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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 1a Reuniao Extraordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade

Federal do Ceara, realizada no dia 03 (trés) de setembro de 2014 (dois mil 6 quatorze), as 9 horas

e 30 (trinta) minutes, 11a Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora

do Cenn'o de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenea dos seguintes

Conselheiros: Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas

Académicos; Maria de Fatima Oliveira Costa — Ex-diretora do Centro de Humanidades; Monica

de Souza Serafim e Maria das Dores Nogueira Mendes — Subchefe e Representante do

Departamento de Letras Veméculas; Cicero Anastacio Arafijo de Miranda e Michel Emmanuel

Félix Franoois — Chefe e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu

Feitosa e Adriana Nébrega da Silva — Chefe e Representante do Departamento de Ciéneias da

Informaefio; Valmir Lopes de Lima — Chefe do Departamento de Ciéneias Sociais; José Olinda

Braga c J050 110 Coelho Barbosa — Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Mario

Martins Viana Filho — Representante do Departamento de Histéria; Marcelo Lficio Correia de

Amorim - Representando a Chefia do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos; Maria

Silvana Milit‘ao de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Katia Lucy Pinheiro —

Coordenadora do Curso de Letras-Libras; Maria Valdénia Falcfio do Nascimento — Coordenadora

do Curso de Letras Notumo; Maria Neyara de Oliveira Arafijo — Coordenadora do Curso de

Ciéncias Sociais Noturno; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de Histéria;

Antonio Luiz Macédo e Silva Filho — Coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Histéria;

José Célio Freire - Coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em Psicologia; Luana Ferreira de-

Freitas — Coordenadora do Programa de Pos-Graduaeao em Estudos da Traduefio; Adelson

Andrade Alves Sobrinho — Representante do Magistério de Ensino Basico Técnico e Tecnolégico;

Maria Cleomar Carvalho dos Santos e Lindojane Gomes Nunes — Representantes do Corpo

Técnico—Administrativo; Natanna Santana de Morais - Representante do Centro Academico dc

Biblioteconomia; Rafaela Paes — Representante do Centro Académico de Psicologia; Lucas

Pinheiro — Representante do Centro Académieo de Histéria. ORDEM DO DIA. Constatado o

quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reunifio que trata de uma

pauta finica: elaboraeao de criterios para realizagfio de eventos estudantis. A reuniao foi
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agendada per solicitaofio do proprio censelho, jé que o assume “eventes estudantis” vinh

recerrentemente discutido, sempre que surgia nova solicitaefie para autorizaeao de realizaofid'de'

oaleuradas. A Diretora relatou brevemente e procedirnento de autorizaofie para eventos dessa

natureza: as calouradas deveriam ser submetidas ao Conselho, contendo e “de acordo” dos chefes.

de departamento da area onde a festa ocorreria. As demais festas consideradas “pequenas” nae

preeisavam passar pelo Conselhe, mas necessitariarn do “de acordo” dos chefes da area. Nos

liltimos meses, o nfimere de festas pequenas tinha aumentado censideravelmente, além de a

dimensfio dessas festas nae condizer com a realidade, pois, com a divulgaeao nas redes sociais, o

pfibl-ico chega facilrnente a 1.000 (mil) pessoas, das quais aproximadamente 80% (oitenta per

cento) delas sfio alheias a comunidade universitéria, inclusive com a presenoa de menores de

idade. Relateu um case ecorrido em julhe de 2013, quande foi promovida uma Caleurada pelo

Centre Academico de Histéria, sem a auterizaoao do Censelhe do Centre de Humanidades. A

