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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES
Ata da 526' Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal
do Ceara, realizada no dia 12 (doze) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), as 09 (nove) horas e 30

(trinta) minutos, na Sala dc Reunioes do Conselho do Centre, sob a Presidéncia da Diretora do
Centre de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenoa dos Conselhciros:

Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas Académicos do
Conn-o de Hmnanidades; Marcelo Magalhﬁes Leitﬁo e Suene Honorato de Jesus — Chefe e

Representante do Departamento de Literatm-a; Antonio Duarte Femandes Tévora - Chefs do
Departamento de Letras Veméculas; Carlos Alberto de Souza e Dolores Aronovich Aguero —
Chefe pro tempore e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa —

Chefe do Departamento de Ciéncias da Informacﬁo; Valmir Lopes de Lima — Chefe do

Departamento de Ciéncias Sociais; Susana Kramer Mesquita de Oliveira - Chefe do Departamento
de Psicologia; Mario Martins Viana Jﬁnior — Chefe do Departamento de Histéria; Vanda
Magalhaes Leitﬁo 6 Marcus Weydson Pinheiro — Chefe e Representante do Departamento de

Letras-Libras e Estudos Surdos; Francisco Sérvulo Gomes Lima — Coordenador pro tempore do
Curso de Letras-Libras; Maria Valdénia Falcao do Nascimento — Coordenadora do Curso de

Letras Noturno; Heliomar Cavati Sobrinho — Representando a Coordenadora do Curso de
Biblioteconomia; Maria Neyara de Oliveira Araﬁjo — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais
Noturno; Cinthia Mendonca Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologia; Jailson Pereira

da Silva— Coordenadora do Curso de Histéria; Ana Marcia Alves Siqueira - Coordenadora do

Programa de Pos-Graduacﬁo em Letras; Sandra Maia Farias Vasconcelos — Vice-Coordenadora do

Programa de Pos-Graduacﬁo em Linguistica; Franck Pierre Gilbert Ribard — Coordenador do
Programa de Pos-Graduacao em Histéria; José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pos-

Graduacﬁo em Psicologia; Luana Ferreira de Freitas — Coordenadora do Programa de P68Graduaeﬁo em Estudos da Traducﬁo; Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas
de Cultura Estrangeira; Adelson Andrado Alves Sobrinho — Representante do Magiste’rio do
Ensino Bésico, Técnico e Tecnolégico; Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Representante do
Corpo Técnico-Administrativo; Belchior Escobar Sousa Silva - Representante do Centre

Académico de Biblioteconomia e Lucas Rodrigues Pinheiro — Representante do Centro
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Academico de 'Histéria. ORDEM D0 DIA. Constaiado o quorum regimental, a Diretora do
Centre de Humanidades iniciou a reuniﬁo colocando em apreciaeao a pauta do dia. Foram
solicitadas as seguintes inclusﬁes: 1) Departamento de Letras Estrangeiras — 02 afastamentos de
docentes e 03 projetos de extensﬁo; 2) Departamento de Literatura: 01 afastamento de docente; 3)
Departamento de Historia: situaeﬁo do Projeto Novo Vestibular. Postas em apreciaeao, a pauta e
as inclusoes foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA — ATAS DA 524'
REUNIAO ORDINARIA, 1‘ E 2“ REUNIAO EXTRAORDINARIAS D0 ANO DE 2015. A
Diretora procedeu a leitura dos topic-0s da ata da 524al Reuniao Ordinéria, realizada em 03 (trés) de
junho de 2015 (dois mil e quinze). Em votaeﬁo, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida
leu as atas das 18 e 2“ reuniﬁes extraordinarias do ano de 2015. A ata da 1‘1 reuniao extaordinaria,

ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2015, foi aprovada por unanimidadei A ata da 2‘I reuniﬁo
extraordinaria realizada em 11 (onze) de mareo de 2015, foi retiﬁcada, atendendo sugestﬁo do
professor José Célio Freire de inclusao, 11a linha 155, do termo “técnico-adminish'ativo”.

SEGUNDA MATERIA. 2.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. 2.1.1
COMISSAO JULGADORA DE AVALIACAO DE PROGRESSAO FUNCIONAL PARA A
CLASSE DE PROFESSOR TITULAR. O Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que
trata da indicagﬁo do Departamento de Letras Vernaculas para composieﬁo de Comissao Julgadora

de avaliaeao de promoeao ﬁmcional para a classe de professor titular, pleiteada pela professora
Maria Elias Snares. A Comissao foi aprovada em reuniﬁo departamental de 21 de junho de 2015

e através de ad referendum pela Direeﬁo do Centro de Humanidades em 25 de junho de 2015, em
virtude da reuniﬁo prevista para tal data n50 ter ocorrido por auséncia cle quorum. Foram

designados, 11a qualidade de membros titulares, os professores doutores Julia Maria Pereira de
Miranda (Universidade Federal do Cearé), Ataliba Teixeira de Castilho (Universidade de Sic
Paulo), Demerval da Hora Oliveira (Universidade Federal da Paraiba) e Antonia Dilamar Araﬁjo
(Universidade Estadual do Ceara'.) para; sob a Presidéncia da primeira, integrarem a Comissﬁo
Julgadora para ﬁns de Avaliaeﬁo da promoeﬁo funcional da professora Maria Elias Scares do m’vel
4, denominada Classe D de Professor Associado,

para a Classe E, denominada de Professor

Titular, do Magistério Superior Quadro Permanente da UFC. Na qualidade de suplentes da
referida Comissao, os Professores Doutores Maria Luiza Braga (Universidade Federal

Fluminense); Célia Marques Telles (Universidade Federal da Bahia); Jacques Therrien
(Universidade Federal do Ceara - aposentado), José Linhares Filho (Universidade Federal do

Ceara - aposentado), César Barreira (Universidade Federal do Cearé) e Irlys Alencar Firmo
Barreira (Universidade Federal do Ceara); para secretariar os trabalhos da Comissao, a professora

Elisﬁngela Nogueira Teixeira (Universidade Federal do Cearé), tendo como secretério suplente a
professora Maria Silvana Militia de Alencar (Universidade Federal do Ceara‘). Posto em votaeﬁo,

(a,
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o rcferendo foi aprovado por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. 3.1 RECUR
SO
REFERENTE A0 CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR DO ENSIN
O BASICO,

66

TECNICO E TECNOLOGICO — SETOR DE ESTUDO: LiNGUA INGLESA, EDITAL

67

N°61I2015. 3.1.1 0 Conselheiro Céssio Adriano relatou a matéria lendo o parece
r produzido pela
Comissz'io composta por ele e pelos professores Paulo Roberto Nogueira
de Andrade
(Departamento de Letras Estrangeiras) e Francisco Roterdan Fernandes Damasce‘no
(Casa de

68
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Cultura Francesa), referente é anélise do recurso interposto pelo candidate Jardas
de Sousa

71

Silva acerca do concurso pﬁblico para professor do ensino bésico,
técnico e tecnolégico —
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setor de estudo: Lingua Inglesa. A Comissﬁo se pronunciou pelo indeferimento
do recurso por

73

consideré—Io intempestivo, com fulcro no item 7, a saber, “Dos atos da
Comissﬁo Julgadora

74

somente seré admitido recurso por arguioﬁo de nulidade, conforme prevé o artigo 16
da Resolugﬁo
n° 09/1986/CEPE, no prazo de 07 (sate) dias ﬁteis, contados a partir da aprovagﬁo do
resultado do
concurso pelo Conselho do Centro de Humanidades, em quaisquer instancias adminis
trativas, sem
efeito suspensivo” do edital 61/2015 6 do artigo 16 da resolugﬁo n" 09/1986/CEPE (dos atos
das
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Cornissoes Julgadoras somente poderé haver recurso por arguigﬁo dc
nulidade) desta
Universidade. Esclareceu ainda, a Comissﬁo, que a argumentagﬁo do recorren
te baseia-se em
projeto de lei e n50 em lei vigentc, n50 havendo, portanto, nenhum lastro legal
que a sustente.

Posta em votagﬁo, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 3.1.2 Em seguida o Conselh
eiro
Céssio Adriano relatou a matéria lendo o parecer produzido pela Comissﬁo composta por elc
e
pelos professores Paulo Roberto Nogueira de Andrade (Departamento de Letras Estrangeiras)
e
Francisco Roterdan Fernandes Damasceno (Casa de Cultura Francesa), referente é anélise
do
reCurso interposto pela candidata YIs Rabelo Cs’imara acerca do concurso pﬁblico para

,95

professor do ensino bisico, técnico e tecnolégico — setor de estudo: Lingua Inglesa.
A
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Comissﬁo se pronunciou pelo indeferimento do recurso por consideré-lo intempestivo com fulcro
no item 7, a saber, “Dos atos da Comissﬁo Julgadora somente seré admitido recurso por arguioﬁo
de nulidade, conforme prevé o artigo 16 da Resolugﬁo n° 09/1986/CEPE, no prazo de 07 (sets)
dias ﬁteis, contados a partir da aprovaoﬁo do resultado do concurso pelo Conselho do Cenn‘o de
Humanidades, em quaisquer instancias administrativas, sem efeito su3pensivo” do edital 61/2015

e do artigo 16 da resolugao n° 09/1986/CEPE (dos atos das Comissoes Julgadoras somente poderé
haver recurso por arguioﬁo de nulidade) desta Universidade. Posta em votaoz'io, a matéria foi
aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE
CONCURSO PUBLICO. 4.1 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. 4.1.1 Concurso
Pﬁblico para Professor do Ensino Bésico, Técnico e Tecnologico — Setor de Estudo: Lingua

