
Ata‘ da 23 Reuniae Extraordinaria do 'Conselho do Centre de Humanidades da

"Universidade Federal do Ceara. Aos 26 (vinte e seis) dias do mes de setembro do

ane de 2007 (dois mil 6 sete), as 09h30min (nove horas e trinta minutes), realizeu-

se -na sala de reunioes, mais uma sessao extraordinaria do Censelho do Centre de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhera Diretora, Professora Maria de Fatima

Oliveira Costa, contando com a presenoa dos Senheres Conselheiros: Jesé Leite de

Oliveira Junior 6 Maria Neuma Barreto Cavalcante — sub—chefe e representante do

Departamento de Literatura; Livia Marcia Tiba Radis Baptista e Jacqueline Freitas

Bezerra — chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Rute

Batista de Pentes e Heliemar Cavati Sebrinho — chefe e representante do

Departamente de Ciéncias da Informaefio; Valmir Lopes de Lima —- chefe do

Departamento de Ciéncias Socials; Gustavo Alberto P. de Moura —- chefe pro-

tempere do Departamento de Psicelogia; Sebastiao Rogério de Barros da Ponte e

Gerson Gale Ledezma Meneses — chefe e representante do Departamento de

Historia; Atila Amaral Brilhante e Joana D’Arc Mesquita Borges — chefe‘ e

representante do Departamento de Filosofia; Roberto Arruda de Oliveira -

coordenader do Curso de Letras; José Renaldo Aguiar Salgado — ceordenado’r do

Curso de Comunicaeao Social; Marcie de Assumpofio Pereira da Silva —

coerdenador do Curso de Biblioteconomia; Demingos Sévio Abreu — ceerdenader

do Curso de Ciéncias Sociais; Evanildo Costeski —- coordenador do Curso de

Filesofia; Veronica Morais Ximenes —— pela coordenadera do Curso de Psicolegia;

Fernanda Maria Abreu Coutinho — coordenadora do Programa de Pos-Graduaeio

em Letras; Rejane Maria Vascencelos Accioly de Carvalho — ceerdenadora do

Programa de Pos-Graduaefio em Seciolegia; Zulmira Aurea Cruz Bemfim —

ceordenadora do Programa de Mostrado em Psicolegia; Glaucya Gislayne Brite

Cavalcante - coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias

Spares — ex-diretera do Centre de Humanidades; José Lima Teixeira — representante

do Corpo Técnice Administrative 6 Maycon Damasceno Freires — representante do

Centre Académico do Curso de Letras. Tiveram suas faltas justificadas os seguintes

Conselheires: Sandra Maia Farias Vascencelos; Marcia Vidal Nunes; Inés Silvia

Vitorine Sampaio e Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin. ORDEM DO DIA:

Havende quorum regimental a Senhora Presidents iniciou a sessfio celoeando em

apreciaefio a pauta do dia, a qual foi aprovada per unanimidade. PRIMEIRA

MATERIA: Aprovagao da Ata da 441‘1 365350 ordinéria do Censelho de Centre.

Posta em votaefio, a matéria foi aprevada per unanimidade. SEGUNDA

MATERIA: Prejeto de Pregrama Especial de Apoio a Graduaefie. A Senhora

Diretora prestou esclarecimentos aos Scnheres Conselheiros sobre a iniciativa do

Magnifice Reiter Professor lcare de Sousa Moreira, de que este Pregrama

objetivava obter uma posieao quante as necessidades e demandas dos Curses de

Graduaeao. Em seguida colocou em apreciaeée es seguintes projetos: a) Curso de

Letras —- O Conselheire Roberto Arruda de Oliveira disse que o processo de

preparaefio do prejeto fora muito rapido, e que o quantitative destinado seria

dividido entre as 55 (cinqfienta e cinco) Coerdenaeoes de Cursos de Graduaefio cla

UPC. Em seguida, fez a leitura do parecer favorével emitido peles membros que

oompunham o Colegiado do Curso de Letras, informando que um dos objetivos

principais do projeto em questfio para o Programa Especial de Apoio a Graduagzfio