Diretora destaceu que as festas estavam muito grandes, fugindo do contrele dos organizaderes,

constantemente com regist‘res de atos de vandalismo, tais come banheiros quebrados, fezes

espalhadas, vidraeas estilhaoadas. A Diretora disse que acreditava que esses atos nae fossem

praticades poles alunos, mas pelo pfiblico externo 5. UPC. Apontou ainda que, afora es problemas

nas festas, no dia a dia, estavam sendo registrados cases do furtos e outras ecorréncias nas z’n'eas

do Centre de Hummidades. A intenoao dessa reunifio, portanto, é proper medidas e adoofio de

critéries que visem a seguranoa de todos que aqui cenvivem, tante do patrimonio da Universidade,

come da comunidade universitéria. A Diretora frisou que, a Direoao do Centre, nae interessa

entrar em cenfronto com alunos, nem proper aoees que nae serfio oumpridas; a intenefio nae é

restringir a liberdade, mas assegurar a liberdade de todos com seguranea. O propésite desta

reunifie, pertanto, é firmar um acordo consciente, feito com a participaefio de todos: professeres,

alunos e servidores. A Diretora passou a palavra, neste memento, para inscriofies dos

Censelheiros que desejassem apresentar as opiniees e sugestoes discutidas ante es pares nas

subunidades. Nesse memento, a reunifio foi interrompida por uma manifestaofio de alunos, com

eartazes e palavras de ordem. Um dos alunes apresentou a demanda de soluoao para problemas de

infi‘aestrutura do Bloce do Curso de Historia, tais come: bebedeuros sern égua e sem manutenefio,

aparelhos de ar condicionado que n50 resfriam, goteiras e eutros. 0 Professor Luiz Antonio

reconheceu a impertfincia do assunto, mas propes que o mesmo fosse pauta de uma préxima

reuniao ordinéria do Censelhe do Centre de Humanidades, jé que o tempo de hoje nfio seria

suficiente para discutir os dois temas. Com a palavra, o professor Tadeu Feitosa disse acreditar

que os alunos mereceriam ter um retorno acerca de quais encaminhamentos feram adetados acerca

das demandas apresentadas. A Diretora sugeriu que fosse agendada uma reuniao com as

representaoees do Curse de Histéria para tratar dessas questfies, viste serem elas especificas do
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Curso de Historia, e, em seguida, prestou esclarocimentos rapidos sobre os bebedouros 6 ap class-mag,
N...“ ,/

do at oondicionado e troca de janelas, informando que 0 Centre de Humanidades havia, infirncras
vezes, solicitado o conserto dos antigos e a compra dc bebedouros. Disse ainda que os aparelhos
dc ar condicionado ja’. tinham sido adquiridos e que aguardavam agora instalagao. Sobre a estrutma
fisica infonnou que, em 2012, foi feito um projeto para construgao de um prédio no CH2, mas o
projeto nae havia sido aprovado pelo Departamento de Histéria. Os alunos insistiram em incluir as
questo'es de infraestrutura do Bloco do Historia nesta reuniao, afirmando que as condigoes do
Bloco caracteriza segregaoao. A inclusao n50 foi aprovada, teve apenas 02 votos a favor. Discutiu-
se 0 agendamento de uma data para a reunifio com as representaooes do Curso dc Histéria, que
ficou para depois, apés consults. a chcfc cm exercicio do Departamento do Historia, professora
Kenia Rios. Retomando a0 assunto original da reunjfio, a Diretora passou a realizar as inscrigoes.
Com a palavra o Chefe de Departamento de Ciéncias da Informagfio, professor Tadeu Feitosa,
apresentou um documento produzido a partir de uma reuniao realizada em 28 do agosto de 2014,
com a presenoa do colegiado do Departamento de Ciéncias da Inforrnaoao, representagoes
estudantis das duas chapas concorrentes as eleigfies do Ceniro Académico do Biblioteconomia e
uma representagao da Comissao Eleitoral. Leu 0 documento que sugere propostas e