Inglesa. O Conselheiro Rajmundo Mendes relatou a matéria que trata da homologagﬁo do
resultado do concurso para professor efetivo da Casa de ‘Cultura Britﬁnica, objcto do edital
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61/2015. 0 concurso ocorreu no periodo de 01 a 16 de junho de 2015, tendo participado da
primei‘ra etapa 22 (vinte e dois) candidatos. A homologaoﬁo do resultado no Colegiado Gera] das
Casas de Cultura Estrangeira ocon'eu em reuniﬁo de 19 de junho de 2015, quando foi indicada
para contrataeﬁo a candidata Aline Rocha Pitombeira, que obteve a média ﬁnal de 7,7 (sete virgula

sete). Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2 DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIAIS. 4.2.1 Concurso Pﬁblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo

105

Ciéncia Politica e Temas Contemporﬁneos, Edital 233/2014. 0 Conselheiro Valmir
Lopes

106

relatou a matéria que u‘ata do resultado do Concurso Pﬁblioo para Professor Adjunto, Setor
deEstudo — Ciéncia Politica e Tomas Contempora’ineos, objeto do edital n° 233/2014. Conform
e‘
documentaeﬁo apresentada, foi aprovado e indicado para provimento da vaga o candidato:

107
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Clayton Mendonea Cunha Filho, com a média ﬁnal 7,1 (sete virgula um). O resultado
em

110
/‘\
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questﬁo foi aprovado em reuniﬁo do Departamento de Ciéncias Sociais de 23- de junho de 2015.
Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA.
AFASTAMENTO
DE
DOCENTES.
5.1
DEPARTAMENTO
DE
LETRAS

112
113

ESTRANGEIRAS. A professora Dolores Aronovich relatou a matéria que trata das solicitaqﬁes

114

de afastamento dos seguintes professores: 5.1.1 Carlos Alberto da‘Souza, no pen’odo de 04 a 10
de outubro de 2015, aprovada em reuniﬁo departamental de 25 de junho de 2015. 0 afastamento

115
116

tem como ﬁnalidade a participaeﬁo no Simpésio Mundial de Estudos de Lingua Portuguesa, que

117

se realizaré na Universidade del Salento, na cidade de Lecce/Itélia. Posta em votaeﬁo, a matéria
foi

113

aprovada por unanimidade. 5.1.2 Massilia Maria Lira Dias, no periodo de 26 a 28 de julho de
2015, aprovado através de ad referendum no Departamento de Letras Estrangeiras e na Diregﬁo do

119

120
n21

Centre de Humanidades, em virtude de tratar—se de periodo de férias de docentes. O afastamento
teve como ﬁnalidade a participaoﬁo na VI Reuniao da Comissﬁo Mista Bducacional Brasil—

122

Colémbia, em Bogota/Colombia. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.3

123

Luana Ferreira de Freitas, no periodo de 06 a 17 de dezembro de 2015, aprovado eIn reuniﬁo

124

departmental de 25 de junho de 2015. O afastamento tern como ﬁnalidade participar de missﬁo de

125

trabalho e apresentaeﬁo de conferéncia em Bruxelas/Bélgica. Posta em votagﬁo, a matéfia foi
aprovada por unanimidade. 5.1.4 Leonel Figueiredo de Alencar Araripe, no periodo de 15 de

126
127
128
129
130

outubro a 01 de novembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 10 de agosto de
2015. O afastamento tern como fmalidade a conclusﬁo de um livro e a apresentagﬁo de um
seminério na Universidade de Constanga, em Constanea/Alemanha. Posta em votagﬁo, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 5.1.5 Henrique Sérgio Beltran de Castro, no pen'odo de 03 a 12

131

de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 10 de agosto de 2015. O

132

afastamento tem como ﬁnaljdade participar como membro de Comité Cientiﬁco e apresentar
trabalho no Coléquio de Estudos Descoloniais: deslocamentos epistemologicos do poder, do 561' e

133

5
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dos saberes, que se realizaré na Universidade Lumiere de Lyon 2, cm Lyon/Franga. Posta em

135

votaeﬁo,

136
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ESTRANGEIRA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata das seguintes
solicitaeoes de horario especial para servidor estudante dos professores: 5.2.1 Rogéria Costa

138

Pereira, da Casa de Cultura Alemﬁ, no periodo de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016,

‘139

aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira de 19 de junho de

140
141

2015. O horario especial tem como ﬁnalidade cursar Doutorado em Linguistica na Universidade
Federal do Cearé. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2.2 Simone dos

142

Santos Machado Nascimento, da Casa de Cultura Britanica, no periodo de 10 de agosto a 03 de

143
144

dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira de
19 de junho de 2015. O horério especial tem como ﬁnalidade cursar Doutorado em Letras na

{145

Universidade Federal do Ceara. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2.3

146

Sﬁmela Rocha Barros Pereira, da Casa de Cultura Brité‘mica, no periodo de 10 de agosto de

147

2015 a 03 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo do Colegiado Geral das Casas de Cultura

148

Esn'angeira de 19 de junho de 2015. O horario especial tem como ﬁnalidade cursar Mestrado em
Linguistiea na Universidade Federal do Ceara. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada pot
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a matéria

foi

aprovada por

unanimidade.

5.2

CASAS

DE

CULTURA

unanimidade. 5.3 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhﬁes
relatou a matéria que trata das solicitaeées de afastamento das seguintes professoras: 5.3.1

Elizabeth Dias Martins, no periodo de 02 de agosto a 25 de outubro de 2015, aprovado pelo
Departamento de Literatura em 23 de junho de 2015 e através de ad referendum pela Direoao do
Centro de Humanidades em 25 de junho de 2015. O afastamento tern como ﬁnalidade cumpﬁr
recomendaeﬁo da supervisora de Pés-Doutorado, professora Maria do Amparo Tavares Maleval,

157

de realizar pesquisa na Universidade de Coimbra, em Portugal, dentro do periodo de afastamento
de Pés-Doutorado jé estabelecido e autorizado. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por

158

unanimidade. 5.3.2 Irenisia Torres de Oliveira, no periodo de 15 a 22 de setembro de 2015,

159

aprovado através de ad referendum pelo Departamento de Literature. 0 afastamento tem corno

160

ﬁnalidade a participaeﬁo no 11" Congresso Alemao de Lusitanistas, na Universidadc de
Aquisgrana, em Archen/Alemanha. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

A56
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5.3.2 Suene Honorato de Jesus (relatado pela propria), no periodo de 29 de novembro a 04 de
dezembro de 2015, aprovado pelo Departamento de Literatura em 23 de junho de 2015. O

165

afastamento tem como ﬁnalidade a participaeao no XXX Congresso ALAS (Asociacién
Latinoamericana de Sociologia), na Universidade da Costa Rica, em San Jose/Costa Rica. Posta

166

em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

164
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SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da solicitaeao de afastamento
da professora Geisa Mattos de Araﬁjo Lima, no periodo de 01 de setembro de 2015 a 31 do

6

169
170

referendum pela Diree‘ao do Centro de Humanidades em 25 de junho de 2015. O afastamento tem

171

como ﬁnalidade a realizaeao de estégio pés-doutoral na City University of New York — Graduate

172
173
174

Center, em Nova York/EUA. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.5
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer relatou a mate’ria que

175

a 27 de setembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 06 de agosto de 2015. 0

176
177
178

afastamento tern como ﬁnalidade a participagﬁo em atividades do laboratério de Psicologia Social

votaga'o, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. CADASTRAMENTO

179

DE

180

PROJETOSIPROGRAMAS DE EXTENSAO. Antes do relato da matéria, a Diretora explicou

.181

que alguns dos projetos que estao sendo submetidos a aprovagﬁo na presente data jé acontecerarn,

182

mas constavam da pauta da reuniﬁo de 25 de junho de 2015, que n50 ocorreu p01: auséncia dc

183

quérum.

184

constantes da pauta desta reuniao, sua apresentagao e aprovagao se desse por blocos por

185

departamento. Solicitando a palavra, a Conselheira Neyara Araujo registrou seu incﬁmodo acerca

186

do modo como os projetos de extensao seriam apresentados, ou seja, em bloco, sem maiores

187
188
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informaeﬁes, e destacou o fato de, na pauta, constarem até 06 (seis) projetos de extensﬁo de um

mesmo professor das Casas de Cultura Estrangeira, que ja é um programa de extensﬁo. O

190

de 03 projetos dc extensao cadastrados por professor. Alguns Conselheiros disseram desconhecer

A91
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e‘sse limite. Foi sugerido que os professores buscassem condensar as aeoes de extensz'io em um

203

agosto de 2016, aprovado em reuniao 'departamental de 23 de junho de 2015 e através‘ de ad

trata da solicitaoao de afastamento da professora Zulmira Aux-ea Cruz Bomfim, no periodo de 08

da Universidade de Coruﬁa e na Universidade INSA de Lyon (Espanha e Franga). Posta em

PROJETOS/PROGRAMAS

DE

EXTENSAO.

CADASTRAMENTO

DE

A Diretora sugeriu que, cm virtude do extenso nﬁmero de projetos de ‘extensz'io

Conselheiro Céssio Aquino informou que ha um limite, estipulado pela Pro—Reitoria dc Extensﬁo,

Programa de Extensao, a ﬁm de que n50 seja aprovado pelo Conselho de Centro algo que n50 seré

efetivamente cadastrado pela PREX. 6.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS.
A Conselheira Dolores Aronovich relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes

projetos de extensao: 6.1.1 Brasil — Argentina, coordenado pela professora Massilia Maria Lira
Dias, realizado no dia 29 de junho de 2015, aprovado através de ad referendum pelo

Departamento de Letras Estrangeiras. O projeto teve como objetivo promover a integraga‘o

linguistico-cultural do MERCOSUL, em especial, entre Brasil 6 Argentina. Posta em votagﬁo, a
matéria foi aprovada com o registro de uma absteng‘ao. 6.1.2 Nucleo de Cultura Classica
(Programa de Extensﬁo), coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, a realizar~se no
periodo de 12 de agosto a 31 de dezembro de 2015, aprovado atrave’s de ad referendum pelo

departamento de Letras Estrangeiras. O programa tem como objetivo divulgar a Cultura Classical

através dos estudos e pesquisas elaborad0s e coordcnados rpela Unidade Curricular de Letras
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Cléssicas da UPC 0 ‘por seu intercémbio com pesquisadores dc outras éreas c instituigﬁes. Posta.
em votaqﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstengao. 6.1.3 Grego CIﬁssico e
Koiné — Intermedizirio, coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, e aprovado em
reuniﬁo departmental de 06 de agosto de 2015. O projeto tem como objetivo geral ofertaI um

curso que oferega ao aluno uma ampliaoﬁo do estudo da morfologia, da sintaxe e da estilistica do
grego classico e koine’, visando é. leitura dos textos originais c, a sua insergﬁo na cultura hclénica.

Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstengﬁo. 6.1.4 Introduga‘io a0
Grego Cléssico e Koiné, coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, a realizar-se no
periodo de 08 de agosto de 2015 a 25 de junho de 2016, aprovado em reuniao departamental de 06

de agosto de 2015. O projeto tom como objetivo geral ofertar um curso que ofereqa ao aluno uma
ampliaqﬁo do estudo da morfologia, da sintaXC e da estilistica do grego cléssico e koiné, visando é.

leitura dos textos originais e a sua insergﬁo na cultura helénica. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada com o rcgistro de uma abstenoﬁo. 6.1.5 Grego Cléssico e Koiné — Avangado,
coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, a realizaI-se no periodo de 08 de agosto
de 2015 a 25 de junho de 2016, aprovado através dc ad referendum pelo Departamento de Letras

Estrangeiras. O projeto tem como objetivo geral ofertar um curso oferecer uma introdugéo do
estudo da morfologia, sintaxe e estih’stica do grego cléssico e koiné, visando a leitura dos textos

originais e a sua inseroﬁo na cultura helénica. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada com o

registro de uma abstengﬁo. 6.1.6 Curso de Introdueﬁo a Lingua Espanhola, coordenado pela
professora Maria Massilia Lira Dias, a realizar-se no periodo de 14 de setembro a 14 de-

novembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 10 de agosto de 2015. O projeto tem
como objetivo possibilita: aos estagién'os da disciplina Estégio H: Ensino e Aprendizagem das

Habilidades Comunicativas em Lingua Espanhola a iniciaoﬁo '21 docéncia desse idioma, de modo
que esses possam desempenhar, futuramente, sua proﬁssﬁo e inserir—se no mercado de trabalho.

Com esse ﬁm, caberé, aos estagiérios, a regénoia e o planejamento das aulas bem como a seleqﬁo e

aplicagﬁo das atividades e, ainda, a realizagﬁo da avaliaoﬁo processual dos alunos pertencentes ao
seu grupo. Simultaneamente, seré. oferecido para a comunidade alvo um curso semestral que lhe

possibilite o desenvolvimento de sua competéncia comunicativa na lingua alvo e estimule o
contato com a diversidade cultural dos diferentes paises de lingua espanhola. Posta em votagﬁo, a
matéria foi aprovada com o regisn-o de uma abstengﬁo. 6.1.7 Oficina de Tradugio em Lingua

Grega, coordenada pelo professor Robert Brose Pires, a realizaI-se no periodo de 01 de setembro
a 15 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 10 de agosto de 2015. 0

projeto tem oomo objetivo desenvolver a proﬁciéncia leitora por meio do trabalho com textos
originais nﬁo adaptados. Posta em votaoe'lo, a matéria foi aprovada com o registro de uma

abstenoﬁ’o. 6.2 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. 0 Conselheiro Raimundo Mcndcs

8

239
240
241

relatou a mate'ria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensﬁoz 6.2.1 I Talent

242

oconrida em 29 de maio de 2015. O projeto teve como objetivo estimular a valorizagﬁo dos saberes

243
244
245
246
247
248

artisticos dos alunos em conexﬁo com os estudos de lingua e cultura italiana desenvolvidos em

Show, coordenado pela professora Livia de Lima Mesquita, realizado no periodo 01 de junho a
01 de julho de 2015, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira

sala de aula. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma absteneﬁo. 6.2.2
Curso de conversaeao em lingua alema para alunos a partir do semestre V - nivel B1,

coordenado pelo professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar-se no periodo de 11 de
agosto a 24 de novembro de 2015, aprovado através de ad referendum pelo Colegiado Geral das

Casas de Cultura Estrangeira. O projeto tem como objetivo ofertar um curso que visa desenvolver

249

as habilidades de compreensao e expressao orais dos alunos em lingua alema, para que os mesmos

250
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257
258
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263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

obtenham, ao longo do curso, conhecimento mais especiﬁco da realidade alema, a ﬁm de
minimizar as diﬁculdades em um eventual convivio com os nativos da lingua alemﬁ no Brasil ou

nos paises de origem. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma absteneﬁo.

6.2.3 Curso de compreensio audiovisual para estudantes a partir do nivel A2.2 do quadro
enropeu comum de referéncia para linguas (a partir do 4° semestre do curso de alemio da

Casa de Cultura Alemﬁ), coordenado pelo professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, a
realizar-se no periodo 12 de agosto a 25 de novembro de 2015, aprovado através de ad referendum

pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O projeto tern como objetivo ofertar um
curso que visa 0 desenvolvimento da habilidade de compreensao audiovisual na lingua alemi e a

pratica, nos referidos niveis. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma
absteneﬁo. 6.2.4 Tandem - Intercﬁmbio 5 distancia entre estudantes da Casa de Cultura
Alemﬁ da Universidade Federal do Ceara e estudantes de portugués da Frei Universitﬁt de

Berlin (Universidade Livre de Berlin), coordenado pelo professor Alexander Magnus Alves

Ribeiro, a realizar-se no periodo de 12 de agosto a 25 de novembro de 2015, aprovado através de

ad referendum pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O projeto tern como
obje-tivo geral possibilitar o aperfeiooamento linguistico e intercultural dos sens participantes,
atrave’s do desenvolvimento das habilidades de compreensﬁo auditiva, oral e escrita na lingua

alemﬁ a partir de temas variados do cotidiano. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada com o
registro de uma absteneao. 6.2.5 Histéria, cultura e aspectos gerais da Alemanha para

estudantes dos nI’veis A2.2 a B1.1 do quadro europeu eomum de referéncia para linguas (a

partir do 4“ semestre do curso de alemao da Casa de Cultura Alemﬁ), coordenado pelo
professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar—se no periodo de 11 de agosto a 24 de

novembro de 2015, aprovado através de ad referendum pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura
Estrangeira. O curso tem como objetivo geral através dos conhecimentos relatives 2 histéria,

“9
274

cultura e aspectos gerais da Alemanha, promover um treinamento para a comunicaeﬁo

275

intercultural. A0 ﬁm do curso, os participantes devem estar mais fanﬁliarizados com os aspectos

276

fundamentals da cultura do pals da lingua—alvo, e assim reﬂetirem acerca de diferengas

277

interculturais, reconhecendo mal-entendidos e solucionando possiveis conﬂitos interculturais.

278

Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstenoﬁo. 6.2.6 Curso de

279

fonética para iniciantes do nivel A1.2 e A2.l do quadro europeu eomum de referéncia para

280
281

linguas (para alunos do segundo e terceiro semestres do curso basico da casa de cultura
alemi), coordenado pelo professor Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar—se no pen’odo de

282

12 de agosto a 25 de novembro de 2015, aprovado através de ad referendum pelo Colegiado Geral

283

das Casas de Cultura Estrangeira. O projeto tem como objetivo geral treinar 0 reconhecimento e

284

produeﬁo dos sons da lingua alema e suas representaeﬁes ortogréficas. Posta em votagﬁo, a mate'ria

7,285

foi aprovada com o registro de uma abstenoao. 6.3 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 0

.456

Conselheiro Marcelo Magalhaes relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de

287

extensﬁo intitulado Vozes das Letras, coordenado pelo professor Claudicélio Rodrigues da

288

Silva, a realizar-se no periodo de 03 de agosto a 18 de dezembro de 2015, aprovada em reuniﬁo

289

departamental de 23 de junho de 2015. O projeto tern como objetivo geral apoiar a formaeﬁo e

290

1110a50 em arte e culture. no Curso de Letras, a ﬁm de atender as demandas de desenvolvimento

291

local, visando a inclusﬁo de agentes e instituieoes que integram as cadeias e setores criativos e

292

produtivos da arte e cultura. Posta em votaeﬁo, a mate'ria foi aprovada com o registro de uma

293

absteneﬁo. 6.4 DEPARTAMENTO DE LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. 6.4.1 11

294

Encontro Nacional de professores de Libras no Ensino Superior, coordenado pela professora

295

Débora de Vasconeelos Souza Conrado, a realizar-se no periodo de 13 a 15 de outubro de 2015,

A96

aprovada em reuniao departamental de 22 de junho de 2015. 0 projeto tem como objetivo geral

297

reﬂeﬁr sobre 0 ensino, a pesquisa e a extensﬁo de Libras nas Instituieﬁes de Ensino Superior (IES).

