara).
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RESULTADO DE CONCURSO
QUARTA MATERIA. RECURSO ACERCA DE
lheiro Antonie Duarte relatou
PUBLICO. 4.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conse
ne Medrado Lima e Mariana.
a mate’ria que trata do recurse interpesto pelas candidatas Ilka Dayan
Auxiliar — Setor de Estudo:
Oliveira Régo aeerca do resultado do Concurso Pﬁblice Professor
pela Direcao do Centre
Processes Psicolegicos. O parecer foi elaborado per Comissao designada
sta pelos prefesseres
de Humanidades, através da portan'a 190, de 20 de agesto de 2013, compo
Ana Rita Fonteles
Antﬁnie Duarte Fernandes Tavora (Departamente de Letras Vemaculas),
(Departamento de Letras
Duarte (Departamente de Historia) e Maria da Gléria Guard Tavares
al do parecer emitido pela
Estrangeiras). O Conselheiro Antonie Duatte realizou a leitura integr
13—27, do qual transerevi
Comissao, apes analise da documentacae ajuntada ao processe 14710/
no boje do Processo n°.
parte do texte: “Trata-se de parecer relative a0 recurso interposto
109‘
do Ceara,‘
110 ~ 23067.14710/13-27, em primeira instancia administrativa da UniVersidade Federal
logia, per Ilka
111 Centre de Humanidades, em concurso realizado pelo Departamento de Psieo
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contestam a validade legal do
Dayanne Medrado Lima e Maria Oliveira do Rego, as quais

ogia, Setor de Estudes
concurso pﬁblico para Professor Auxiliar do Departamento de Psicol
atas recorrentes referidas supra
Processos Psicolégicos regido pelo Edital n°. 073/2013. As candid
13. Para tante, alegarn que 0
contestam a validade do concurso regido pelo Edital n°. 73/20
os de pesquisa com um
candidate aprovado Joao Paulo Pereira de Barros possuiria estreitos vincul
propésito de fundamentar as
dos membres da banca, o examinader Elder Cerqueira-Santes. Com 0
sob aprece um CD, com
suas alegagees, apensaram aos autos do processo administrative era
Joao Paulo Pereira de Barros; do
arquivos atinentes aos curricules Lattes do candidate aprovado,
a de Fatima Rodrigues Colaco.
examinador questionado, Elder Cerqueira Santos e da Prof”. Verian

3. Prof”. Veriana Rodrigues
As recorrentes também instruiram o precesso com a alegaeae de que
Elder Cerqueira—Santos. Com
Colace tambe’m possuiria vinculos com o examinador questionado,
m constar no aludido CD 0
vistas a comprovar o suposto vinculo, as recorrentes também ﬁzera
. Além disso, alegam que 0
Curricule Lattes da Prof‘. Dr“. Veriana de Fatima Rodrigues Colaco
isa por trés anos baseada
candidate aprovado, Joao Paulo Pereira de Barros, teria realizado pesqu
nader, Elder Cerqueirana ce-autoria de uma pesquisa previamente empreendida pelo exami
ate aprovado seria um
Santos, vez que declaram que a pesquisa de que ‘participou 0 candid
sor ELDER CERQUEIRA“desmembramento regional da pesquisa nacz'onal realizada pela profes
do ADOLESCENCIA
SANTOS” (ﬂ.02 dos autos). Alegam ainda que o relatério do projeto intitula
S DE PROTECEO EM
E JUVENTUDE: ESTUDO SOBRE SITUACCES DE RISCO E REDE
do, Joao Paulo Pereira de
FORTALEZA (anexo IV) teria side produzido pelo candidate aprova
ate e o examinador da
Barros, com ‘ﬁforte intercﬁmbio cientiﬁco e até pes‘soal entre 0 candid
, alegam, outrossim, que 0 candidate
banca”. Ainda a respeito da producae do relatorio sob exame

5

der Elder
. aprovade teria feite um agradecimento a um dos membres da. banca, e examina
ainda, a
Cerqueira-Santes, assim come a outros participes 'de processo de selecﬁe. Aﬁrmam
135
nte
respeite do referide relaterio, que todos es seus auteres atuaram “de forma bastante participa
136
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do projeto”, o que signiﬁcaria dizer que Jeae Paulo Pereira de Barres, um dos ce-autores do
relatérie, teria alguma espécie de vinculo academice estreite com Elder Cerqueira-Santos. As

recerrentes alegam ainda que a banca examinadora respensével pelo concurso teria afrentado
principies publicistiees da moralidade e da impessoalidade. Entre as condutas provecaderas das

