
ATA DA 223E SESSHO ORDINA-
RIA DU CUNSELHD DO CENTRO
DE HUMANIDADES DA UNIVERSE
DADE FEDERAL D0 CEARA.

Aos 13(treze) dias do més de maio de 1994(mil novecentos e noventa e
quatro), as-9:20(nove horas e vinte minutos), realizou--se na Sala de
Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centro, sob a presi
déncia do Senhor Diretor Professor René Teixeira Barreira, contando
com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares,Vice-Dir§
tora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Ana Maria Pereira
do Régo Monteiro,Chefe e representante do Departamento de Literature;
Maria de JesUs Sé Correia, Chefe do Departamento de Letras Vernéculas;
Débora Candida Dias Scares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e represeg
tante do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Pauline,
Chefe do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Manuel
Domingos Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Chefe e representante
do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Freire e
Laéria Beserra Fontenele, chefe e representante do Departamento de
Psicologia; Francisca Simao de Souza, chefe do Departamento de Histo—
ria; Euterpe Barreto Rosa de Sousa, coordenadora do Curso de Letras;
Raimundo Nonato de Lima, coordenador do Curso de Comunicagao Social; Pe
regrina Fatima Capelo Cavalcante, coordenadora do Curso de Ciencias SQ
ciais; Célia Leite Juliao, coordenadora do Curso de Psicologia; Fran-
cisco de Assis Santos de Oliveira, coordenador do Curso de Historia ;
Ismael de Andrade Pordeus Junior, coordenador do Programa de Pos- Gradu
agao em Sociologia e Monica Dourado Furtado, Vice— Coordenadora Geral
das Casas de Cultura Estrangeira . A convite do Diretor do Centro com-
pareceram a reuniéo os Professores Francisco José Pinheiro e Lacia Ma—
ria Castelo Sales. Havendo quorum 0 Professor René Barreira deu inicio
a reuniao passandm a palavra ao Professor Francisco José Pinheiro que,
na qualidade de membro da Diretoria da Associacao dos Docentes da UFC-
ADUFC, fez a distribuigao do jornal referente a programacao da chapa
para a préxima eleicao da ANDES, que accrrera nos dias 24,25 e 26.05.,
94. Em seguida leu os nomes dos candidatos que compfiem a referida cha-
pa, solicitando aos presentes todo empenho em divulgar esta eleicao ,
dada a importéncia da mesma. 0 Professor Pinheiro disse ainda que ’jé

_@¢§é havendo discussfies setoriais sobre mencionado processo eleitoral
e esperava contar com a participagao de todos. Dando continuidade, 0
Professor Pinheiro falou do seminério "Construindo a Democraoia na
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“Avaliagfio na Universidade Brasileira" - Prof. Moysés Nussenzveig (PUC-RJ);
'4) "Universidade Brasileira: Abordagem Histérica" - Prof. Luis Antonio Cu-
nha (UFF) e Profa. Ligia Prado (USP); 5) Universidade e Sociedade" - Profs
Miriam Limoeiro (UFRJ). Em seguida 0 Professor Francisco Pinheiro prestou
esclarecimentos sobre referidos temas, acrescentando que a ADUFC, tomando
como base a eleicao passada, havia se preocupado em promover a realizagao
desse seminario, para que a experiéncia no processo sucessério nao voltas
se a se repetir, uma vez que seré discutido também o processo eleitoral pg
re a escolha do proximo Reitor. Continuando, afirmou que neste seminério
seré feita uma reflexao sobre as Universidades Brasileiras em diversas tg
maticas. Com este objetivo, a ADUFC havia convidado pessoas com visoes d;
ferenoiadas a respeito dos temas a serem abordados; que havia sido motivo
de preocupacao da ADUFC realizar esta discussed 0 quanto antes para nao
atrapalhar o processo sucessério da UFC,que se aproxima. Em seguida,soli-
citou aos Conselheiros todo o empenho no sentido de divulgar o citado even
to, dada a importancia do mesmo. Posteriormente, 0 Professor René Barrei—
ra agradeceu ao Professor Pinheiro pelo seu trabalho juatoa a Diretoria
da ADUFC acrescentando, ao mesmo tempo, que esperava contar com a partici
pet} a o d e t o d o s . no. cre'férnidm s’eminéribzo Coofimuaadm a ':Pfofr. r-Rénéefiarreir'a‘;oomunioau an .130;
selho de Centro o falecimento do Professor Jose Maria Moreira Campos ocor
rido na ultima sexta-feira, dia 06.05.94. Fez mencao aos indmeros titulos
due 0 Professor Moreira Campos havia consquistado em vida, dentro e fora
da UFC. Em seguida convidou a todos a se fazerem presentes a missa de 79
dia do referido professor, a ser realizada hoje, dia 13.05.94, as 19:00
horas, na Catedral de Fortaleza. Posteriormente fez a distribugao do rela
torio de passagens ouncedidas a0 Centro de Humanidades nos meses de margo
e abril do corrente ano, acrescentando que no més em curso estava havendo
grande demanda em pedidos de passagens e que, até a presents data, estavam
sendo atendidas mais de 20 (vinte) solicitagdes. Dando prosseguimento a
reuniao, 0 Professor René Barreira colocou a ata da 222Q sessfio ordinaria
deste Conselho em discussao; posta em votacao, a ata foi aprovada por una
nimidade. Colocada a pauta em discussao, os Conselheiros Raimundo Nonato
de Lima e Débora Candida Dias Scares solicitaram, respectivamente, a in—
clusao das seguintes matérias: - Projeto de Extensao e Cessao de Docente.
Primeira matéria. Homologagao de Concursos. a) A CUnselheira Maria de Je—
sus de Sa Correia relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Vernéculas em reuniao de 12.05.94, referents ao resultado do concurso pa—
ra Professor Auxiliar, Dedicacao Exclusiva, Setor de Estudo: Prética de
Ensino da Lingua Portuguesa, conforme Edital n9 87/93. Acrescentou que
referido concurso foi em decorréncia da transformagao da vaga de profes-
SOr adjunto para professor assistente, chegando a se realizar para a va-
ga de professor auxiliar, nos dies 09, 10 e 11.05.94, para o preenchimen—
to de 01 (uma) vaga. Se apresentaram 06 (seis) candidates com o pedido de
0 I ~ . . - _ .. A - - .—
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ceu a preva escrita, per isso a preva nae foi corrigida, nae considerada