298

Posta em votaeao, a mate'ria foi aprovada com o registro de uma absteneﬁo. 6.4.2 Rede Surdos-

299

Ce: Sinalério Eseolar, coordenado pela professora Margarida Maria Pimentel de Souza, a

300

realizar-se no periodo de 26 de junho a 20 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo

301

departmental de 22 de junho de 2015. 0 projeto tem como objetivo geral criar e alimentar um site

302

contendo um dicionario Portugués-Libras — SINALARIO, a ser utilizado nas escolas bilingues de

303

surdos e/ou nas inclusivas, contendo videos para registro dos sinais e escrita de sinais (Sign

304

Writing), produzidos por educadores pertencentes a instituieﬁes parceiras. Posta em votaeﬁo, a

305

matéria foi aprovada com 0 registro de uma absteneﬁo. 6.4.3 Catélogo Online de sinais

306

internacionais — SI, coordenado pelo professor Rodrigo Nogueira Machado, a realizar-se no

307

periodo de 03 de agosto a 18 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 22 de

308

junho de 2015. O projeto tern como objetivo geral documentar 0 major nﬁmero possivel de Sinajs

10

309
310

votagao, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstengﬁo. 6.5 DEPARTAMENTO DE

311

HISTORIA. O Conselheiro Mario Martins relatou a matén'a que trata do cadastramento dos

312
313

seguintes projetos de extensao: 6.5.1 Leituras sobre o Brasil: debates sobre a conjuntura,

coordenado pelo professor Francisco José Pinheiro, no periodo de agosto a dezembro de 2015,

314

aprovado em reuniao departamental de 29 de junho de 2015. O projeto tem como objetivo geral

315
316
317
313
319
320

estuda: autores nacionais e estrangeiros que faeam uma reﬂexao sobre a crise da democracia

Ramos, a realizar-se no periodo de 03 de agosto a 31 de dezembro de 2015, aprovado em reuniao

521

departamental de 15 de majo de 2015 e através de ad referendum pela Direeao do Centro de

322
323
324
325
326
327
323
329
330
,331
332
333
334
335
335
337
338
339
340
34.1
342
343

Humanidadcs. O projeto tem como objetivo geral rcﬂetir sobre o desenvolvimento de politicas

Internacionais — SI, apresentando, de forma contextualizada, os sinais documentados. Posta em

representativa, buscando compreender como cssa crise da democracia representativa repercute no
Brasil. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstengao. 6.5.2 For uma
histéria da politica museolégica brasileira: intercﬁmbios e trocas culturais na construeao de

um projeto de naeao (1970 - 1990), coordenado pelo professor Antonio Gilberto Lapes

pﬁblicas em ambito nacional para o setor museolégico a partir de 1945, com foco no periodo entre
1970 a 1990, a partir do questionamento das trocas culturais enue intelectuais e técnicos
brasileiros e organizaeoes internacionais.

Posto em votaeao, o referendo foi aprovado com o

registro de uma absteneao. 6.5.3 Ditaduras da América latina no Cinema, coordenado pela
professora Ana Amélia Moura Cavalcante Melo, a realizar-se no periodo de 01 de setembro a 17
de novembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 06 de agosto de 2015. O projeto fem

como objetivo geral fomentar conhecimento e reﬂexﬁo a respeito da histéria da América Latina,
no século XX. A proposta esta especialmente voltada para estudantes das Licenciatmas do curso
de I-Iistéria, Letras e Sociologia e alunos e professores da rede estadual e municipal do Ceara,

através da exibieﬁo de produec'ies cinematograﬁcas que tematizam as ditaduras e as questoes que
ela Ievanta sobre a histéria recente do continente. A exibieao do ﬁlme é seguida de mesa de debate
composta por pesquisadores e professores da area de estudo. Posto em votagﬁo, o referendo foi
aprovado com o registxo de uma abstengﬁo. 6.6 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A
Conselheira Susana Kramer relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de

extensao: 6.6.1 Fundamentos em Psicologia Clinica Fenomenolégica Existencial, coordenado
pela professora Jurema Barros Dantas, a realizaI-se. no periodo 03 de agosto a 04 de dezembro
de 2015, aprovado em reuniao departamental de 24 de junho de 2015 e através dc ad referendum
pela Dircgao do Centro de Humanidades. O projeto tem como objetivo geral apresentar os

fundamentos teéricos que norteiam a atividade clinica na abordagem fenomenolégica existencial.
Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada com o rcgistro dc uma abstengﬁo. 6.6.2 Consultoria

Escolar, coordenado pela professora Idilva Maria Pires Germano, a realizar—se no periodo de 03‘

11

349

de 2015.
de agosto a 05 de dezembro do 2015, aprovado em reuniﬁo departamental de 24 de junho
s para um
O projeto tem como objetivos: 1) promover estratégias educativas inovadoras voltada
as mais
desenvolvimento saudével e integral dos estudantes. 2) promover praticas educativ
escolar e
humanas, tanto para os professores, como para os educandos; 3) melhorar o desempenho
s e 08
a apropriaeﬁo dos conteﬁdos apresentados/vivenciados; 4) melhorar as relagoes humana
o entre
processes de trabalho no ambiente escolar; 4) facilitar uma major e melhor interaeﬁ

350

absteneao.
cOmunidade e escola. Posta em votagzﬁo, a matéria foi aprovada com o registro de uma

351

a realizar-se
6.6.3 Diélogos em Psicologia, coordenado pela professora Jurema Barros Dantas,

352

mental de 24
no periodo de 03 de agosto a 05 de dezembro de 2015, aprovado em reuniao departa

353

ica e o pﬁblico
de junho de 2015. O projeto tern como objetivo geral inserir a comunidade acadérn

344
345
346
347

348

354

{.355
356
357
358
359
360
361
362

es acerca de
em geral na realidade das praticas clinicas, promovendo palestras, debates e discusso
Busca
teméticas relacionadas a ciéncia psicolégica e as demais areas que dialogam com a mesma.
ées de
também oferecer aos discentes/docentes dos cursos de psicologia, das diversas instituie
cimento
ensino do estado uma ampliaoﬁo de seus conhecimentos, possibilitando, assim, o enrique
de uma
de sua formaoﬁo académica e ampliaoﬁo do conhecimento critico e da potencializagao
votaoao, a
linguagem critics. reﬂexiva acerca das teméticas de relevéincia politico-social. Posta em
ado pela
matéria foi aprovada com o registro de uma abstenoﬁo. 6.6.4 Jornada Clinica, coorden
de dezembro de
professora Jurema Barros Dantas, a realizar-se no periodo de 03 de agosto a 18
como objetivo
2015, aprovado em reuniﬁo departmental de 24 de. junho do 2015. O projeto tern

ﬁes de questées
‘ geral fomentar a vinculaoﬁo entre teoria e pratica, bem corno promover discuss
trocas de
fundamentais para o campo psicolégico. Visa, ainda, promover um espaeo de
364
tes cenérios,
experiéncias do saber/fazer psicolégico, colocando em relevo seus diferen
365
do conhecimento.
possibilidades de interveneﬁo e, a necessén'a articulaoﬁo com demais campos
{-366
363

367
368
369
370

371
372
373

r aos discentes dos
Sabendo-se que o conhecimento deve ir além da sala de aula, busca-se oferece

ampliaoao do sens
cursos de psicologia, das diversas instituioo'es de ensino do estado, uma
ﬁo académica e o
conhecimentos, possibilitando, assim, o enriquecimento de sua formao
questdes relevantes
desenvolvimento da capacidade de formular, analisar e buscar solugoes para
foi aprovada com o
relacionadas a sua futura atuaeao proﬁssional. Posta em votaoﬁo, a matéria
r, coordenado pela
registro de uma abstene'aio. 6.6.5 Diélogos Escolares: Midia e cotidiano escola
de 2015, aprovado
professora Luciana Lobo Miranda, a realizar-se no periodo de agosto a junho

375

o geral problematizar
em reuniﬁo departamental de 24 do junho de 2015. O projeto tom objetiv
midia corno vetor de
com os professores de escolas pﬁblicas de Fortaleza a presenea da

376

pedagogico dos dOCentes
subjetivaeﬁo e forma de expressﬁo no cotidiano escolar e no fazer

374

377
378

de uma absteneﬁo. 6.6.6
envolvidos. Posta em votagao, a matéria foi aprovada com o registro
professora Michele
Programa de agﬁes integradas para a Vida (PAIN), coordenado pela

‘12

379
380

381
332
383
334
385
386
387
388
339
,.3\90
391
392
393
394.

dos Santos, a realizar-se no
Steiner dos Santos, coordenado pela professora Michelle Steiner
o departamental de 24 de
periodo de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2015, aprovado em reuniﬁ
isciplinares e com diferentes
junho de 2015. O projeto tem o objetivo de desenvolver aoﬁes interd
aprovada com o registro de
parceiros para a promoeao de vida. Posta em votaoao, a matéria foi
eensao e discussao dos
uma abstengao. 6.6.7 Infans Cine: 0 uso da arte para compr
Michele Steiner dos Santos, a
transtornos mentais infantis, coordenado pela professora

aprovado em reuniao
realizar—se no periodo de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2015,
ver discussoes em
departamental de 24 de junho de 2015 . O projeto tem objetivo promo
ﬁcas. Posta em votaeao,
psicopatologia infanto—juvenil a partir da exposioﬁo de obras cinematogré
de eurta duraeao para
a matéria foi aprovada com o registro de uma abstenoao. 6.6.8 Escnta
r dos Santos, a realizar-se no
atendimento em saﬁde, coordenado pela professora Michele Steine

o departamental de 24 de
periodo de 03 de agosto a 18 de dezembro de 2015, apr0vado em reuniﬁ
registro de uma absteng,“ .
junho de 2015. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada com o
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PROGRESSAO

FUNCIONAL

DE

DOCENTES. Q

lheiro Antonio Duarte
DEPARTAMIENTO DE LETRAS VERNACULAS. 7.1.1 0 Conse
Maria Elias Soares, da classe
relatou a matéria que trata da promoeao funcional da professora

o relato apresentando o
de professor Associado nivel IV para a classe de professor Titular. Iniciou
a comissao, composta
relatorio da defesa do memorial ocorrida em 16 de julho de 2015, no qual
Ataliba Teixeira de
pelos professores Julia Maria Pereira de Miranda Henriques (presidente),
apta a ser promovida a
Castilho, Jacques Terrien e Antonia Dilamar Araﬁjo, declarou a professora
ntes do artigo 2° da
classe de professor titular, visto ter atendido todas as exigencias consta
ao da professora, que
Resolueao n° 25/CEPE, de 20 de outubro de 2014. Destacou a vasta produe
ovaooes das atividades
pode ser constatada pelas 05 (cinco) pastas que continham as compr
unanimidade. A Diretora
desenvolvidas. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
sen merecirnento. A professora
parabenizou a professora Maria Elias pela promogﬁo, destacando
403
a para se
404 Virginia Bentes, do Departamento de Ciéncias da Informaeao, solicitou a palavr
promogzao e
405 pronunciar e demonstrar sua insatisfaoao acerca da resoluoao que regulamenta a
o das atividades
40.6 progressao funcional, principalmente devido a exigéncia de comprovagﬁ
ntados quando o
407 desenvolvidas nos ﬁltimos 08 anos, uma vez que tais comprovantes jé sac aprese
as palavras da
403 professor progride na classe de associado. A grande maioria do Conselho fez core
Cavati que o
409 professora Virginia Bentes, sendo solicitado pelo professor Heliomar
faeﬁo fosse repassada As
descontentamento dos colegas constasse da ata e que essa insatis
410‘