seria “criar uma infra-estrutura favoravel que centribua para uma malor eficiéncia
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na execucao do Novo Projeto Politico Pedagogico do Curso de Letras, garantindo
qualidade continua na aplicacfio do projeto pedagégico, e a conseqiientemente
diminuicfio da evasao dos discentes”. Esclareceu que o montante solicitado’ 'fora dc
R$700.000,00 (setecentos mil reais), a fim de ser aplicado em 2008. Em seguida
houve ampla discussfio sobre o assunto em pauta', no que tange ao tempo, aos custos
e as vantagens e desvantagens da elaboracfio do projeto. O Conselheiro Valmir
Lopes de Lima disse que os Cursos n50 cram obrigados a participar do projeto e que
esta verba poderia ter sido dividida sem prévia consulta. Posta cm votagfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Jose’ Ronaldo Aguiar Salgado
sugeriu ao Conselho que, por se tratar de um mesmo assunto, fossem aprovados os'
projetos em bloco, a fun de n50 ficar repetitive. A Sra. Presidente Profa. Maria de
Fatima Oliveira Costa informou que nao seria correto, haja vista as peculiaridades, o
entendimento e a apresentacfio de cada Curso. Posta em votacfio foi aprovado por
unanimidade a aprovacao individual de cada projeto. b) Curso de Comunicacfio
Social — O Conselheiro José Ronaldo Aguiar Salgado relatou a matéria devidamente
aprovada pelo Colegiado do Curso de Comunicacao Social informando os objetivos
do referido projeto e realcou a necessidadc do aumento no nfimero de bolsa de
monitoria. Informou também o valor total do projeto em R$255.000,00 (duzentos e
cinqiienta e cinco mil reais), para 2008. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. c) Curso de Psicologia — A Conselheira Veronica Morais
Ximenes relatou a matéria aprovada pelo Colegiado do Curso dc Psicologia em
reuniao realizada no dia 25.09.07, informando que para atender as necessidades
contidas no referido projeto o montante seria num total de R$166.000,00 (cento e
sesscnta e seis mil reais) e um dos principais objctivos do referido projeto seria
melhorar a prevencfio da evasiio, para a maximizacfio da ocupacfio de vagas e a
otimizacfio da relacfio professor/alum. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. d) Curso de Biblioteconomia — O Conselheiro Marcie dc
Assumpcao Pereira da Silva relatou a mate’ria, aprovada pelo Colegiado do Curso de
Biblioteconomia e tern como objetivo geral “criar e implantar infra-estrutuga fisica,
adquirir mobiliérios, equipamentos eletronicos e digitais, sofiwares, acervo, material
de consumo e contratacao de monitores como iniciativa em busca da exceléncia do
Curso de Biblioteconomia”. Ressaltou também que considerando os valores
solicitados elevados para atender ao curso, dividiram o montante de R$300.000,00
(trezentos mil reais) assim distribuidos: 55.000,00 (cinqfienta e cinco mil reais) para

.2008; 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) para 2009 e 100.000,00 (cem
mil reais) para 2010. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. e)
Curso de Ciéncias Sociais — O Conselheiro Domingos Sévio Abreu relatou a
matéria aprovada pelo Colegiado do Curso de Ciéncias Sociais, informando que
dcntre os principais objetivos esta “o fortalecimento das atividades dc graduacfio,
tomando como foco a implantacfio de um suporte técnico-pedagégico que permita o
desenvolvimento das atividades académicas dos alunos”. Informou que o custo foi
em torno de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) para ser aplicado em 2008. Posta
em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. f) Curso de Filosofia — O
Conselheiro Evanildo Costeski relatou a matéria aprovada pelo Colegiado do Curso
de Filosofia, e tem como objetivo geral “alcancar a excelencia académica em curto
prazo”. Informou ainda que os custos foram estimados no valor de R8190 00,00
(cento e noventa mil reais) para ser aplicado ern 2008. Posta em votagao, a matéria



foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Criacfio de Disciplinas —

Departameuto de Comuuicacao Social. 0 Censelheire José Renaldo Aguiar

Salgado relatou a matéria aprovada pelos Celegiades do Departamente e

Coordenacfio do Curso de Comunicacfio Social, que trata da Criaefio de Disciplinas

para atender as habilitacoes de' Jornalismo e Publicidade do citado Curse. Pesta em

votacao, a mate’ria foi aprovada per unanimidade. QUARTA MATERIA: Criacao

do Curso de Especializacao - Departamento de Comunicacao Social. 0

Conselheiro Jesé Renaldo Aguiar Salgado relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Cemunicacao Social em reuniae realizada no dia 04.09.07, que

trata da solicitacae da criacfio do Curso de Especializacae: Audiovisual em Meios