pela Comissae Julgadera. - Abdias Saraiva — obteve a média final de 2,56
(dois virgula cinquenta e seis); Luiza Maria Aragae Pentss - obteve a me
dia final de 4,22 (quatro virgula vinte e deis); Yvanewik Dantas Valerie-
- obteve média final de 8,29 (oite virgula vinte e neve). Tendo em vista
05 resultados supramsncienados, 0 candidate YVANOWIK DANTAS VALERIU fei
considerado aprevade e indicade para centratacao. 0 Professor René Barrsi-
ra lammou aos presentes que a nemeagae de professor estaré suspense a par-
tir de 01.06 a 13.12.94 e, per isse, ha pressa em encaminhar es processes
ds oentratacao de decentes. Em seguida, p65 a matéria em vetacae, sendo hg
mologada pelo Conselho de Centro. b) 0 Conselhsiro Jesé Célio Freire rela
tou a matéria, aprevada pelo Departamento ds Psicelegia em reuniae de 06.
05.94, referents ao rssultade do concurse para Professor Assistente, De-
dicagae Exclusiva, Setor ds Estudo: Pesquisa e Psicometria, conforms Edi
tal n9 14/94. Acrescenteu que o cencurso se realizeu nos dies 03 e 04.05.
.94, para o preenchimento de 01 (uma) vaga. Inscreveram-se 02 (dois) can—
didates, obtsnde as ssguintss médias: - Silvana Maria Aguiar de Figueire-
de - média final de 6,36 (seis virgula trinta e seis); - Wagner Bandsira
Andreela — média final de 9,30 (neve virgula trinta). Diante dos resulta-
dos acima, 0 candidate WAGNER BANDEIRA ANDREOLA‘fei considerado aprevade
e indicade para centratagao. Em vetagae, a matéria foi homelegada pele C05
sslho de Centre. 0) A Conselheira Monica Deurade Furtado relateu a matérie
aprovada pelo Celsgiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrar
geira em reuniae ds 11.05.94, referents ae resultade do concurso para Pro-
fessor de 19 e 29 Graus, Classe D, a nivel de especializagao, Setor ds Es-
tude: Lingua Inglesa, conforms Edital n9 11/94. Acrescentou que o concur-
se havia side realizade nos dias 03, 04 e 05.05.94, com 03 (trés) candida-
tas inscritas, sendo que duas delas nae cemparsceram a preva didatica. As
notas foram as seguintes: — Cristina Maria Perdeus‘Marinho - Preva de Ti—
tulos: 6,0, 6,0 s 6,0; Preva Escrita: 6,0, 6,0 s 6,0; Preva Didétioa: n50
compareceu; — Claudiana Maria Redrigues Nunes ds Almsida - Preva de Titu—
los: 7,0, 7,0 s 7,0; Preva Escrita: 7,0, 7,0 s 7,0; Preva Didatica 7 nae
compareceu; — Marcia de Mele Fernandss Gradvohl - Preva de Titulos: 9,0,
9,0 s 9,0; Preva Escrita: 9,0, 9,0 s 9,0; Preva Didatica: 7,0, 8,0 s 8,0,
perfazendo 0 total ds 77 (setenta e sets) pentes, com a media de 8,5 (ei—
to e meio). Diante dos resultados acima, a candidate Marcia de Mele Fer—
nandes Gradvohl foi censiderada aprovada e indicada para centratagae. Em
votagae, a matéria fei hemologada pelo Conselho de Centre. Segunda maté-
ria. Afastamsnte de Decentes. a) 0 Conselheire Manuel Demingos Neto rela—
tou a matéria, aprevada "Ad refersndum”pela Chefia de Departamento de Ci2
éncias Sociais s Filesefia em 29.04.94, referents ae afastamento do Profes
ser Custodie Luis Silva de Almeida, no periode de 04.07.94 3 12.07.94,cem
finus limitade, a fim de participar do I Congresse Eurepeu de Biedanga, na
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referenduo" pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