recomendaooes sobre disciplinamento do uso e- ocupagao do Campus do Benfica para eventos
promovidos pelos alunos e outras sugestoes relaoionadas a0 assunto, do qual transcrevo a seguir‘:
“Em primeiro lugar, 0 Departamento de Ciéncias da Informaoao é contra qualquer forma do
proibioao do uso dos ospaoos dos campi pelos alunos, mas apenas da necessidade de cumprir
determinagoes minimas de disciplinamento do uso dos espagos e de responsabilidades que
precisam ser tomadas pela Universidade, pelos gestores dos espaoos e pelos discentes, cuidando
para que todos doom as contrapartidas necessarias para garantir que os alunos nao se privem do
usar os espaoos para as atividades, que fazem parte da sua Vida universitéria o que o DECINF
julga importantes e um direito inalienavel dos alunos. Foi sugerido também rover as regras e
disciplinamentos anteriormente decididas pelo Conselho de Centro, na gestao passada, onde se
decidiu por unanimidade as condiooes de uso, os direitos e dcveres dos usuarios dos espagos e as
conuapartidas da Universidade o que vinha funcionando normalmente até as infimeras medidas
tomadas nos filtimos episédios que envolveram o uso dos espaoos do CH. Os professores e alunos
presentes a reuniao estranham o comportamento de alguns setores da Universidade que permitem
ou simplesmente negam algumas demandas dc alunos no tocante ao uso dos espagos, afastando-se
de suas responsabilidades quanto a seguranoa, a lirnpeza dos espaoos, a garantia de direitos
minimos para as realizaooes dos eventos, quase sempre transferindo as responsabilidades apenas
para os alunos, quando se deveria partilha-las. Sugere-se, pois, que servioos come 05 de
seguranoa, de capatazia, do limpeza sejam garantidos, por serem essas as responsabilidades da
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100 com seus eventos culturals, encontros, snnposros, congressos estudantls e afins, a umverSIdade
99 univérsidade. Entendendo que o fazer universitario também é constituido de enconu'os estu

101 precisa ensejar esforgos para contemplar nos orgamentos dela a providéncia de espaeos que

102 garantarn salas de aula destinadas a esses eventos; da construgao de auditérios e alojamentos para

103 as mesmos, bem como staff que gerencie espaeos destinados para esses fins, como um “centre de

104 eventos”, por exemplo. Por fim, desde que garantindo o uso dos espaeos e 1150 a sua proibioao,

105 sugere—se que cobremos dos demais setores da administraoao superior da Universidade as

106 garantias de uso efetivo desses espaqos pelos alunos, garantindo-lhes seguranea, conforto,1impeza

107 e dividindo com eles as responsabilidades no uso dos espaeos. Essas propostas contemplam as

108 representaeoes estudantis presentes na reuniao, representaeoes que tambe’m apresentaram

109 propostas em anexo”. Resumindo, o professor Tadeu destacou a necessidade de a Universidade

r-x 110 construir um espaoo com a finalidade de abrigar os eventos, lembrando que este era um sonho o

111 Reitor icaro Moreira que n50 foi concretizado. Uma vez que esse espaoo ainda n50 existia,

112 caberia a nos produzir meios para que os eventos possam ser realizados. Sugeriu ainda que o

113 Conselho de Centro encaminhe a Administraefio Superior a solicitaefio de construa dessc‘

114 espaeo. Em seguida, a Coordenadora do Curso de I-Iistéria, professora Ana Rita, apresentou o

115 resultado da discussfio realizada no dia 02 de setembro no ambito do Departamento de Historia.

115 Informou que o Colegiado discutiu os dois assuntos: a autorizagfio para realizaeao de eventos e a

117 questao da precariedade da infraestrutura, lembrando que antes disso deve-se pensar sobre a

118 prépria natureza do espaeo universitario: O que é esse espaeo‘? Para que serve? Quais s30 03 seus

119 usos? Sugere que essa discussao seja implementada no ambito da Universidade com a participaefio

120 de toda a comunidade universitaria, a fim de definir esse usos; solicitou que houvesse major

"o 121 esclarecimento sobre os espagos comuns nas areas do Centre de Humanidades, por exemplo, quais

122 seriam os loeais que poderiam ser definidos com areas do convivéncia, considerando a

123 universidade muito arida, carente desses loeais. Complementou que se compreende também que

124 falar de espago pfiblico envolve outros aspectos, como a qualidade do espago, citando alguns

125 problemas, como a auséncia de bebedouros e aparelhos de ar condicionado, salas precarias, o

126 problema cronico do lixo e de entulhos na area 11 que impedem a circulaoao de pessoas com

127 dificuldades de locomoofio, bem como 0 03.30 do elevador que n50 funciona ha bastante tempo.