142

alegadas afrentas, estaria a identiﬁcacﬁe da prova dos candidates a caneta em lugar de aper-se
uma etiqueta previamente numerada. Segundo as candidatas recerrentes, a auséncia do
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precedimente sugerido teria acarretade prejuize ae principie da impessealidade, ‘porque teria
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permitide a identiﬁcacae dos candidates. As candidatas recorrentes reclamam ainda que a banca
examinadera nae teria eferecido nenhum modele eﬁeial de cerreeﬁe, com a discriminaeae dos

critéries objetivos de avaliaeao das prevas escrita e didética. As querelantes também julgam
“estranhe” que a examinadera Vladia Jamile dos Santos Jucé teria dito a alguns candidates,
quande questionada a respeite da celeridade de cerca de tn'nta prova subjetivas, que a cerregae
pederia ter side feita através de uma leitura coletiva, com a construcae de um censense entre es
membres da banca. Per ﬁrn, as recerrentes alegam ainda que as infermacoes alusivas a prova
didética nae teriam side censignadas no edital nem teriam side transmitidas a todos es candidates

de fenna equanime, quande da divulgacae da prova escrita. Apes a expesicﬁe de suas alegacoes,
as recerrentes selieitam a anulagﬁe do certame, na esfera administrativa, pelos supostes vicios de
nulidade abseluta. Relatadas as alegaedes das recerrentes, emite—se o parecer que se segue. [..] O
alegade estreito vfncule de pesquisa entre 0 candidate aprovado, Jeae Paulo Pereira de Barres, e e
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membre da banca examinadora, Elder Cerqueira—Santos, a nosso juize, com base no que se
compulsa dos autos, 1150 6 atestavel, per forea da decumentacao acestada pelas préprias

158

recorrentes.
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Com efeite, no anexo 2, e curricula Lattes do candidate aprevado, ha indicacﬁo

expressa do projeto ADOLESCENCLA E JUVENTUDE‘: SITUACAO DE RISCO E REDE
DE PROTECAO NO MUNIClPIO DE FORTALEZA [...] Alunes envolvides: Graduacﬁe:

162

(14)/ Mestrado academico: (14) / Doutorado: (4). Integrantes: Joﬁo Paulo Pereira Barres Integrante/Veriana de Fatima Rodrigues Celaeo - Coordenador/Luciana Lobe Miranda -
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Integrante/Idilva Maria Pires Germano - Integrante/Zulmira Aurea Cruz Bonfim
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164
165

-

Integrante / Silvia Helena Keller - Integrante /Jorge Castellé Sarriera - Integrante /
Débera Dalbosce Dellagio - Integrante. [...] Ao comrario do alegado pelas recerrentes, 0s

167

documentos anexados ae requerimento inicial atestam a total auséncia de vincule de publicacao e
de co-auteria entre e candidate aprevade e o membre da banca questionade. Pertanto, descabe

168

qualquer enquadramento nas hipéteses de impedimente mnstantes do Art. 12 da Resolucéie 11°.

166

6 .

170

impedidos de
01/2013-CEPE/UFC, cujos termos ora se transcrcm: Art.12. Serdo considerados
mente,
particz'par da comissc’io julgadora:l — co‘njuge de candidato, mesmo separado judicial

171

l até 0
divorciado ou campanheiro; II - ascendente ou descendente de candidato, ou colatera

169‘

172
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177

terceiro grau, seja o parentesco par consanguinidade, aﬁm‘dade ou adogc'ioJII — sécz‘o de
candidate em atividade proﬁssional; IV — orientador académz‘co em curso de pés-graduagdo

stricto sensu, nos dlﬁmos cinco (5) anos;V— coautor de publicagdo com algum dos candidates,
nos ziltz'mos cinco (5) anos. No que diz respeito a Prof‘. Veriana Colaco, por nae ser membro da

comissﬁo julgadora, ela nﬁo é sequcr passivcl dc suspeicﬁo ou impedimento. Ela n50 participa do
e pelo
ccrtame. Quanto a exploracao da mesma temética-de pesquisa pelo candidate aprovado

179

examinador; nada depoe contra eles, uma vez que é absolutamcntc costumeiro no meio académiCO
que haja interesse mﬁltiplo por'um mesmo objeto dc 'investigacao. Acresca-se‘ que o fate dc haver