395
395
397
398
399
400
A01
402

411

professor Raimundo
instancias superioresililSAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. o

412

seguintes professores: 7.1.1
Mendes relatou a matéria que trata da progressao funcional dos

413

a Italiana, da Classe D Referéncia
Maria de Fatima Fontenele Bessa, lotada na Casa de Cultur

1,3

414
415
416

que
402 para a Classe D Referéncia 403. Esolareceu que a professora solicitou aposentadoria, mas
aprovada
a solicitagao de progressao foi anterior a de aposentaria. Posta em votaeﬁo, a matéria foi
Cultura Portuguesa,
por unanimidade. 7.1.2 Heloisa Maria Barroso Calazans, lotada na Casa de

417

foi
da Classe D Referéncia 301 para a Classe D Referencia 302. Posta em votaoﬁo, a matéria

418

Cultura
aprovada pot unanimidade. 7.1.3 Francisco Hélio Pinheiro Nunes, lotado na Casa de

419
420

421
422
423
424
,425
425
427
428
429

430‘

431
432
433
434
435
Age
437

438
439
440
441
442

em votaoao, a
Hispanica, da Classe D Referéncia 301 para a Classe D Referéncia 302. Posta
Casa de
matéria foi aprovada por unanimidade. 7.1.4 Ana Claudia Barbosa Giraud, lotada na
Posta em votacﬁo, a
Cultura Francesa, da Classe D referencia 302 para a classe D referencia 303.

, lotada na Casa de
matéria foi aprovada por unanimidade. 7.1.5 Ana Maria Oliveira Scares
Posta em votaoa'o, a
Cultura Italiana, da Classe D referencia 401 para a classe D referencia 402.
0 Conselheiro
mate’ria foi aprovada por unanimidade. 7.2 BANCA AVALIADORA ESPECIAL.
para avaliar as
Cassie Aquino na qualidade de suplente da Banca Avaliadora Especial designada
que trata
solicitacoes de progressao funcional na classe de professor Associado relatou a mate’ria
da Silva, lotada no
das seguintes progressﬁes funcionais de dooentcs: 7.2.1 Isabelle Braz Peixoto
nivel de professor
Departamento de Ciéncias Sociais, do nivel de professor Associado II para o
ro de 2015. O relator
Associado III, referente ao intersticio 24 de fevereiro de 2013 a 23 de feverei

na categoria do
destacou a pontuaoao do professor nas categories de ensino (965 pontos) e
unanimidade.
producao intelectual (860 pontos). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
de professor
7.2.2 Franck Pierre Gilbert Ribard, lotado no Departamento de Histéria, do nivel
cio 30 de junho de 2012
Associado I para o nivel de professor Associado II, referente a0 intersti

categorias de ensino
a 29 de junho de 2014. O relator destacou a pontuaeﬁo do professor nas
votagﬁo, a matéria
(474,8 pontos) e na categoria de producﬁo intelectual (1.375 pontos). POSta em
no Departamento de
foi aprovada por unanimidade. 7.2.3 Roberto Arruda de Oliveira, lotado
sor Associado II,
Letras Estrangeiras, do nivel de professor Associado I para o nivel de profes
obteve 500 pontOS
referente ao intersticio 13 de junho de 2013 a 12 de julho de 2015. O professor
votacao, a matéria
na categoria de ensino e 1.690 na categoria dc producao intelectual. Posta em
MENTO E/OU
foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA. CADASTRA
ORIA. O Conselheiro
RELATORIOS DE PESQUISA. 8.1 DEPARTAMENTO DE I-HST
a intitulado:
Mario Martins relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquis

447

or Francisco José
Familia Escrava no Ceara — Séculos XVIII e XIX, coordenado pelo profess
O projeto tern como
Pinheiro, aprovado em reuniﬁo departamental de 15 de junho de 2015.
Cearé, a ﬁm do
objetivo geral documentar os elementos deﬁnidores da famﬂia escrava no
ente para o debate
qualiﬁcar historicamente os perﬁs familiares constituidos, contribuindo diretam
politicas pﬁblicas de
contemporﬁneo dos afrodescendentes, assim como para o fortalecimento de

448

inclusﬁo

443
445
446

social.

Pasta

em

votacﬁo,

a

matéria foi

aprovada por

unanimidade.

8.2

14
449
450

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Dolores Aronovich
relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado “Reelaborando

451

atividades: Tendéncias e direeﬁes — Parte II”, coordenado pela professora Maria Fabiola

452

Vasconcelos Lopes, aprovado através de ad referendum pelo Departamento de
Letras

453

Bstrangeiras. O projeto tern como objetivo principal entender o universo em que atuam os
professores de inglés — L2 no momento de lecionar a gramética, bem como a elaboraeﬁo de
atividades que possibilitem ao aluno reﬂetir e solucionar questoes de caréter contextualizado e que

454

455
456

457
458

459

auxiliem o professor aplevar o aluno a se tomar mais proﬁciente no entendimento das questoes
gramaticais baseado no uso funcional da lingua. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 8.3 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhﬁes
relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado “Modernizagio

460

cultural na primeira repﬁblica: os papéis do humorismo boémio e modernista”, coordenado

461

pela professora Irenisia Torres de Oliveira, aprovado em reuniﬁo departamental de 01 de. junho
de 2015. O projeto tern como objetivo geral realizar um delineamento “do processo de

462
4.63

modernizagﬁo artistica e cultural no periodo da Primeira Repﬁblica no Brasil, considerando 0

464

humor na imprensa satirica 6 na ‘literatura um indicador privilegiado desse processo”, inserindo-se

465

entre os “esforgos de maior especiﬁcagﬁo de nossas experiéncias modemas”, focalizando temas,
recursos estéticos e valores de humor nas trés primeiras décadas do século XX. Posta em votaeéo,

466

467

468
469
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474

a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.4 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O
Conselheiro Valmir Lopes relatou a mate'ria que trata do cadastramento/relatorio dos seguintes
projetos de pesquisa: 8.4.1 A Trajetéria de Joﬁo do Vale como emblema das apropriagoes do
termo “Popular” na Mﬁsica Brasileira (1950 — 1980), coordenado pela professora Mariana
Mont’Alverne Barreto Lima, aprovado em reuniéo departamental de 23 de junho de 2015. ‘0
projeto é uma continuidade das pesquisas da autora, objetivando analisar a trajetoria artistica do

compositor maranhense J050 do Vale, entendendo que a apropriaeﬁo de sua obra é emblemética
das signiﬁcaooes do termo “popular” no campo musical brasileiro, transitando particularmente,

476

entre uma visﬁo do “popular” como algo relacionado a tradioﬁo nordestina, ou seja, carregado de
simplicidade e singeleza. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.4.2

477

Viagens e Aventuras: matrizes transstlz’inticas do Luso-tropicalismo e franco-tropicalismo,

478

coordenado pela professora Andréa Borges Leﬁo, aprovado em reunjﬁo departamental de 23 de
junho de 2015. A pesquisa, partindo da hipétese de que “a leitura e apropriagﬁo que o sociélogo

475

479

480
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Gilberto Freyre fez, de livros de viagens n50 é a {mica possivel,” a pesquisadora busca identiﬁcar
outra matriz que também possa fundamentar a formaoﬁo nacional brasileira. Posta em votaeﬁo, a

matéria foi aprovada por unanimidade.:8.4.3 Etnografias e comparagoes: regimes das artes,
memérias e imagens, coordenado pelo professor Kleyton Rattes Gongalves, aprovado em

15'
reuniao departamcntal de 23 de» junho de 2015. O projeto tem como objetivo geral produzir uma

485

reﬂexﬁo aprofundada e critica dentro do campo de discussﬁes na antropologia contemporanea, em

486

especial sobre a relac'ao entre pessoas e coisas, imagens e imaginérios sociais, poéticas narrativas e

487

praticas sociais. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.4.4 Variacoes do

488

Sentimento de Natureza - Corpo, linguagem, desejo, coordenado pelo professor Romain Jean-

489

Marc Pierre Bragard, aprovado em reuniao departamental de 23 de junho de 2015. O projeto

490

tem como objetivo entender como as pessoas alcancam ritualmente o que o autor denomina de

491

“sentimento de natureza”, a partir de préticas urbane-excursivas. Posta em votacﬁo, a matéria foi

492

aprovada por unanimidade. 8.4.5 A Trajetéria de Joﬁo do Vale: apropriacio e reproducﬁo de

493

objetos artisticos na mﬁsica brasileira (Relatério Final), coordenado pela professora Mariana

494

Mont’alverne Barreto Lima, aprovado em reuniao departmental de 23 de junho de 2015.