128 Entende-se que essas questées deveriam ser contempladas numa discussfio sobre o orqamento para

129 investimentos da Universidade a longo prazo, para que nae fiquemos reféns de situagfies como a

130 que obrigou o curso de Histéria a recusar a construa de um prédio devido ao valor que foi

131 disponibilizado, que impossibilitava a construeao de um espaeo com a amplitude desejada,

132 devendo para isso ocorrer uma discussao mais constante e planejada no ambito do CH. Para além

133 da discussfio sobre espaeos e. natureza deles, citou a posigfio contréria do Departamento a0 uso
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134 privado dos espaces da Universidade, especialmcnte a cebranca de- taxas pelos c so‘smad

135 especializacae. Como sugestfie para a preblema do use dos espaces para festas foi proposte qfié‘o‘s

136 alunos submetessem um plane para realizacfio desses eventos, come um calendario semestral, para

137 que as autorizacoes possam ocerrer de forma mais cempartilhada. A professera Vladia soliciteu

138 esclarecimentes sebre a mencienada cebranca de taxas. A prefessora Ana Rita respendeu que se

139 trata da cobranca de taxas pelos curses de especializacae que acentccem no CH2. A Diretor‘a

140 mencienou seu estranhamento sobre essas cobrancas, pois os curses de especializacao pages

141 estavam suspensos pela Universidade, A professera Ana Rita explicou que a cobranca nae é feita

142 pelo CH, mas per curses que funcionam no espace do Centre, come 0. case do CAEN. A Diretera

143 ratificou que desconhece cebrancas dc taxas e que, case estejam acentecende, e’ necessério que

144 sejam denunciadas. O aluno Marcelo do Curse de Historia afirmou que 0 pro Iabore aqui é

.r—\ 145 recorrente, inclusive nos auditérios. A Diretora solicitou provas da cebranca aqui no CH, ele $6

146 referiu ao use do Auditério da Faculdade de Educacao, que nae faz parte da administracao deste

147 Centre, pois se trata de' eutra Unidade Académica. A préxima Coordenacae dc Curse a apresentar

148 Suas ponderacoes foi e Curso de Letras, através da professora Silvana Militao. Inicialmente

149 explicou que apenas 0 Departamento de Letras Vernaculas apresenteu prepostas, que foram

150 apreciadas em reuniao do Colegiado da Coordenacao do Curso de Letras em reuniao do dia 01 de

151 setembre de 2014. A seguir, listen as propostas e sugestfies para cessae dos espaces: realizacao de

152 lancamentos de livros; feiras e bazares relacionados a prejetos; apresentacfies artisticas

153 relacionadas a projetos institucionais; eventos académices vinculades a grupos de

154 Pesquisa/Ensine, Projetos e Programas de Extensao; Calouradas propostas pelo Centre

155 Académice, se aceitas pelo Conselho de Centre. Apresentou ainda sugestfies de regulamentacao

r-x 156 (16 uses: sistema dc som em eventos de qualqucr natureza controlado per nivel de decibéis, cujo

157 volume deve ser decidide per parecer técnico, para nae atrapalhar a retina das atividades

158 académicas; agendamente de eventos na Direteria do Centre com até 30 dias de antecedéncia;

159 elaboracao de um calendério finice dc eventos do CH, administrado pela direcae do Centre. A

160 seguir listen as preibicfies que feram sugeridas: 1) eventos artisticos com venda de ingressos; 2)

161 venda, distribuicfie e consume de bebidas alcoélicas e substancias ilicitas; 3) cemicio politico-

162 partidario. Em seguida, faleu o professor Cicero Anastacio, expondo o posiCionamente do

163 Departamente de Letras Estrangeiras, que defende o direite de que todos possam realizar eventos,

164 mas acredita que a melhor forma de sanar a problematica atual seja a construcao de um espaco