180

orientador.
interesse comum pelo mesmo obj etc do inquiricﬁe académica I150 03 torna orientando e
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se que
Sﬁo tie-somentc pesquisadores intercssados no mesmo obj‘eto de investigacﬁo. Ressalte—

178

182
183
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185
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189

io de
1150 ha nenhum documento probatorio apensado aos autos de que haja relacz’io dc orientacz’
e o
qualquer espécie (co-orientacao; ceproducﬁo; coautoria) entre 0 candidate aprovado

ntal
examinador questionado. No que concerne a alegacao de co-autoria, a anélise docume
qualquer
disponivcl para estes pareccristas nﬁo lhes faculta o entendimento de que tenha ocorrido
dado
tipo de parceria entre o candidato aprovado e o cxaminador questionado. A reanalise de um
iza
objeto dc pesquisa e a replicacﬁo de sua metedologia, em uma aplicacﬁo regional, 115.0 caracter
dc
co-autoria. De fate, inexistem nos autos quaisquer documentos probatérios dc redacao conjunta
e
relatér‘ios, artigos ou quaisquer generos académicos rcdigidos em co—autoria pelo candidat

191

a
aprovado c pelo examinador requerido. Destarte, salvo melhor juizo, inexiste igualmente
leitura do
possibilidade de enquadramento nas hipéteSCs do artigo em comento. Ademais, a

192

que se
Relatorio referente ao projeto mencionado supra, salvo prOva em contrério, nﬁo permits

190

194

OS
depreenda que 0 candidate aprovado scja coautor, vez que, presumidamente, os autores 850
es
coordenadores do projeto, entIe es quais nae se incluem 0 candidate aprovado, nomeadamente,

195

coordenadores, conforme a pég. 03, do Anexo 04, sﬁo Prof‘. Ms. Andréa Carla Filgueira Cordeiro,

193

197

Dr“. Zulmira
Prof“. Dra. Idilva Maria Pires Germano, Prof“. Dra. Luciana Lobe Miranda 6 Prof”.
estreito o
Aurea Cruz Bonﬁm. Corrobora o entendimento de que inexistiu qualquer vinculo

198

dc Fatima
documento constante 51 ﬂ. 39 dos autos destc processo, per meio do qual a Prof‘ Veriana

196

relativa
. Rodrigues Colaco declara que Elder Cerqueira Santos nao integrou equips da investigacao
1
parts do
ao relatorio mencionado acima. Com relacﬁo a suposta co-autoria do relatérie da
200
candidate aprovado, presumidamente, a sua condicao de mere colaborador n50 habilita este
199

201

202

203

e a
parecerista a qualiﬁca-lo como. co-autor, salvo prova em contrério. No que concem
Se
identiﬁcacﬁe da numeracﬁo Ides candidates a cancta, salvo prova em contrario, nada
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uer espécie do fraude atentatéria dos
demonstrou, concretamente, que tenha sucedido qualq
do favorecimento indevido nessa
principios da moralidade e da impessoalidade. Inexiste prova
ntes a respeito das
forma de proceder. No que tango a suposta falta de orientaoao das recorre

normas editalicias
provas escrita e didatica, este parecerista considera descabida a alegaoﬁo. As
e pela isonomia, com
dos concursos de provas e titulos desta instituigﬁo prezam pela transparéncia
de‘ resoluooes
alusao expressa aos critérios de avaliagao, os quais s50 regulamentados por meio
-CEPE/UFC
especiﬁcas. No caso em apreoo, os artigos 14, 15, 16 e 17 da Resolugﬁo n°. 01/2013
didatica. Cumpre
apresentam, explicitamente, as orientaoﬁes regulatérias das provas escrita e
te, a resoluoﬁo retrocitada.
obServar que o edital do Concurso n°. 073/2013 menciona, expressamen
torias do concurso sob
Por todos os fundamentos o motives expostos, estribados nas normas regula
ses Psicolo’gicos, do
exame, emitimos parecer contrario a anulaga‘o do concurso dc Proces
o, a matéria foi aprovada por
Departamento de Psicologia, salvo melhor juizo. Posta em votaoa