09.05.94 3 pelo Diretor do Centro "ad referendum" do Conselho de Centro

na mesma data, referents ao afastamento da Professora de 19 e 29 Graus

'Angela Maria Muniz Alexandre, da Casa de Cultura Italiana, 3 fim de rea—
lizar Cursos de Lingua e Culture Italians, em Gargnano dal Guarda-Itélia,

no periodo de 13.06.94 3 09.08.94, com onus limitado. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Prorrogagfio de

afastamento de docente. 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicacéo Social e Bibliotecono—

mia em reuniéo de 10.05.94, referents a prorrogacfio de afastamento do Pro

fessor Luiz Tadeu Feitosa, no periodo de 01.05.94 a 01.03.95, a fim de

continuar Curso de Mestrado, na Universidade Catélica de 550 Paulo. Posta

em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Apro—

vagéo de Comissao Julgadora para Concurso. A Conselheira Francisca Simfio

de Souza relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Histdria em

reunifio de 12.05.94, referente a indicacéo dos docentes: Gisafran Nazare—

no Mota Jucé (Presidente-Adjunto-UFC), Francisco de Assis Santos de Uli—

veira (Adjunto—UFC) e Eduardo Diatay Bezerra de Menezes (Titular-UFC);Su

bstitutos definitivos: Sebastiao Rogério Barros da Ponte (Adjunto-UFC) e

Francisco José Pinheiro (Assistente—UFC), para comporem a Comissfio Julga—

dora do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Teoria e Meto—

dologia da Historia, conforme Edital n9 25/94. Acrescentou que esta vaga

surgiu em decorréncia da exoneracfio do Professor Ricardo 0rié, daquele De

partamento. Em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta
matéria. Foram relatados pela Coordenadora da Casa de Cultura Britanica,

Professora L0cia Maria Castelo Sales, 05 projetos de extensfio que se se-

guem, aprovados pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultu—

ra Estrangeira em reuniao de 11.05.94: 3) Projeto de Extensfio intitulado

"Curso PET", coordenado pela professors Cicera Cavalcante, da Casa de Cul-

tura Briténica. Referido projeto teve inicio com o ano letivo e término

previsto para 0 final do mesmolcom 0 total de 120 h/aula. Justifica-se
pela grande demanda de alunos que, ja tendo concluido o curso bésico de

inglés, sentem necessidade de continuar os estudos da lingua. Este curso
atende bem a esta demanda porque no curto periodo de dois semestres pro—
porciona um treinamento intensivo das estruturas jé aprendidas e possibi—

lita a obtencfio de um certificado em nivel intermediério. Fez a leitura

dos objetivos e afirmou que o projeto em questéo destina-se ao poplico

em geral desde que atenda ao requisito de ter concluido o 19 Grau e jé
tenha conhecimentos bésicos da lingua inglesa. Tem prioridade os alunos

interessados semafazem 0 PET. Em votagéo, a matéria foi aprovada por una-

nimidade. b) Projeto de Extensfio intitulado "Curso de Inglés Instrumental
I e II", coordenado pela professors Maria Socorro Gomes Freire, da Casa de

, ‘ , I , ,n..'ll.....— n..:4—A...:.-.n nnfinn£dn nun-:n-l-n A n'F‘n-nnngrln om na-nn‘I-n-n nnfinmnnon‘l'n fin?
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justifica—se por ser um Curso bastante eficiente que visa satisfazer as
necessidades dos alunos de cursos de pés—graduagao para uma melhor com—

preensao de textos técnicos-cientificos em lingua inglesa. é oferecido

para alunos de cUrsos de Doutorado, Mestrado, Especializagao e Graduados,

obedecendo—se esta Ordem de titulacfio para critério de escolha. Destina-

-se a0 publico em geral, desde que atenda os requisitos de frequentar cur-

sos de Pés—Graduacao ou possuir diploma de Curso superior. Em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. c) Projeto de’Extensao intitulado