495

Segundo o parecer apresentado, o relatério ﬁnal se mostrou pertinente a0 plano geral das

495

atividades desenvolvidas no periodo da pesquisa, que objetivava investigar o modo pelo qual os

497

objetos artisticos especiﬁcos da indﬁstria fonograﬁca, enquanto segmento da indﬁstria cultural,

498

estﬁo reproduzidos e aprimorados na trajetéria do compositor e intérprete Joﬁo do Vale. Posta em

499

votace’io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 8.5.1 Perfil Epidemiolégico e de uso de

500

drogas entre jovens em situacio dc risco e vulnerabilidade social no municipio de Fortaleza,

501

coordenado pelo professor Ricardo Pimentel Mello, aprovado em reuniﬁo departamental de 24 de

502

junho de 2015. O projeto tern como objetivo identiﬁcar o perﬁl epidemiolégico e de uso de drogas

503

entre jovens de 15 a 29 anos, que moram em Fortaleza e fazem uso de substﬁncias psicoativas nos

504

territories referencia‘dos no Plano Municipal de Seguranca Cidada de Fortaleza e em espacos

505

prioritérios dc juventude em situacao de vulnerabilidade e risco social, de modo a favorecer a

)

484

construe-50 e a ampliacao dc politicas pﬁblicas mais eﬁcientes e com impactos mais signiﬁcativos
307

para as juventudes. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA

508

MATERIA. CONSULTA ACERCA DA INSTALACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA

509

NAS GUARITAS VOLTADAS PARA A RUA. O assunto foi inicialmente apresentado em

510

reuniao do més de maio, mas foi baixado em diligéncia para que cada colegiado discutisse o

511

assunto intemamente e apresentasse um posicionamento. Em seguida, passou-se a palavra para os

512

chefes e/ou representantes das subunidades para que os mesmos relatassem o posicionamento do

513

respective colegiado: 1) Departamento de Ciéncias da Informacao: professor Tadeu Feitosa,

514

informou que recebe quase que diariamente queixas de professores e alunos sobre a entrada de

515

pessoas de modo acintoso no bloco lcaro de Sousa. Quando o assunto foi discutido entre os

516

professores do seu colegiado, os mesmos se incomodaram e estranharam 0 fato da demanda ter

517

surgido no émbito do Conselho e n50 da Administracﬁo Superior. Embora seu colegiado tenha

518

apresentado parecer favoravel e unanime a instalacﬁo das cameras nos moldes como esta proposto,

16
519
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521
522

523
524

525
526

on seja, nas guaritas voltadas para a ma 6 nos portoes, os professores julgaram importante frisar
que se deve buscar a aquiescéncia da Administragﬁo Superior, sob pena de gerar urn possivel
cerceamento da liberdade das pessoas dc it e vir. 2) Departamento de Psicologia: a professora
Susana Kramer disse que na ﬁltima reuniﬁo do Conselho estava doente e, como n50 tinha

conhecimento da demanda, o assunto n50 fora discutido com o seu colegiado; portanto nﬁo tinha
posigao para apresentar; 3) Departamento de Letras Vernaculas: o professor Antonio Duarte

informou que também n50 tinha conhecimento da demanda, pois na ﬁltima reuniéo do Conselho
n50 pode comparecer e foi substituido pela sub-chefs, que n50 repassou a necessidade dc

528

discussao do assunto no ambito do seu colegiado; desse modo n50 trouxe posicionamento do
DLV; 4) Departamento de Ciéncias Sociais: o professor Valrnir Lopes julgou que nao seria

529

necessério voltar a discutir o assunto com o seu colegiado, pois havia posicionamento anterior

527

532

favoravel a instalagao das cameras inclusive nas areas intemas; 5) Departamento de Letras
Estrangeiras: a professora Dolores Aronovich disse que o seu colegiado discutiu o assunto
apenas por email, levantando questionamentos similares aos do Departamento de Ciéncias da,

533

Informaeﬁo, mas que, ao ﬁnal, a maioria se. apresentou favorével a instalaeao das cameras. 6)

{5,30
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Departamento de Histéria: o professor Mario Martins apresentou o posicionamento comrario do
seu colegiado, que julgou que cameras n50 resolviam o problema de inseguranoa, mas Sim o
aurnento de espagos de convivéneia. Levantou o questionamento que deveria ser repassado as
instﬁncias superiores sobre quanta do orgamento da UPC 6 gasto com seguranga e quanto é
utilizado para a criagao de espagos de convivencia. 7) Departamento de Literatura: o professor

,R41

Marcelo Magalhﬁes apresentou o parecer favoravel do seu colegiado, inclusive para as areas
intemas; 8) Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos: a professora Vanda Magalhaes
apresentou parecer favoravel unﬁnime de seu colegiado; 9) Coordenaeﬁo Geral das Casas de

542

Cultura: o professor Raimundo Mendes informou que as Casas de Cultura nﬁo tém

543

is, a
posicionamento sobre o assunto. Antes de passar a palavra aos representantes estudant

539
540

544
545

Diretoria leu um trecho da ata do Conselho do Centro de Humanidades de 28 de junho de 2011
que contém discussﬁo e posicionarnento das subunidades do CH sobre a questﬁo dc seguranga e

547

algumas medidas que foram solicitadas, inclusive a instalaeﬁo de cameras naquele am. 0 trecho
DA
lido foi reproduzido a seguir: “DECIMA PRIMEIRA MATERIA - PARECER

548

COMIssAo DESIGNADA PARA ELABORACAO DE CRITERIOS DE SEGURANCA

546

550

NAS AREAS D0 CENTRO DE HUMANIDADES. O ConSelheiro Roberto Pontes apresentou o
parecer resultado do trabalho da Comissao .composta pelos professores Roberto Pontes, Livia

551

e
Marcia, Monica Dourado; pelo servidor técnico-admim'strativo Ricardo Henrique Vieira Santos

549

552
553

o
pelo representante do Centro Aeadémico Patativa de Assaré, Nathan Magalhﬁes. De acordo com
de
parecer a Comissao apontou os itens em tomo dos quais houve consenso: Aumento do nﬁrnero

1‘7

555

segmanoas no campus; Presenga de guardas mulheres; Portaria para cada bloco e casa de cultura;
Curso para melhor preparagao dos seguranoas; Melhoria da iluminaoao em espaoos escuros;

556

Colocagﬁo de visores nas portas das salas de aula e de trabalho; Unifonnizagﬁo e identiﬁcagﬁo de

557

todos os prestadores de servioos. Pontos em tomo dos quais houve divergéncia: Apresentaoﬁo de

554

558
559
560
561.

562
563
564

um documento de identiﬁcaoﬁo na entrada da biblioteca e anotaoﬁo do nome da pessoa e nﬁmero
para
do documento; Catracas para cada pre'dio e bloco; Controls de entrada com cartao magnético
flmcionérios e visitantes; Construgzao de uma guarita na entrada da Avenida da Universidade.
Apés ampla discussﬁo sobre o tema foi colocado em votagﬁo cada ponto separadamente, onde se
dos
obtcve o seguinte resultado: a) Apresentaqao de documento de identiﬁcagao nas emradas
blocos administraﬁvos. Aprovado, 02 votos contrarios; b) Construoﬁo de uma guarita na entrada
da Avenida da Universidade, 2683. Aprovado por unanimidade. c) Implantagao de sistema de

568

de
monitoramento por cameras, de acordo com a solicitaoﬁo de cada departamento e coordenagao
o por
curso; Aprovado, 01 voto contrério. d) Aumento do nﬁmero de seguranoas. Aprovad
f)
unanimidade; Contrataoﬁo dc segurangas do sexo feminine. Aprovado por unanimidadc.
Contratagﬁo dc porteiros para implantagﬁo de portarias em todos os Blocos, inclusive das Casas de

569

'Cultura. Aprovado por unanimidade.

{.565

566
567

570

g) Curso de capacitagﬁo para melhor pmparaqao dos
segurangas, ofertado tanto pela empresa terccirizada como pela UFC. Aprovado por unanimidade;

571

visores
h) Manutengﬁo e melhorias na iluminagﬁo. Aprovado por unanimidade; i) Colocaoﬁo de

574

cada
nas portas das salas de aula e/ou olhos magicos nas salas dc trabalho conforme solicitagﬁo de
e
departamento e coordenagao de curso. Aprovado por unanimidade; j) Uniformizao‘ao
do
identiﬁcaoio de todos os prestadores de servigos. Aprovado por unanimidade; 1) Circulagao

575

o por
policiamento “Ronda do quarteirﬁo” apenas nas areas cxternas ao Campus. Aprovad

572
573

r575
577
578

unanimidade”. Realizou, ainda, a leitura do oﬁcio 477/2011, reproduzido a seguir:
o de
“Cumprimentando—se V.Sa, vimos através do presente encaminhar a demanda por instalaoﬁ
idade
cameras de monitoramento nos diversos ambientes do Centro de Humanidades, em conform

580

onde
com crite’rios dc seguranoa aprovados em reuniﬁo do Conselho de Centro de 28/06/2011,
solicitaoao
deﬁniu-se: “Implantaoﬁo de sistema de monitoramento por cameras, de acordo mm a

581

em ancxo,
de cada departamento e coordenagﬁo de curso”. Diante do exposto, encaminhamos,

579

582

583
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mento
oﬁcios das subunidades que indicam as necessidades de instalagao (18 cameras de monitora
no
nos ambientes intemos. No que diz respeito as demais areas, listamos a seguir: 02 cameras
da
corredor que da acesso a Diretoria do Centro de Humanidades; 04 cameras na area extema
; 04 cameras no
Diretoria do Centro de Humanidades; 04 cameras no Auditério José Albano
e externa); 05
Auditério Rachel de Queiroz; 08 cameras no Bloco Didético de Letras (interna

Assaré; 04
cameras no Laboratério de Informatica (area 11); 02 cameras no bloco Patativa do
Moreira; ‘08
cameras no Bosque Moreira Campos; 08 cameras no andar térreo do Bloco Ioaro

18
589

cameras no bloco didético da érsa II, localizado do lado do Bloco Icaro Moreira; 02 cameras no

590

bloco do Departamsnto de Historia, na area extsma; 02 cameras no hall de sntxada das sscadas

591
592

593
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595
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599