DE
unanimidade. QUINTA MATERIA. RECURSO ACERCA DE INDEFERIMENTO
LETRAS LIBRAS. 5.1.1
INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO. 5.1 CURSO DE
Linguistica da Lingua
Concurso Pﬁblico para Professor Assistente — Setor de Estudo:
a que trata do recurso
Brasileira de Sinais. 0 Conselheiro Luiz Tadeu Feitosa relatou a matéri
Marques do Nascimento
intorposto pelas candidatas Dannytza Serra Gomes, Juliana de Brito
concurso pﬁblico para
0 Patricia Arafijo Vieira accrca do indeferimento do inscrioao no
de Sinais. A Comissao,
professor assistente — setor de estudo: Linguistica da Lingua Brasileira
200, de 27 de agosto de
dcsignada pela Direqao do Centro de Humanidades, através da portaria n“
Ciéncias da Informaoao),
2013, composta pelos professores Luiz Tadeu Fcitosa (Departamento de

Manolisa Nogueira
Walberto Silva dos Santos (Departamento de Psicologia) e Maria
vel ao deferimento da
Vasconcellos (Departamento de Letras Estrangeiras), emitiu parecer favoré
base na argumentaoao
inscrioﬁo das candidatas, justiﬁcando: “O indeferimento da inscrigao com
em “correlagao com o
de que a candidata n50 comprova em seus histéricos escolares disciplinas
atentarmos para o fato de
setor de estudo 011 area do concurso de graduaoao” soa improcedente se
teoricas e metodolégicas
que os conteﬁdos exigidos para a aferioﬁo das competéncias conceituais,
mesmo. [...] algumas das
exigidas pelo concurso em lide serao feitas pela comissﬁo avaliadora do
0s temas, as teor‘ias e
disciplinas cursadas 11a graduaoﬁo e no mestrado da candidata contemplam
N° 9394/96, da LDB.
as aooes praticas da educaqﬁo especial, conforms compreendidas pela Lei
graduagao contemplam
Por ﬁm, disciplinas cursadas pela candidata em 3611 mestrado 6 na sua
em votaoao, a matéria foi
aspectos teéricos e conceituais da “Lingua Brasileira'de Sinais”.” Posta
nte — Setor de
aprovada por unanimidade. 5.1.2 Concurso Pﬁblico para Professor Assiste
Luiz Tadeu Feitosa relatou a
Estudo: Fundamentos da Educagio de Surdos. O Conselheiro

de Castro Lopes, Renata
matéria que trata do recurso interposto pelas candidatas Ligiane

‘8
239
240
241
242
243
244
245
246

247

2013, composta pelos professores Luiz Tadeu Feitosa (Departamento de Ciéncias da Informaeao),
Walberto Silva dos Santos (Departamento de Psicologia) e Maria Manolisa Nogueira
Vasconcellos (Departamento de Letras Estrangeiras), emitiu parecer favorével a0 deferimento da
inscrieﬁo das candidatas, justiﬁcando: “O indeferimento da inscrieao com base na argumentaeao

de que a candidata n50 00mprova em seus historians escolares disciplinas em “correlaeao com o
de
setor de estudo ou area do concurso de graduagao” soa improcedente se atentarmos para o fato

250

que os conteﬁdos exlgidos para a aferieao das competencies conceituais, teoricas e metodologicas
exigidas pelo cencurso em lide serao feitas pela comissﬁo avaliadora do mesmo. [...] algurnas das
disciplinas cursadas na graduaeao e no mestrado da candidata contemplam os temas, as teorias e

251

, da LDB.
as aeoes préticas da educaeao especial, conforme compreendidas pela Lei N° 9394/96

248
249

252
253
254
255
256
257

Por ﬁm, disciplinas cursadas pela candidata em seu mestrado e na sua graduaeao contemplam
foi
aspectos teéricos e conceituais da “Lingua Brasileira de Sinais”.” Posta em votaeao, a matéria
6.2
aprovada por unanimidade. SEX’I‘A MATERIA. AFASTANIENTO DE DOCENTE.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria
que trata da solicitagao de afastamento da professora Jﬁnia Perla Didgenes de Aquino, no periodo
de 10 a 13 de julho de 2013, aprovado em reuniﬁo departamental de 18 de junho de 2013 e através

260

0
de “ad referendum” pela Direeao do Centro de Humanidades, em 28 de junho de 2013.
de
afastamento tem come ﬁnalidade‘a participaeao e apresentaeé‘o de trabalho na X Reuniﬁo
o
Antr0pologia do Mercosul, em Cérdoba/Argentina. Posto em votaeao, o referendo foi aprovad

261

por unanimidade.

