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\ Add da 172! 803.50, cm caréter extraord§_
nfirio, do Consolho do Contra do Humanidg
don da Uhifersidade Federal do Cearfi.—-

Ao- 04(quatro) dian do m3: do outubro de 1991(mil, noveoentea e do

venta e um), a. 8:00(oito) horas, realizouyae, na Sala de Reunific-

deste Centre, main uma aessfio, em caréter extraordinério, nob a P32

sidfinoia da Vice-Diretora em exeroioio do Centre de Humanidades,P:g
fesaora maria Bruhilda Telles de Souza, con$ando com a presenqa dos

Senhores Censelheires: Bené Teixeira Barreira, exrdiretor do Centre;

Francisco Souto Pauline, Chefe do Departamento de Comunioaofio Social

3 Biblioteconomia; Helene'Velay, respondfnde pela Chefia do Departan

mente de Ciéneias Seciail e Filesefia; Sebastiae Teoberto Mourfio Lag
dim e Rafael Sénzio do Azevado, Chefs e Representante do Departamenp

to de Literatura; Maria do Lourdea S. Dias Branco Arthaud 0 Maria da7")

Conceioao Moreira Leite, respondendo pela Chefia e Representante do

Departamento do Letras Eatrangeiraa; Maria Elias Scares 3 Maria do '

Jesus de Si Correia, Chefs e Representante do Departamenio do Lotras

Vornéculaa; Guntavo Alberto Foreira do Moura, Chore do Departamento

de Psioolegia; Ana maria Sé de Carvalho, Coordenadora do Curse de A;

blioteoonomia; Ceraldo markan Ferreira Gomez, Coordenador do Cur-o

do Ciéncias Sociais; Francisco de Aegis S. do Oliveira, Coordenader

do Curse de Historia; César Barreira, Coordenador do Curse de Meatrg
do on Seoielegia; Luiz Tavares Jfinior, Coerdenader do Curse do Mestqg

do em.Letras; Maria José Santa Rosa Borges de Castro, Representanto,

d150, Suplente de Representante do Cen$ro de Humanidadea junta ao Cog

aelho de Engine, Paaquisa e ExtensEe-CEPE; morons Tilie Dias Monteiro

representante do Centre Académioo de Letran. Havendo nfimere regimegtal
a Presidéncia deolareu aberta a aessfio. Colocou a ata g: dzgouggggffiog

ve as seguintes emendaa: ma pégina Ol/vérse, onde 3e lé: a firesidenta
da ADUFC deu inieie a sua falagfio...leia-ae deu inicio a sua fala; na
pégina OQ/Verso, ends as lé: n50 formagfio da liata séxtupla, leia-ae,

n50 valerizaofio da lista séxtupla.... Apés citadas emendaa, a ata £01
pasta em votaofio. Aprovada p610 Conselhe do Centre a ata da 363350 03

dinéria anterior. Em aeguida. a Vice—Diretora fez a leitura. do mapa de
apuragfie: UNIVERSO - total de estudantea aptes a Yetar=1.824 (mil, q;
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bera Scares e 331 (trezantos e trinta e um) para a chapa do Professor

Rfiné Barreira; 16(dazesaeis) Votes am branco a 34 (trinta a quatro)ng

los. Professores= 139(cento a trinta a nova) votaram em favor da chg

pa do Professor René Barreira; 50(cinquenta) em favor da chapa da Pro

fessora Débora Scares; 06(seie) votes em branco a 05(cince) votes nay

los; Servidores: 55(cinquenta e cinco) votaram na chapa do Professor

René Barreira; 45(quarenta a cinco) na chapa da Professora Debora Sea

res; 06(seis) votes nnlos a nenhum voto em branco. Para 0 processo de

Votacfio aplicourae a seguinte formula: N1 = i (g; + g; + E; ) = 100 e
3 P A F

obtave—ee os percentuais de: Chapa do Biofessor René Barraira: Catego—

ria de Professor, 20,14% (vinte virgula guatorza per cente);Estudante

6,04% (sais virgula quatro per canto) a Seruider, 16,08% ( dezessaia
virgula oito per canto), perfazendo 0 total da 42,26 ( quaranta e
dois virgula vinta a sale per canto). Chapa da Professora Débora Soa-

res: Categoria da Professor, 7,24% (sate virgula vinte e quatro por

canto); Estudante, 1,28% (hum virgulavmaacflnpor 0911130) 6 Servider,
13,15% (treze virgula quinze por canto), perfazendo 0 total da 21,6fifl
Pesto em vetagfio, o conselho de Centre homologou o referido mapa da

votacfio. O Conaelheiro Francisco Souto acreecentou qua a elaiofio ocqg. a
ran no clima de damecracia a cordialidade, nesta aentido 0 Centre da

Humanidades esté de parabéns. 0 Conselhairo Gustavo Maura ratificou ,
afirmando qua 0 CH resgatou o proceeso democrético. O Conselheiro Re—

né Barreira rassaltou o trabalho compatenta e sério da Comisefio Elai-

toral qua contribuiu para 0 plane éxito da aleigao. Lamentou que esta

tenha ocorride no final do semestre letive o qua levou a uma grande

abetangfio da oategoria de eetudante. A Consalhaira Bruhilda Telles £5
cultou a palavra aos Consalhairos para o estabelecimento de criterioa

para a alaboragao da lista séxtupla de Dirator a Vica—Diretor. Apes
diacussfio o Consalho de Centre aprovou a preposta do Censalheiro Tavg

res Junior, ou seja, formar a lista com.o noma do candidate aleito pg

la comunidade do Centre de Humanidades a maia 05(cinco) names de Cons
salheiroa qua sejam Chafea de Departamantoa. A Viea-Ddretora sugeriu

qua oe Departamentes de Letras Estrangeiraa, Vernaculas e Ciénciae $2
ciais fossem representados n50 pales os saus chefes a sim pales reprg

sentantes dastas Departamantos junte ao Conselho de Centre, tande em
vista qua os referidos Departamentos tiveram es seue chefes come canp
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Q tivamente, constituidas: Diretor - Professor René Teixeira Barreira,

Francisco Souto Pamlino (DCSB), Sebastifio Teoberto Mburao iandim(DL),

maria da Conceigfio Moreira Leite (DLE), Maria de Jesus de Sé Correia

(DEV) e Gustavo Alberto Pereira de Maura (DPsic.). Vice—Diretor: MB-

ria Elias Scares - (DLV), Francisco Souto Paulino (DCSB), Rafael 835

210 de Azevedo (DL), maria da Conceigao Mbreira Leite (DLE), maria

de Jesus de Sa Correia — (DLV) e Gustavo Alberto Pereira de Moura -
(DPsia). Em Votagfio, as 02 (duas) listas foram aprovadas por unani~
midade pelo Conselho de Centro. A seguir o Conselho aprOVOu o Termo
de Compromisso no seguinte teor: Os professorea que compaem as duaa

listas séxtuplas, com excegfio dos Que as encabegam, eleitor pelo prg

cesso democratico realizado no Centro dejfiumanidadea, comprometempse

a, case nomeadoa, n50 aceitar a referida nomeagao. Nada mais havendo
ao que tratar, a Presidéncia deu por encerrada a sessao, da qual,

para constar, eu, Dulce maria Custédio do Amaral, Secretaria, lavrei
a presents ata, a qual depois de lida e aprovada, vai assinada pelos

presentes o O c