Eletronicos, e tern per objetivos especifices: “formar profissionais capacitades para

pesquisa e cenceber projetos audiovisuais, corn visfie critica da realidade socio-

economica em especial do Brasil 6 América Latina; preparar profissionais

capacitados para elaborar projetos de pesquisa na area (is cinema 6 de audiovisual

estimulando-os para a docéncia e para a realizacao de produtos audiovisuais”. A

Senhora Diretora acrescentou esclarecende que a documentacao apresentada com

curriculos dos professores, disciplinas efertadas, além de informacoes

complementares. Posta em votacao, a matéria foi aprovada per unanirnidade. O

tenselheiro Jesé Renaldo Aguiar Salgado foi parabenizado per sua iniciativa em

relacae ae citado Curso de Especializacao. QUINTA MATERIA: Recurso do

Processo Seletivo para Professor Substitute. A Senhora Diretora esclareceu aos

Senhores Conselheiros que a Senhora Tesoro Hinojosa Hurtado, candidata para

FESelecae de Professor Substitute, entrou com recurso contra decisao da Banca

Examinadera no processo seletivo para Professor Substitute de Lingu'a Espanhola

da casa de Cultura Hispanica. Em- virtude do presente recurso a Diretoria do Centre

designou para relator 0 Prof. Atila Amaral Brilhante que, em seu parecer informa:

“a despeite de recenhecer evidéncias de uma certa deserganizaca'o na conducao do

cencurso, propugna pelo nae previmente do recurso, uma vez que nae foram

apresentadas razoes que justifiquem a anulacao”. Posta em votaeao, a matéria foi

aprbvada per unanimidade 6 com louver. SEXTA MATERIA: Afastamento de A

Decente. a) Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Valmir Lopes de

Lima relateu a matéria aprovada em reuniae do Departamento de Ciéncias Sociais

realizada no dia 21.08.07 que trata da solicitacao de afastamente da Profa. Isabelle

Braz Peixoto da Silva, no periede de 01/02/08 a 31/01/09, a fim de realizar Estagio

Pés-Doutoral na Universidade de Lumiére Lyon 2 — Franca. Posta em votacae, a

matéria foi aprovada per unanimidade. b) Departamento de Letras Estrangeiras.

A Conselheira Jacqueline Freitas Bezerra relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao realizada no dia 14/09/07, que trata

da solicitacae de afastamente da Profa. Martiue Suzanne Kunz, no periodo de

30/09 a 30/10/2007, para realizar estagie no Centre de Pesquisas e Estudos

Antrepolegices da Universidade de Lyon 2 (Crea) e na Universidade de Lumiere

Lyon 2, em Lyon — Franca. Posta em vetacao, a matéria foi aprovada per

unanimidade. SEXTA MATERIA: Aprovacao ad referendum de Afastamento de

Docente. O Conselheire José Renaldo Aguiar Salgado relatou a matéria aprovada

pelo Departamento de Cemunicacao Social em reuniae realizada no dia 04.09.07,

que trata da solicitacae de afastamento da Profa. Ines Silvia Viterine Sampaio, no

' periodo de 25 a 30.09.07, a fim dc participar da VI Bienal Ibero-americana de



, Universidade de Barcelona — Barcelona — Catalunha — Espanha. Posta em votacao, a

, critica acerca da realidade enfrentada pelos sujeitos, como também de vivéncias e

Comunicacao a ser realizada em Cérdoba 4 Argentina. Posta em votacfio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA - Prorrogacfio de

Afastamento — Departamento de Psicologia. O Conselheiro Gustavo Alberto P. de

Moura relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao

realizada no dia 19.09.07, que trata da solicitacao de prorrogacfio de afastamento da

Profa. Ll’lcia Maria Goncalves Siebra, por mais 01 (um) ano, a partir de 28.09.07

a 29.09.08, 3 fim de dar continuidade ao Programa de Doutorado que ora realiza na

matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA: Projetos de Extensfio.

Departamento de Psicologia. a) A Conselheira Veronica Morais Ximenes relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao realizada no dia

05.09.07, que trata do projeto de extensao intitulado: “II Semins’trio Locus —

Perspectivas Psicolégicas e o Ambiente”, coordenado pela Profa. Zulmira Aurea

Cruz Bomfim e tern, o referido projeto como um dos objetivos principals “realizar

um seminario anual para difusao, producao e discussao do saber da psicologia

ambiental”. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. b) O

Conselheiro Gustavo Alberto P. de Moura relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Psicologia em reuniao realizada no dia 05.09.07, que trata do

projeto de extensfio intitulado: “Curso Fundamentos Bésicos sobre a Crianca e o

Adolescente”, coordenado pela Profa. Andréa Carla Filgueiras Cordelro, e tern por

objetivo principal “propiciar a socializacfio de informagoes e préticas acerca da

temética crianca e adolescente, possibilitando a formacfio de um espaco de reflexfio

articulacoes interpcssoais entre profissionais, cstudantes e trabalhadores sociais que

jé trabalham ou com interesse em trabalhar junto a crianca e ao adolescents”. Posta

em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA:
Renovacfio Projetos de Pesquisa — Departamento de Histdria. O Conselheiro