165 proprio para esse fim, inclusive com alojamente para 08 participantes. No case de liberacao para

166 realizacae de eventos dentro do Campus, deve-se atentar para a responsabilidade dc manutencao

167 do patrimonio, considerando a questao da inadequacfio dc alejamentes em salas dc aula. A

168 vertente da seguranca foi discutida, visto 0 mode preecupante come as solicitacfics de autorizacae
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para festas ocon'em, pois os Chefes se sentem pressionados a assinar a autorizacao. A lb) grb IA

fato de as assinaturas dos chefes constarem do documento, que libera a realizacfio das

caracteriza uma corresponsabilidade cm caso de alguma eventualidade mais grave. Outro assunto

abordado foi o consumo dc bebidas e outras drogas associadas a esse consumo. 0 préximo a falar

foi o professor José Olinda, Chefe do Departamento de Psicologia, que infonnou inicialrnente que

0 Departamento de Psicologia discutiu o assunto em reunifio, mas nao chegou a haver votacao

para aprovacao dc propostas, por auséncia de quorum. Resumiu o que foi discutido: 1)

necessidade dc prescrvacao do patriménio pfiblico como algo inquestionével; 2) garantias dc

dircitos para alunos, servidores e professores, e 03 devcres dccorrentes disso; 3) garantias mais

cfetivas de seguranca, pois os Chefes se sentem constrangidos e pressionados a assinar as

autorizacoes. A seu modo de 'ver, a responsabilidade vem sendo transfcrida de cima para baixo, do

Reitor para Diretoria, e da Diretoria para os chefes de Departamento. Declarou que os Chefes sc

sentcm constrangidos, pois n50 tém condicfies de oferecer garantias minimas dc seguranca e

limpeza necessarias; 4) criacao dc mecanismos para autorizar e normatizar essas atividades sem

ter que responsabilizar “as pontas”. A Diretora sintetizou o primeiro bloco, destacando os pontos

comuns dentre o que havia sido exposto. Esclareceu inicialmente que quem responde pelos

espaoos é a Direcfio, pois nenhum chefe é chamado numa sexta-feira a noite para ver o que esté

acontecendo on 6 cobrado para que seja consertado o que foi danificado durante festas. O

professor Olinda argumentou que, nesse caso, n50 haveria necessidade de autorizacao das ‘chefias,

somcnte da Diretoria. A professora Vladia explicou que o que é solicitado aos Chefes dc

Departamento é apenas um “de acordo”, para que o gestor tenha conhccimento de que naquele dia

e horério aconteceré uma festa, pois a festa pode ocorrer cm horério concomitante as aulas our

outras atividades académicas. Tentando sintetizar o que foi apresentado, a Diretora disse que

podia cvidcnciar um certo consenso de que a Universidade deveria, dc alguma forma, dispor sobre

o uso dos seus espacos. Também parecia consensual que as festas continuariam a acontccer, mas

era precise se discutir a maneira como iriam acontecer, para garantir-se uma seguranca minima

para as pessoas e para o patrimé‘mio. RessaltOu que era preciso haver um minimo dc conn'ole,

destacando como muito proveitosa a sugestao da professora Ana Rita de que cada Centro

Académico apresente um calendario dc realizacao dc eventos para o semestre. Também ficou clara

a proposta de construcao de um espaco proprio para a realizacao dc eventos. Sobre essa questfio, a

Diretora informou que algo desse tipo estaria sendo finalizado no Campus do Pici, proximo ao

Restaurants Universitario, onde inclusive ocorreriam os Encontros Universitérios, dcstacando que

0 local nfio estava destinado a alojamentos, mas a eventos acadénflcos. 0 alojamento que esta

sendo construido 6 no Instituto de Educacao Fisica, mas sera destinado a alojamento de atletas,