258
259

(

ﬁo no concurso
Castelo Peixoto, Izabelly Correia dos Santos acerca do indeferimento de inscrig
. A Comis‘sﬁo,
pﬁblico professor assistente — setor de estudo: Fundamentos da Educaeao de Surdos
de
designada pela Diregao do Centro de Humanidades, através da portaria n° 199, de 27 de agosto

262

6.3 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Cid Ottoni
no
relatou a matéria que trata da solicitaeao de afastamento da professora Odalice de Castro Silva,

266

mento
periodo de 05 a 15 de setembro de 2013, aprovado através de “ad referendum” pelo Departa
de
de Literatura. O afastamento tem como ﬁnalidade participar do X Congresso Alemao
a por
Lusitanistas, em Hamburgo/Alemanha. Posta em votaeao, a matéria foi aprovad
a
unanimidade. 6.4 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou

267

matéria que trata da solicitaeao de afastamento dos seguintes docentes: 6.4.1 Prof. Aluisio

268

ental de
Ferreira de Lima, no periodo de 05 a 14/09/2013, aprovado em reuniao departm

263

264
265

r visitante
269 ' 17/07/2013. 0 afastamento tern como ﬁnalidade desenvolver atividades como professo
foi
na ’Universidad de La Republica, em Montevideo/Uruguai. Posta em votagao, a matéria
270
aprovada por unanimidade. 6.4.2 Prof. Céssio Adriano Braz de Aquino, no periodo de 28/09 a
271
272
273

ia. 0
05/10/2013, aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Psicolog
so
afastamento tem come finalidade participar e apresentar trabalho no XXIX Congres

9
274

275
276

277
278

votacﬁo, a matéria foi aprovada por
Latinoamericano de Sociologia, em Santiago/Chile. Posta em

. 0
unanimidade. SETIMA MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES
de Avaliacﬁo de
Conselheiro Tadeu Feitosa, na qualidade de presidents da Comissao
es docentes: 7.1
Desempenho, relatou as solicitacoes de progressﬁo funcional dos seguint
o
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O relator apresentou o parecer favoravel da Comissﬁ

280

de
de Avaliacao de Desempenho a solicitacﬁo de progressﬁo ﬁmcional da professora Maria
r
Fatima Vieira Severiano, da classe de professor Associado III para a classe de professo

281

, a matéria
Associado nivel IV, referents ao intersticio 20/08/2011 a 20/08/2013. Posta em votacﬁo

279

282
283

NGEIRAS. O
foi aprovada por unanimidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRA
solicitaoao de
relator apresentou o parecer favoravel da Comissao de Avaliagﬁo de Desempenho a

287

r Adjunto
progressﬁo funcional do professor Roberto Arruda de Oliveira, da classe de professo
13/07/2011 a
nivel IV para a classe de professor Associado nivel I, referente ao intersﬂcio
7.3 CASA DE
13/07/2013. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
do relatério
CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata

288

de
de progressao funcional dos seguintes docentes: 7.3.1 Claudiana Maria Rodrigues Nunes

284
285
286

290

D5, referéncia
Almeida, da Casa de Cultura Britﬁnica, da classe D5, referéncia 02 para a classe
foi aprovada com 02
03, referente ao intersticio 2011.1 a 2013.1. Posta em votacﬁo, a matéria

291

a classe
abstenooes. 7.3.2 Débora Andrade Pamplona Bezerra, da classe D4, referéncia 01 para

289

293

, a matéria foi
D4, referencia 02, referente ao intersticio 2011.1 a 2012.2. Posta em votacﬁo
da Casa de Cultura
aprovada com 02 abstengoes. 7.3.3 Prof. Raimundo Mendes da Silva,

294

e ao intersticio
Briténica, da classe D3, referéncia 02 para a classe D3, referéncia 03, referent

292

295
296

7.4 CASA
12/07/2011 a 12/01/2013. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada com 02 abstencoes.
que trata do
DE CULTURA PORTUGUESA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria

298‘

s, lotada na Casa
relatério de progressﬁo funcional da Professora Heloisa Maria Barroso Calazan
ia 01. Posta em
de Cultura Portuguesa, da Classe D2, referéncia 04 para a classe D3, referénc

2,99

NICA. O
votacao, a matéria foi aprovada com 02 abstengoes. 7.5 CASA DE CULTURA HISPA

297

301

al da
Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata do relatério de progressao funcion
D3,.
professora Carmem Rivas Maximus Denis, lotada na Casa Cultura Hispanica, da classe

302

aprovada com 02
referéncia 04 para a classe D4, referéncia 01. Posta em votacﬁo, a matéria foi

303

abstencées. OITAVA MATERIA. ESTAGIO PROBATORIO. 8.1 Casa de Cultura Britanica.