A00

que dﬁo acssso ao bloco do Dcpartamsnto de Ciéncias Sociais; Rsssaltamos a importancia da
implantacao, sm oarétsr ds urgéncia, ds tal msdida ds seguranca, pois os furtos e arrombamsntos

continuam a acon’oscsr, conforms pods-se constatar no oﬁcio em ansxo da casa ds Cultura
Britﬁnica. Em ssguida passou a palavras aos rspressntantes discentss para que aprssentasssm seus

posicionamentos. 1) Centro Académico de Histéria. O estudants Marcelo Lima aprsssntou o
posicionamsnto contrério a instalacﬁo das cameras, discutido e aprovado em assembleia estudantil

ocorrida no més de junho. Psrguntou ss seria atribuicﬁo deste Consslho on da Dirstoria do Centro
ss posicionar sobrs alguns fatos ocorridos no més dc férias, como 0 case de um colega que foi
barrado na entrada do CH por ssr negro e do rapaz que fez uma pichacﬁo e foi todo pintado pslos
vigilantes. Els julgou importante o Conselho se posicionar sobre ssses assuntos, inclusive

602

argumentando sobre a criacao ds uma rubrica psla Universidads para o combats a oprsssao, a0
racismo s ao assédio. Finalizou perguntando o que é mais importants nesse momenta ds criss

603

sconémica vivenciado pelo Brasil, se a garantia ds assisténcia sstudantil ou a instalacao de

001

605

cémsras de vigiléncia. 2) Centro Académico ds Bibliotsconomia. O sstudants EscobaI lchior,
disse que 0 CA. de Biblioteconomia vinha discutindo o assunto juntamsnts com 0 CA. ds

606

urn
Histéria, mas n50 chegou a haver uma reuniﬁo somsnts delss e n50 ss chsgou a

604

607
608

posicionamento, apsnas alguns dﬁvidas s questionatnsntos, principalmsnts sobrs o que ssria fsito
com as imagens que registrassem algum delito. Com a palavra, a professora Vlédia disse que o

610

assunto rsalmsnts é bastants complicado, psrguntou até que ponto sstévamos dispostos a limitar
nossa libsrdads para buscar mais ssguranca. Aprssentou seu posicionamento psssoal, que nﬁo vé

2511

na
empscilhos em cameras nas areas externas. EsclaIsceu as limitacﬁes da Dirscﬁo do Centro

609

612
613

administracﬁo das questﬁss que envolvem ocorréncias rslacionadas a ssguranca, jé que exists uma
divisﬁo da Universidade destinada a esse ﬁm. Os vigilantes respondsm a DVS e n50 a Dirscao das

615

unidadss académicas. Umas das atribuicﬁes previstas para as Dirscﬁss é justaments zelar psla
ss
ssguranca da comunidads, mas sssa atribuicao sofrs limitacﬁes. O professor Domingos Sévio

616

do curso ds
solidarizou com o rslato dos alunos acerca do racismo, acrescentando que um aluno

614

617
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621

622
623

ssr
Ciéncias Sociais relatou tambs’m tsr sido barrado 11a entrada da Universidads pelo fato ds
negro. Ao mesmo tempo, demonstrou seu incémodo acsrca da dsnﬁncia, fsita por alguns alunos
CH; ss.
durante a discussz'io desss item de pauta, ds assédio sexual promovido por professorss do
exists 6 preciso denunciar, pois sls mesmo gostaria de paxtieipar dessa dsm’mcia para punir ssss
suposto agrsssor. Chamou atsncao sobre a rssponsabilidade do que ss diz; n50 ss pods ssr leviano,

ainda que
pois quando se acusa é preciso se responsabilizar pelo que ss ssté dizendo. Acrsscsntou
a qusst‘ao da seguranca no campus é tﬁo grave, pois ja tsstsmunhou pessoas sstranhas armadas nas

19
624

dependéncia‘s do CH3. 0 estudante Marcelo disse que estava apenas repassando 0 case de assédio

625

que, teve conhecimente, aﬁrmande que cabia a vitima denunciar, mas acredita que algumas

626

vitimas podem nae saber come fazer para denunciar. O professor Céssio Aquino voltou a questﬁo

627

da dem’mcia do estudante Marcelo; disse que, do modo que foi pesto, todos os professores sﬁo

628

suspeites. A seu ver, quando se tern conhecimento de algo tﬁo grave e n50 se denuncia, hé uma

629

certa conivéncia. Apresentou, ainda, seu incomede acerca do mode come seré. realizada a gestﬁo

630

das imagens capturadas pelas cémaxas. 0 aluno do Curso de Histéria, Matheus Inocéncio,

631

apresentou veemente sua pesieﬁe de indignaeae acerca de algumas préticas que ocerrem na UFC,

632

come ameaeas de corte de bolsas, reprevagae em disciplinas come represélia; acusou a vigilﬁncia

633

de cerceamento de direitos, quando ele mesmo, per sex gay, foi expulso do Besque Moreira com o

634

seu companheiro. A seu ver, 0 renda do quarteirﬁo no campus do Pici é- um absurdo, mas que,

[63,5

ainda bem, a geegraﬁa do CH n50 permitia a circulaeﬁo deles, pois a policia militar aqui seria um

~36

desastre. Finalizou dizendo que essa Universidade n50 é demecrética, viste que nﬁo ha', paridade

637

nas eleieoes. A estudante Carol do Curse de Ciéncias sociais apresentou sua posigﬁo acerca dos

638

casos de assédio moral e sexual que ocorrem na UFC, mas que, mesmo sendo denunciados, n50

639

dﬁe em nada, ningue’m e’ punido. A Professora Vladia disse que o assunto n50 se esgotaria nessa

640

reuniﬁo, per isso soliciteu que es departamentos e representaeﬁes estudantis voltassem a discutir o

641

assunto, ressaltando a relevéncia do posicionamento apresentado pele professor Céssio, pois é

642

impertante deﬁnir também as nermas para ﬁmcionamento e utilizaeﬁo das imagens, case as

643

cameras sejam instaladas. DECIMA MATERIA. CRIAcAo DE CURSO DE Pes-

644

GRADUACAO. MESTRADO EM CIENCIA DA INFORMACAO. A prefessora Virginia

645

Bentes relatou a matéria que trata da proposta de criaeﬁo do mestrado em Ciéncia da Informaqﬁe,
aprovada em reuniﬁo do Departamento de Ciéncias da Informaeﬁe em 23 de junho de 2015 e

047

através de ad referendum pela Direeﬁo do Centre de Humanidades. A proposta foi submetida em

648

duas outras ocasiﬁes, mas n50 foi deferida pela CAPES. O Mestrado efertaré inicialmente 10

649

(dez) vagas e teré. érea de concentraeﬁo em Ciéncia da Infonnaeﬁo, dividido em duas linhas de

650

pesquisa: 1) Representaeﬁe da infennaeﬁo e do conhecimﬂxte e Tecnologia; 2) Mediaeﬁo e Gestﬁo

651

da infonnagao e do conhecimento. A Diretora expresseu seu apoio :2. nova tentativa de criaeﬁo do

652

Mestrado em Ciéncia da Informagﬁe, ressaltando seu contentamente ter tomado conhecimento de

653

que a proposta de criaeﬁe de um curse de graduaeﬁo em AIquivologia estava em andamente. Pesto

654

em votaeﬁe, o referendo foi aprovado per unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA.

655

REGULAMENTACAO/CRIACAO DE DISCIPLINAS. 11.1 CURSO DE LETRAS—

656

LIBRAS. A eonselheira Vanda Magalhﬁes relatou a matéria que trata da regulamentagﬁo das

657

Atividades Complementares, do Estégio Curricular Supervisionado e da regulamentagﬁo de 08

658‘

(eito) disciplinas do Curse de Letras-Libras. A aprovaeﬁe no ﬁmbite do Departamento de Letras
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Libras e Estudos ocorreu em 18 de junho de 2015 e no Colegiado do Curso de Letras-Libras em

‘22 de junho de 2015. Ocorreu, ainda, a aprovaeﬁo através de ad referendum pela Direeﬁo do
Centro de Humanidade‘s. Foram regulamentadas as seguintes disciplines: Avaliagﬁo da
Aprendizagem na Educaoﬁo de Surdos (optativa); Compreensa’io e Produqﬁo de Textos em Libras

(obrigatéria); Estrutura e Funcionamento da Educaoﬁo Bésica (obrigatoria); Introduoﬁo aos
Estudos da Traduoﬁo (optativa); Literatura Surda I (obrigatéria); Literatura Surda II (obrigatéria);

Sociolinguistica — Libras (obrigatoria); Psicolinguistica (optativa). Posto em votagﬁo, o referendo
foi aprovado por unanimidade. 11.2 CURSO DE PSICOLOGIA. A professora Cinthia

Mendonoa relatou a matéria que trata de criaoﬁo de duas disciplinas para o curso de psicologia,

aprovadas pelo colegiado do curso em 17 de junho de 2015 e pelo departamento de psicologia em
reuniﬁo de 24 de junho de 2015. As disciplinas a serem criadas $50: 1) Fundamentos em

Psicologia Clinica Fenomenologica existencial e 2) Estudos avanoados em Psicologia Existencial.

Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECINIA SEGUNDA MATERIA.