Destacou, ainda, a preocupacao acerca da venda e consurno de bebidas alcoélicas e drogas ilicitas
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‘e salientou que a Direeao n50 poderia assinar autofizaefio que envolvesse comerci

bebidas, pois isso se caracterizaria como urn ato de improbidade administrativa. No entanto, c

e do conhecimento de todos, durante as festas ocorre venda de bebidas, as vezes feita pelo préprio

Centro Académico, embora também haja casos de terceiros que ocupam o espaeo da festa para

vendarem bebidas, mediante acordo com os organizadores da festa. Antes de passar a palavra aos

estudantes, a Diretora consultou o Conselho acerca da participaefio nesta reunifio, com direito de

voz, de outras representaeoes, come 0 caso do Diretério Central dos Estudantes. Em votagao,

decidiu-se que seriam ouvidos aqueles que estivessem em funefio de representaeao, sem priorizar

ordem para novas inscrieoes. O segundo bloco se iniciou pela fala do representante do DCE,

Gustavo Mineiro, propondo que se discutisse qual a UFO que estimamos ter. Nenhuma entidadc

estudantil objetiva o enriquecimento pessoal de nenhum dos seus membros com a venda de

bebidas, afimentos ou outros. O objetivo é possibilitar atividades do movimento estudantil, jé que

a Universidade n50 financia essas atividades. Esse principio norteia e diferencia enu'e 0 use

privado e as atividades de arrec'adaeao fmanceira. Em relaeao ao consumo de bebidas e drogas, o

papel do DCE naquele memento era promover o debate e o diélogo, nfio podendo se omitir ou

eoibir, pois a Universidade nao era uma bolha, o que tomava essa questfio n50 exclusiva aos

estudantes, mas uma realidade social, que deveria ser encarada come uma questao de safide, e nao

de caréter policial. Destacou ainda que isso nfio poderia ser diseutido, sem haver uma democracia

efetiva, visto que na UFC 1150 ha paridade de votos, pois as proporeoes para eleioao de Reitor

continuam a ser de 70% para professores, 15% para estudantes e 15% para servidores. Ratificou

que n50 poderiam colocar a democracia como balizador da discussao de hoje, pois os estudantes

115.0 possur’am qualquer garantia de que suas pautas seriam atendidas, devido a grande

desproporeao em todas as instancias da Universidade. Outta questao delicada, mas que precisa ser

mencionada era 0 descumprimento das leis, que sfio aplicadas, enquanto em outras horas n50

valem, citando como exemplo a lei que garante o direito a educaeao de qualidade, enquanto que,

no ICA, n50 existem equipamentos necessarios para o ensino de qualidade. Citou ainda o caso da

alimentaeao de animais, denunciando que pessoas estavam sendo revistadas. Pontuou também

que, mas festas promovidas pela Reitoria, acontecia o consumo de bebidas e argumentou que, Se a

medida (proibiefio de venda e consumo de bebida alcoélica nos campi) valia para os estudantes,

deveria valer também para a Administraoao Superior. Em seguida, a estudante do Curso de

Biblioteconomia, Lara, se disse contemplada pela fala do representante do DCE, mas gostaria de

destacar a questfio da venda de bebidas. Argumentou que a venda acontece e vai continuar

acontecendo para financiar a eompra de papel, caneta e reformas para 0 Centro Académico, pois a

Universidade nao fomece nada disso. Segundo seu entendimento, a venda de bebidas dentro do