300

305

Estégio
0 Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata do relatério de conclusﬁo do
2013.1. A
Probatério da professora Sﬁmela Rocha Barr-0s Pereira, referents ao periodo 2010.2 a

306

de Letras
Comissao, formada pelos professores Orlando Luiz de Araﬁjo (Departamento

307

Cavalcanti
Estrangeiras), Carmem Rivas Maximus Denis (Casa de Cultura Hispﬁnica) e Lilian

308

o do estégio
Fernandes Vieira (Casa de Cultura Britanica), emitiu parecer favoravel a conclusa

304

.10
309
310
311
312
313
314'
315

probatério. Posta em votaeﬁo, a mate’ria foi aprovada por Imanimidade. 8.2 CASA DE
CULTURA FRANCESA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a matéria que trata do relatério

de conclusao de Estagio Probatério da professora Ana Claddia Barbosa Giraud, referente a0
periodo 2010.2 a 2013.1. A Comissao, form-ada pelos professores Orlando Luiz de Araﬁjo
(Departamento de Letras Estrangeiras), Carmem Rivas Maximus Denis (Casa de Cultura
Hispﬁnica) e Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira (Casa de Cultura Britanica), emitiu parecer
favorével a conclusﬁo do estagio probatério. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por

316

unanimidade. 8.3 CASA DE CULTURA ALEMA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a

317

matéria que trata do relatorio de conclusﬁo de Estégio Probatério do professor Jaimirton de

318

Queiroz Gomes, referente ao periodo 2010.2 a 2013.1. A Comissao, formada pelos professores
Orlando Luiz de Araﬁjo (Departmento de Letras Estrangeiras), Carmem Rivas Maximus Denis

319
320

321

(Casa de Cultura Hispﬁnica) e Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira (Casa de Cultura Britanica)
emitiu pareCer favorével a conclusao do estagio probatorio. Posta em votaoao, a matéria foi,

322

aprovada

323

PROJETOIPROGRAMA

324

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastécio relatou a matéria que trata do cadastramento
dos seguintes projetos de extensio: 9.1.1 IV Coléquio Francés Lingua Estrangeira, coordenado

325
326
3‘27

por

unanimidade.
DE

NONA
EXTENSAO.

MATERIA.
9.1

CADASTRAMENTO

DEPARTAMENTO

DE

DE

LETRAS

pela professora Ticiana Telles Melo, a realizar—se no periodo de 20 a 22/11/2013, aprovado em
reuniﬁo departmental de 12/07/2013. 0 projeto tem como objetivo dar conﬁnuidade as from

328

estabelecidas nas edieﬁes anteriores do evento, buscando um enriquecimento do fazer em sala de'

329
330

aula através dos estudos linguisticos e tradutorios. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 9.1.2 Introdugio a Iingua Espanhola (Médulo Al), coordenado pela professora

331

Massﬂia Maria Lira Dias, a realizar-se no periodo de 09/09 a 13/11/2013, aprovado em reuniao

332

, departamental de 12/07/2013. 0 projeto tem como objetivo oferecer a comunidade em geral e aos
alunos das escolas pﬁblicas do interior do Estado uma iniciagao a lingua espanhola, possibilitando

333

334

aos estagiérios do Curso de Licenciatura em Lingua Espanhola, modalidade a distancia, um campo

335

para realizagﬁo da prética docente. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.
9.1.3 Minicurso Conversagtiio em Lingua Inglesa, coordenado pela professora Diana Costa

336
3.37
338
339
340

Fortier da Silva. O projeto foi retirado de pauta, tendo em vista que a atividade proposta jé. havia
ocorrido e que nae possuia caracten’sticas-extensionistas, visto que se restringiu exclusivamente a
alunos de cursos de graduagao da p'répria instituieao. A Senhora Diretora informou que, durante a
Semana de Humanidades, havia sido realizada uma discussao acerca das caracten’sticas dos

342

projetos de extensﬁo, mas infelizmente poucos professores que coordenam aeﬁes de extensﬂo
estiveram presenteS. Salientou que foi solicitado a Pro-Reitoria de Extensao que enviasse os slides

343‘

que foram apreseniados 11a ocasiﬁo, e aerescentou que o coordenador de extensao do Campus