ALTERAcoEs DO PROJETO PEDAGOGICO. 12.1 CURSO DE MAGISTE‘RIO
INDiGENA LII-PITAKAJA. A matéria foi retirada de pauta, pois o coordenador do curse,
apesar de ter sido convidado, n50 pode estar presente para realizar o relato. DECIMA
TERCEIRA MATERIA. RETIFICACAO DA TABELA GERAL DE AVALIACAO‘
DOCENTE. A diretora explicou a necessidade de retiﬁcaoﬁo surgida a partir da solicitaoﬁo de

progressﬁo funcional do professor Roberto Arruda. Foi percebido que 0 Item 3.16 da tabela
estipulava que a declaraoﬁo de participaoﬁo em seleoﬁo de monitores fosse expedida pela

PROGAD, quando na realidade quem emite esse tipo de comprovaoﬁo é 0 Departamento de

lotaqﬁo do professor. Posta em votaoﬁo, a retiﬁcaeﬁo foi aprovada por unanimidade. DECIMA
QUARTA MATERIA. PROJETO NOVO VESTIBULAR. Com a palavra o professor Mério
Martins iniciou a mate’ria relatando que, desde outubro de 2014 vinha acompanhando as atividades
do cursinho PNV — Projeto Novo Vestibular. Em reunia'io com a PRADM, tomara conhecimento
que as taxas nﬁo poderiam ser cobradas atraves de fundaooes de apoio. Assim, o projeto foi
recadastrado passando a ooorrer de forma gratuita. Recentemente, teve que responder ao
Ministério Pﬁblico acerca de cobranoas de taxas pelo cursinho e agora esté correndo o risco de

responder a processo, tendo que contratar advogado, a custo de 3500,00; ou seja que estava sendo
penalizado por defender a continuidade de um projeto de mais duas decades, tﬁo relevante para a

comunidade. O professor solicitou uma mogéo de apoio deste ‘Conselho. A Diretora solicitou a

palavra para realizar alguns esclarecimentos; inicialmente leu toda a documentaoﬁo referents a
denﬁncia, que foi protocolada junto ao ministério pﬁblico. Informou que, quando o professor

Mério foi solicitado pelo Ministe’rio Pﬁblico a fornecer esclarecimentos sobre a dem’mcia de
cobranga de taxas, a resposta dada nﬁo atendeu aos anseios do MiniStério Pﬁblico que, entﬁo,
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recorreu a direea'o do Centro para que prestasse esses esclarecimcntos. A Diretora leur sua resposta
5enviada a0 Ministério Pﬁblico, a qual reproduzo a scguir: “Em resposta ao Memo N° 643/1
no
PG/UFC e atendendo a solicitacﬁo de esclarecimentos acerca da denﬁncia, protocolada
MPF/CE em 08/02/2015, de suposta cobranca de matricula e mensalidades por parte da
coordenacﬁo do Projeto Novo Vestibular (PNV), a Direcao do Centre Humanidades presta os
esclarecimentos que se seguem. A Direcao do Centro de Humanidades tomou ciéncia, anavés de
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noticia publicada na pagina da UFC, em 22 de dezembro de 2014, da abertura de inscricoes para o
PNV a partir de 05 de janeiro de 2015. Nessa noticia constava a informacﬁo de que a matricula
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custaria R$ 35,00 e a mensalidade RS 70,00. Nos prirneiros dias de janeiro, apos o recesso de ﬁnal
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estava
de arm, a Direcao indagou ao Coordenador do Projeto em questﬁo, Prof. Mario Martins, se
isso
sendo feita a cobranca de pagamento dessas taxas e, em caso aﬁrmativo, de que maneira

estava sendo feito. Em resposta, 0 Prof. Mario Martins informou que estava tentando viabilizar,
junto a Associacﬁo Cearense de Estudos e Pesquisas, ACEP, a cobranga de taxas do PNV. No
entanto, as taxas que estavam sendo cobradas naquele memento ainda nﬁo estavam sendo

recolhidas pela ACBP ou qualquer outta fundagﬁo de apoio. Imediatamente, a Direcﬁo do Centro
de Humanidades informou, ao Prof. Mario Martins, que a operacionalidade dos cursos

autossustentéveis (sejam dc extensﬁo ou pés-graduagao) n50 podia ser feita sem risco consideravel
para a UFO, bem como para as associacﬁes de apoio que eventualmente viessem a atuar como

agentes arrecadadores das taxas. Solicitou, consequentemente, que n50 fosse feita antecadagao de
taxas e que as taxas ja arrecadas fossem devolvidas e as aulas suspensas até que se chegasse a uma
maneira legal de viabilizar a realizacﬁo do projeto. Por entender o papel social ha anos
desempenhado pelo Projeto PNV, ao possibilitar que uma camada menos favorecida da populacao,
através do pagamento de pequenas taxas, tenha acesso a preparacao para exames de entrada nas
com
urﬁversidades, a Direqao do Centre de Humanidades comprometeu-se a estudar, em conjunto

a Pré-Reitora dc Administracao, a possibilidade de 0 PNV passar a arrecadar taxas atrave’s da Guia
conta da
de Recolhimento da Uniﬁo. Nesse case, 0 dinheiro anecadado com as taxas cairia na

uniio e poderia SCI utilizado para pagamento de bolsas dc extensﬁo aos alunos que atuassem como
professores no PNV. Por ﬁm, a Direcao do Centro de Humanidades complementa que: a

Coordenacao do Projeto nﬁo suspendeu as aulas; a implementacao da solucao proposta ainda nao
aconteceu; e desconhece se 0 Projeto Novo Vestibular continua a cobrar mensalidades dos alunos.Esperando ter prestado as informacﬁes requisitadas, coloco-me a disposicﬁo para mais
esclarecimentos eventualmente necessaries”. A Diretora acrescentou que, apesar de as ProReitorias de Administracao e de Extensao terem dada a possibilidade de a cobranca de taxas ser

da
feita atrave’s da Guia dc Reeolhimento da Uniao (GRU) e que, o dinheiro que entrasse na conta
Universidade poderia possibilitar concessao de bolsas aos alunos professores do PNV, até a
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semana passada,‘ o PNV n50 havia se pronunciado quanto a aceitagao da proposta feita pelas duas
pré-reitorias. A decisao de aceitacao dessa proposta pelo PNV so foi comunicada oralmente

durante uma reuniao acontecida entre a Direcao e a coordenacﬁo do PNV no dia 05 de agosto de
2015. Consequentemente, nenhum encaminhamento havia sido dado no sentido de implementacﬁo

das bolsas. A professora Neyara acredita que este é o memento de 0 CH ser solidério ao professor
Mario. 0 professor Tadeu disse que a resposta do Centro de Humanidades ao Ministério Pﬁblico

nﬁo deveria ter um furor legalista, mas sim salvaguardado o professor Mario. 0 professor Franck

Pierre ressaltou a legitimidade social 6 politica de projeto PNV. Estavam presentes a reuniﬁo dois
estudantes professores do PNV, que pediram o apoio do Conselho; disseram que dﬁo aula de
graca, mas com medo constante de serem presos. 0 estudante Leonardo Viana, professor de

Histéria do Brasil no PNV, disse que apenas 02 bolsistas do ano passado ainda estao no quadro

atual do PNV; o projeto podcria ter acabado, pois eles aguardam uma resposta da universidade
desde outubro do ano passado acerca da implantacao das bolsas. Acrescentou que outros cursinhos
existentes na UFC cobram taxas e tém todo o apoio da Universidade. Com a palavra, a Diretora
explicou que nem ela nem ninguém deste Conselho teria intengﬁo de n50 apoiar o PNV. N50 ha
perigo de nﬁo haver apoio, so é necessario que se esclareca que n50 ha cobranca de taxas e que se

determine 0 papel da associacﬁo que inscreve e seleciona os alunos para o PNV. Nada mais
havendo a tratar, a sessao foi declarada encerrada. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra
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Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apos lida e aprovada, seré assinada por
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mim e pelos demais presentes.
1. Vladia Maria Cabral Borges - Diretora do Centre de Humanidades

2. Céssio Adriano B. de Aquino —Vice-Diretor e Coord. Prog. Académicos do CH ﬂ
3. Emivﬁnia Viana Bezerra Duarte— Secretéria Executiva

4. Marcelo Magalhﬁes Leitao— Chefe do Departamento de Literatura 05/5»v l/{a-———~
5. Suene Honorato de Jesus— Representante do Departamento de Literatura

6. Antonio Duarte Femandes Tavora - Chefe do Departamento de Letras Vernaculas
7. Carlos Alberto de Souza - Chefe pro tempore do Departamento de Len-as Estrangeiras
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8. Dolores Aronovich Aguero — Representante do Departamento de Letras Estrangeiras [@—
maeyOﬂ—AL’
9. Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do Departamento de Ciéncias da Info

10. Valmrr Lopes de la — Chefe do Departamento de Cxenclas 80013113

11. Susana Kramer Mesquita de Oliveira - Chefe do Departamento de Psicologia_ ,é
12. Mz'lrio Martins Viana Jl'mior — Chefe do Departmento de Histéria
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?’

14. Marcus Weydson Pinheiro — Rep. do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos
15. Francisco Sérvulo Games Lima— Coordenador pro tempore do Curso de Letras—Libras

11),

16. Maria Valdénia Falcao do Nascimento— Coordenadora do Curso de Leuas Notumo \[N i 7

1'7. Heliomar Cavati Sobrinho — Representando a Coordenadora do Curso de Bibliotecon mia
18. Maria Neyara de Oliveira Araﬁjo — Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Noturno_#T
19.Cinthia Mendonoa Cavalcante— Coordenadora do Curso de Psicologia

20. Jailson Pereira da Silva— Coordenadora do Curso de I-Iistéria
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21. Ana Marcia Alves Siqueira- Coord. do Programa de Pos-Graduéa/o m Letras
22.Sandra Maia F. Vasconcelos — Vice-Coord. Programa de Pos-Graduaoﬁo em Linguist
ica
23 .Franck Pierre Gilbert Ribard — Coordenador do Programa de Pés-Graduagﬁo em Histéria

24. José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pés-Graduagﬁo em Psicologia
25. Luana Ferreira de Freitas — Coord. Prog. Pés-Graduaoﬁo em Estudos da Tradugﬁom
.1
26.Raimundo Mendes da Silva — Coord. Geral das Casas de Cultura Esu'angeira
27. Adelson A. Alves Sobrinho — Rep. do Mag. do Ensino Bésico, Técnico e Tecnolo'gico

28. Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Representaute do Corpo Técnico-Administrativo
29. Belchior Escobar Sousa Silva - Representante do Centre Académico de Biblioteconomia
30.LuCas Rodrigues Pinheiro — Representante do Cent'o Académico de Histéria
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