CentIo Academico pode ocorre-r, pois 1a 6 o finico espaeo em que nem a Diretoria tern voz, n50
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podendo haver interferéncia dc ninguém, apenas do corpo estudantil. Ressaltou que as
n50 produzem lucro. A reforma do CA 6 a 00u de papel e outros itens foi financiada pela
arrecadaoao de inscrigfio dc oficinas de um evento. As calouradas tém fim apenas cultural e
politico, n50 visam lucro. O préximo a apresentar seu posicionamento foi o representante do
Centro Académico de Psicologia, Lucas. Afirmou que foi contemplado pelas falas dos colegas,
mas que é importante ressaltar a necessidade dc implantaoao de uma linha de financiamento para
as atividades desenvolvidas pelos Centres Académicos. Diferente dos outros C.A.s, eles nao
comercializam bebidas nos sens eventos, eles fazem pedagio com os calouros e arrecadam
dinheiro para adquirir vinho, que é distribuido durante as festas. Declarou, ainda, que se é para
fazer cumpn'r a lei que proibc a comercializaoao do alcool, dove-so considerar também aquela que
proibe a venda dc cigarro. Finalizadas as falas dos representantes estudantis, a palavra foi passada
a0 professor Valmir Lopes, que havia pedido para se pronunciar a0 final das falas de todos. O
Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais resumiu o assunto que foi debatido no ambito do
Departamento. O maior problema vivenciado pelos que la trabalham e estudam é a constante
sensagao dc inseguranga. No tocante a realizaoao de festas, relatou o caso de uma festa que gerou
grandes problemas, pois havia mais de 1.000 (mil) pessoas, numa area fechada, circundada por
prédios administrativos. Na noite em questao, estava havendo aula e o estacionamento ficou
tomado, impedindo a saida dos veiculos dos professores e alunos. Disse que o Depaflamento nao
havia cogitado a proibigao do realizagao das festas, mas a necessidade de se ter um minimo do
regulamentaoao para realizagfio dos mesmos, pois sua maior preocupaoao, como gestor, era com a
preservaofio do pahimfinio da Universidade. Dentre as 1.000 (mil) pessoas querla estavam, havia
apenas 50 (cinquenta) estudantes do curso dc Ciéncias Sociais e, no maximo, dc 100 (com)
pessoas da UFC. Apresentou seu posicionamento pessoal como contrério a realizaoao desses
eventos, devido ao risco desnecessa'n'o a que se expfie o patrimc‘mio pl'lblico. A Universidade come
um todo deveria se engajar no sentido de regulamentar essas atividades, com todas as garantias
necessérias. A professora Neyara acrescentou que, além de pensarmos nas garantias que
assegurem a conservagfio do patriménio, devemos pensar na seguranoa das pessoas que ali estao.
Expos seu pcnsamento se colocando no lugar das macs dos estudantes que frequentam essas
festas. A Diretora sintetizou novamente o que fora exposto e as sugestées dc regulamentaoao. 1)
Concordou com o representante do DCE, Gustavo Mineiro, que a cobranga de proibioao den venda
ou consume de bebidas devcria contemplar todas as unidades da UFC, incluindo a Reitoria; 2)
Concordou inteiramente com a sugestao do aluno Lucas de que devcria set pleiteada, junto a Pro-
Reitoria de Assuntos Estudantis, uma cota mensal para financiar as atividades dos C.A.s; 3) No
que diz respeito a material de expediente, esclareceu que as coordenaooes de curso de graduagzfio
devem atender a essa demanda, pois o almoxarifado central da UFC tern a maioria dos materiais,
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a
275 adquirir hens dc consume 6 permanentes. 4) Destacou que todas as solicitagfies de alunos para
274 embora a Universidade ainda vivenciasse a falta de muitos insumos, devido a dificulda

276 participaoao em eventos cram atendidas pela Pré-Reitoria dc Assuntos Estudantis, sendo

277 importante reconhecer o que ja havia sido feito. Destacou que, antes de se partir para o embate, era

278 necessério analisar o que ja havia sido feito, o que ainda deveria ser feito e, principalmente, o que

279 efetivamente poderia ser feito com os recursos dispouiveis. Mais uma vez, afirmou que a Diregfio

280 desejava com essa reunifio era tomar seguro 0 use dos espaoos, o que implicaria na necessidade de

281 elaboraeao de critérios que possam contemplar toda a Universidade. O assunto foi ainda debatido,

282 em busca de propostas de como a Direeao deveria agir enquanto nfio havia uma definiofio mais

283 concreta sobre os critérios. Como encaminhamentos, foram listadas as seguintes propostas: 1)

284 encaminhar solicitaefio de construoao de um espaoo préprio para realizaefio de eventos e de

1,2285 alojamento; 2) cobrar da Administraoao Superior a regulamentaeao de forma geral do use dos