341

11

344 Benﬁca, professor Eduardo Girﬁo, se prontiﬁcou a planejar treinamentos com interessados em
345 tirar dﬁvidas acerca do desenvolvimento de projetos de extensﬁo. 9.2 DEPARTAMENTO DE
346 ' PSICOLOGIA. O Conselheiro Joﬁo Ilo relatou a matéria que trata do cadastramento dos
347 seguintes projetos de exte’nsﬁo: 9.2.1 1° Encontro do Laboratério de Estudos ein anélise do
343 comportamento, coordenado por ele mesmo, realizado no periodo de 29 a 31/07/2013, aprovado
349 em reuniﬁo departmental dc 22/07/2013. 0 projeto teve como objetivo oferecer uma introduoﬁo
350 ao estudo dos fenémenos sociais e préticas culturais de acordo com a perspectiva da Andlise do
351

Comportamento. Posta em votaeﬁo, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 9.2.2 Projeto de

352
353
354
3-55

Extensﬁo em Psicologia Juridica, coordenado pela‘professora Idilva Maria Pires Germano, a
realizar—se no periodo de 01/09/2013 a 31/08/2014, aprovado em reuniz'io departamental (16

22/07/2013. 0 projeto se conﬁgura como uma atividade de extensﬁo a ser realizada no Nﬁcleo de

Psicologia Juridica do Férum Clovis Beviléqua, sob o acompanhamento e superviséi‘o da

356

professora Idilva Pires. Posta em votaeﬁo, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. DECIMA

357

MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO-DE PESQUISA. 10.1 DEPARTAMENTO

358

DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata do

359

cadastramento dos seguintes projetos de pesqujsa: 10.1.1 Movimento e Variagﬁes na Escrita

350

Literﬁria, coordenado pela professora Martine Suzanne Kunz, aprovado em reuniﬁo

361

departamental de 12/07/2013. 0 projeto proposto é um desdobramento de pesquisas em literatura

362

desenvolvidas pela professora, que busca fazer um exame do dia’logo entre “escrito e oral, erudite

363

e popular, individual e coletivo, entre linguagens diversas, referéncias canﬁnicas e n50 canénjcas,

364

mﬁltiplas fabulas, que por ventura apareoam na mesma tessitura textual, seja ela ﬁancesa ou

365

luséfona”. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

366

Anzifora Pronominal em PB coma L2, coordenado pela professora Maria Cristina Micelli

367

Fonseca, aprovado em reuniﬁo departamental de 12/07/2013. 0 proj eto tern como objetivo

368

contribuir na discussﬁo sobre o processamento da anéfora em L2, observando também a questﬁo

369

linguistica, dos papéis que desempenha cada sistema cognitivo. Posta em votaoio, a matéria foi

370

aprovada

371

CRIACAO/REGULAMENTACAO DE DISCIPLINA. 11.1 CURSO DE CIENCIAS

372.

SOCIAIS DIURNO. 0 Conselheiro Carlos Kleber relatou a matéria que trata da alteraoﬁo da

373

disciplina Informética Aplicada. A alterag‘ao proposta diz respeito a modiﬁcagﬁo da carga horéria

374

da disciplina, que passou a ter 04 créditos e foi aprovada na reuniﬁo do Colegiado do curso, em

375

23/07/2013 e através de “ad referendum” pela Direeﬁo do Centro de Humanidades em 29/07/2013.

376

Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 11.1 CURSO DE CIENCIAS

377

SOCIAIS NOTURNO. O Conselheiro Antonio George relatou a matéria que trata da alteragﬁo da

378

disciplina Informatica Aplicada. A. alteraeéo proposta diz respeito 51 modiﬁcaeﬁo da carga horaria

por

unanimidade.

DECIMA

10.1.2 Resolueﬁo de

PRIMEIRA

MATERIA.

12
379

da disciplina, que passou a ter 04 créditos e foi aprovada na reuniﬁo do ‘Colegiado do curse, em

380

23/07/2013, e através de “ad referendum” pela Direeao do Centro de Humanidades em
29/07/2013. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA

381
382
383

MATERIA. REALIZAC-AO DE EVENTOS ESTUDANTIS. 12.1 EREBD. O Conselh
eiro
Luiz Tadeu apresentou a matéria que trata da solicitagao de espagos do Comte de Humanidades

384

para a realizaeao do EREBD, no periodo de 02 a 08 de fevereiro de 2014. A
Comissao

385

Organizadora solicita autorizaoﬁo para alojamento dos participantes do evento no bloco Unidade
Didética area II. A Senhora Diretora leu frecho da ata da reuniéio ordinéria 501° do Conselho do