Sebastiao- Rogério de Barros da Ponte relatou as matérias aprogadas .pelo

Departamento de Historia em reuniao realizada no dia 05.09.07, que trata das

seguintes renovacoes de projetos de pesquisa: a) “Historia Economical de Aracati

nos Séculos XVIII e XIX”, coordenado pelo Prof. Almir Leal de Oliveira; b)

“Procurando pela identidade e 0s lugarw da memoria da nacionalidade,

Uruguai (1920 — 1930)”, coordenado pelo Prof. Gerson Galo Ledezma Meneses. O

Conselheiro Sebastiao Rogério de Barros da Ponte fez a leitura dos pareceres

favoraveis a prorrogacfio dos citados projetos. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA: Assuntos de

Interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. — a) Representante do

Centro de Humanidades junto a0 Grupo de Trabalho de Monitoria da Pro-

Reitoria de Graduagfio. A Sra. Presidente informou que a representacao da Profa.

Maria Margarete Femandes de Sousa junto a0 Grupo de Trabalho de Monitoria da

Pro Reitoria de Graduacfio jé foi encerrado. Diante da matéria ‘apresentada,

procedeu-se a escolha de um novo representante mediante as indicacoes feitas pelos

Departamentos: a) Literatura — Profa. Irenisia Torres de Oliveira; b) Letras

Veméculas — Prof. Julio César Rosa de Arafijo; c) Comunicacfio Social — Prof.

Agostinho Gosson; d) Filosofia — Prof. Evanildo Costeski e e) Psicologla — Prof.

Jofio Ilo Coelho Barbosa. Apos o término da consulta feita entre os Conselhciros

presentes deu-se o scguinte resultado: Prof. Evanildo Costeski — 08 (oito) votos;



Irem’sia Torres de Oliveira — 06 (seis) votos. Posta em votacao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. b) Indicacao de Docente para Comissao de
Progressao Funcional de Professor Adjunto para Professor Associado. A Sra.
Presidente informou que o mandate da Comissao designada pelo Magnifico Reitor
para avaliacao da Progressfio Funcional dc Professor Adjunto para Professor

< Associado teve seu término em agosto proximo passado. Diante da matéria
apresentada, procedeu-se a escolha para indicacao da nova Comissao acima citada,
mediante as indicacfies feitas pclos Departamentos: a) Literatura — Prof. Sebastiao
Teoberto Mourao Landim; b) Letras Vemaculas — Prof. Paulo Mosanio Teixeira
Duarte; c) Comunicacao Social — Prof. Elian de Castro Machado e d) Psicologia —
Prof. Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas. Apos o ténnino da consulta feita entre os
Consclheiros presentes deu-3e o seguinte resultado: Titulares: Prof. Ricardo
Lincoln Laranjeira Barrocas — Departamento de Psicologia — para Presidente com
09 (nove) votos; Prof. Sebastiao Teoberto Mourao Landim — Departamento de
Literatura — 08 (oito) votos 6 Prof. Elian de Castro Machado — Departamento de
Comunicacao Social - 03 (trés) votos; e para Suplente: Prof. Paulo Mosz’inio —
Departamento de Letras Vernaculas - 02 (dois) votos . Posta ern votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. COMUNICACCES: A Senhora Diretora fez as
seguintes comunicacfies: a) Parabenizou o Curso de Ciéncias Sociais pelo
certificado recebido por ocasiao da sua avaliacao publicada no Guia do Estudante
Melhores Universidades 2007; b) agradeceu a Profa. Marluce Coan pela sua
colaboracao enquanto Coordenadora do Curso de Letras e parabenizou 0 Prof.
Roberto Arruda de Oliveira por sua clcicao a frente da Coordenacfio do Curso de
Letras; c) deu as boas vindas a0 aluno Maycon Damasceno Freires — representantc

‘ do Centro Académico do Curso de Letras. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa deu por encerrada a sessao
agradecendo a presenca de todos. E, para constar eu, Fernanda Aparecida de
Miranda lavrei a presente ata que apés lida e aprovada scra assinada por mim e
pelos demais presentes.