286 espaeos; 3) aprovar um calendério semestral de eventos; 4) realizar reunifies mensais com as

287 Centro Académicos (sugestao de Gustavo Mineiro); 5) reformular a Comissfio que elaboraré

288 critérios para realizaoao de eventos, com o prazo de 1 més para apresentaoao de uma proposta. A

289 Comissao foi, entfio, composta pelos seguintes membros: 02 (dois) professores: Tadeu Feitosa

290 (Chefe do Departamento de Ciéncias da Informaofio) e Céssio Aquino (Vice-Diretor do Centre de

291 Humanidades); 02 (dois) servidores técnico-administrativos: Lindojane Nunes (Departamento de

292 Histéria - representante do Corpo Téonico-administrativo) e outro servidor a set convidado; e 03

293 (trés) alunos: Marcelo (Curso de Histéria), Roberta Fiama (Curso de Letras) e Carolina (Curso de

294 Ciénoias Sociais). Nada majs havendo a tratar, a Diretora deu por encerrada a sessfio, agradecendo

295 a presenoa de todos. E para constar, eu, Emivénia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva,

/‘\ 296 lavrei a presente Ata que, apes lida e aprovada, seré assinada porflelos de ais p

l. Vlédia Maria Cabral Borges -— Diretora do Centro de Humanidades [mamgmféw

2. Emivé‘mia Viana Bezerra Duarte - Secretéria Executiva

I .

7. Cicero Anastacio Arafijo de Miranda- Chefe Departamento de Letras Estrangeiras %’

8. Michel Emmanuel Félix Franoois — Rep. Departamento de Letras Estrangeiras If '19v

9. Luiz Tadeu Feitosa - Chefe Departamento de Ciéncias da Informaeao K

10. Adriana Nébrega da Silva — Rep. Departamento de Ciéncias da , 7 956

l 1. Valmir Lopes de Lima — Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais > k M I V”

12. José Olinda Braga - Chefe do Departamento de Psicologia ,

l3. Joao Ilo Coelho Barbosa— Representante do Departamento de Psicologlax / k
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14. Mério Martins Viana Fflhbi— Representante do Departamento de I—Ilstorla Mu a ,

15. Marcelo Lficio C. de Amorim — Representando a Chefia do Dept. (16 Letras-Libras , ‘

16. Maria Silvana Militfio do Alencar - Coordenadora do Curso de Letras DiurnOr

17. Kétia Lucy Pinheiro — Coordenadora do Curso dc Letras-Libras {4,0111%

“”7"“ MW;18. Maria Valdénia Falcfio do Nascimento - Coordenadora do Curso de Letras Notum ‘ '

19. Maria Neyara de Oliveira Arat’ljo — Coord. Curso de Ciéncias Sociais Notumo‘lfiéfisgggfi -.

20. Ana Rita Fonteles Duane — Coordenadora do Curso de Histéria AMA, 11,12, 47 - wood/I22

21. Antonio Luiz M. e Silva Filho — Coord. Prog. de Pés-Graduaqfio em HistériaW...»

- ,1!”

24. Adelson Andrade Alves Sobrinho — Rep. Mag. de Ensino Bésico Técnico e Iecnolé ice 1

"- M? .‘ 29—5;ij—W

22. José Célio Freire - Coordenador do Programa de Pés-Graduaoio em Psicologi

23. Luana Ferreira de Freitas — Coord. Prog. Pés-Graduagfio em Estudos da Traduofio

25. Maria Cleomar Carvalho dos Santos Rep. Corpo Técnico-Administrativo . ~ Wk)? " ”(1((66

26. Lindojane Gomes Nunes - Rep. Corpo Técnico-Administrativo ' I

27. Natanna Santana de Morais — Rep. Centro Académico do Biblioteconomia - m J W

28. Rafaela Paes — Representante do Centro Académico de Psicologia ."

‘29. Lucas Pinhciro - Representante do Centre Académico do Histéria _ » vac)K ~31 “M20