386
387
388
389

390
391

Centro de Humanidades, ocorrida em 10 de abril de 2013, na qual consta a decisao de‘ que as salas
de aula n50 serao cedidas para alojamento de participantes: “onde acordou—se que, a partir da
presente data, 0 Centre de Humanidados n50 autorizaré o uso de salas de aula para
alojamentos de nenhuma natureza, seja em periodo letivo ou de férias”. Com a palavra, a
aluna Gerlane apresentou trés documentos: o primeiro continha assinaturas de anuéncia dos chefes

392

de departamento da area II, inclusive do PNV (Projeto Novo Vestibular); o segundo oﬁcio

393

apresenta as garantias dos servieos de limpeza, seguranea e capatazia que ser'ao providenciados

394

pela Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis; o terceiro apresenta a concorddncia da coordenaeﬁo da
Quadra do Céu da cessﬁo dos banheiros da Quadra do Céu para uso dos participantes. Como Va

395
396
397
398

salas do Centro de Humanidades n50 poderao ser utilizadas, foi sugerido que os participantes
fossem alojados no Diretério Central dos Estudantes, localizado na Praea da Bandeira e com
capacidade para aproximadamente 200 pessoas e que também fosse solicitado o alojamento da

399

Quadra do Céu. A professora Isabelle Peixoto relatou a experiéncia exitosa de alojamentos dos

400

participantes do Congresso REA no DCE. O evento ocorreu no im'cio do més de agosto e contou o

401

apoio dos proprios estudantes da UFC, que também ﬁcaram no alojamento auxiliando os
paIticipantes em deslocamento e outros. Apos discussz'io e exposigao de motives, a Comissao

402
403
404
405

406
407
408

Organizadora do ERBBD solicitou que o Conselho reconsiderasse a decisﬁo de indispom'bilidade
de uso de salas para alojamento. Em votagﬁo decidiu—se pela manuteneﬁo da decisao de

indisponibilidade dos espaoos de salas de aula para alojamentos. 12.2 CALOURADA DE
HISTORIA. A Senhora Diretora relatou os fatos decorrentes da realizaoﬁo da Calourada de
Historia, no dia 19 de julho de 2013, no estacionamento da area U do Centro de Humanidades. A
realizaeﬁo da atividade n50 foi autorizada pelo Conselho do Centro de Humanidades e resultou em

409

danos ao patrimdnio da Universidade, pois o veiculo da UFCTV, que ﬁca estacionado na area teve

410

seu parabrisa quebrado. Justiﬁcou que o motivo de estar apresentando o ocorrido ao Conselho,
seria para que o Conselho decidisse sobre as aedes a serem adotadas aceroa do fato. O aluno

411
412

representante do Centro Académico, Caio Icaro, solicitou a retirada do assunto da pauta e

413

reapresentaeao na préxima reuniao, visto que apenas ele havia comparecido a reuniﬁo e sozinho

13.
414

nae teria como se posicionar sobre um assunto que abrange todo 0 Centre Académice. 0 Conselho

415

acateu a solicitagﬁo de retirar o assume da pauta. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE D0

416

CENTRO DE HUMANIDADES/COMUNICACOES. A Senhora Diretora informou acerca da

417
418
419
420

criaeﬁo do Nﬁcleo de Linguas (NUCLI), através da participaeao do Centre de Humanidades em

capital e 40.000,00 (Quarenta mil reais) de custeio. Este valor sera utilizado para equipar as salas

421

de aula em que serao ofertados es curses de linguas do NUCLI com sistema de som e lousa

422
423
424
425
V 425
427
428
429
430

digital. Com a palavra a professora Sandra Maia relatou que a professora Leia Cruz de Menezes,

um edital da CAPES, como parte integrante do Programa Inglés sem Fronteiras. O nﬁcleo foi
contemplado inicialmente com o ﬁnanciamento de-R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) em. bens de

recém empossada no cargo de professor adjunto daquele departamento, desistiu dc assumir, apes

receber a lotagﬁo de disciplines que ministraria no semestre 2013.2, alegando n50 querer ministrar
disciplinas todos os dias da semana. Finalizando a reuniao, lembrou aos senhores ehefes de

Departamente do prazo para envio dos planes departamentais e aos ceerdenaderes de curso de,
graduaeao solicitou o envie dos mapas de sala. Nada mais havendo a tratar, a Diretera deu per

encerrada a sessao, agradecendo a presenoa de todos. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra

Duarte, Secretaria Executiva, lavrei a presente Ata que, apes lida e aprovada, seré. assinada per
mirn e pelos demais presentes.
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