"Curso Bésico de Lingua Inglesa", coordenado pela professors Lucia Maria

Castelo Sales. Referido projeto é oferecido em sete semestres, com inicio

a cada semestre e término no final do semestre VII, conta com 60h /aula

por semestre, totalizando no final dos sete semestres 420h/aula. Em caré
ter permanente e justifica—se tendo em vista que o método "TAKE" que grg

dualmente esta sendo adotado nos seus trés niveis (TAKE 1,2 9 3), nos SE
mestres bésicos da Casa de Cultura Britanica é um método completo que vem
atingir os objetivos do ourso de inglés dessa Casa de Cultura. E destina—

do ao publico em geral, desde que atenda os requisitos de conclusfio do 19

Grau, tendo prioridade os alunos universitérios. Em votagao, a matéria '

foi aprovada por unanimidade. d) Projeto de Extensfio intitulado 'Veurso

Advanced de Cambridge" coordenado pela professors Ana LOCia Fernandes Lu—

ércio, da Casa de Cultura Britanica. Referido projeto é ofertado em dois

semestres, com inicio a cada semestre e término no final do semestre le—

tivo, em caréter permanente, com 0 total de 120 h/aula. BbjetiVa :ofiié

mizarloringlés jé desenvolvido nos quatro semestres de FC, agora jé num

nivel bastante avangado e preparar os alunos interessados para o C.A.E.

(exame advanced da Universidade de Cambridge). Justifica—se por ser um

curso projetado para atender inumeros pedidos de alunos que ao conclui-

rem o F.C. IV queiram centinuar a praticar, num nivel avancado o inglés

aprendido. E destinado ao pdblico em geral desde que tenha concluido o 19‘
Grau e ja tenha Certificado do Curso do Cambridge ou equivalente (Michi-

gan). Em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. e) 0 Conselhei-

ro Raimundo Nonato de Lima relatou a matéria, aprovada pelo Departamento

de Comunicagao Social e Biblioteconomia em reunifio de 04.04.94, referen—

te ao Projeto de Extensao intitulado "Curso Nacional de Comunicagao Radi-

ofdnica, sob sua ooordenagao. Referido projeto teve inicio em 09.05.94,

com término previsto para 17.05.94 e conta com 56 h/aula, em caréter tag

porério. Fez a leitura dos objetivos e afirmnu que citado projeto justi-

fica-se em decorréncia do Estado do Cearé ser carente de iniciativas des—

se nivel em radiofusao, sendo o curso uma oportunidade de contribuir com

a melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido por profissionais e edu

cadores. Contaré com 05 (cinco) vagas por Estado, sob o patrocinio do Mg

vimento de Educagfio de Base-MEB, Curso de Comunioagao Social—UFC e Sindi

cato dos Radialistas do Ceara. Em votagao, a matéria foi aprovada por
_ . - - n. . 4- n a a q. u p." «I.
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12.05.94, referente a cessao do Professor Henrique Sérgio Beltrfio de Bag
tro, a fim de ministrar aula, nos meses de maio e junho, na Escola Téoni
ca Federal do Ceara. 0 Professor René Barreira fez a leitura da carta de
solicitagao do Diretor Geral do mencionado orgao dirigida ao Magnified
Reitor da UFC que, em seguida havia sido encaminhada a Diregao deste Cefl
tro. Posteriormente informou ter ouvido 0 Departamento de Letras Estran-
gerias que, com aquiescéncia do professor Henrique Sérgio Beltrao, havia
sido de parecer favorével. Em seguida a Conselheira Débora Soares justi-
ficou a aprovagao "ad referendum" e afirmou que a presente solicitagao
nao acarretaré prejuizos para 0 Departamento, tendo em vista 0 curto pra
20 de afastamento do docente em questfio. Em votagao, a matéria foi apro-
vada por unanimidade. Sétima matéria. Aprovagao de Comissao de Avaliagao
para fins de progressao funcional de professores da Casa de Cultura Ita—
liana. A Conselheira Mfinica Dourado Furtado relatou a matéria referente
a indicacao das professoras wania Maria Mendes Guimaraes, Maria AuUaBa;
reira Furtado de Lima e Ana Cristina Frota de Holanda Teéfilo para com-
porem a Comissao de Avaliagfio do relatério de progresséo funcional das
docentes Angela Maria Muniz Alexandre e Claudia Maria Silva Freire,cog
forms Rasoiucfio n9 14/88—CEPE. Posta em votagao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. Ditava matéria. Recurso interposto pelo candidatO'fco. Hélio'"
Pinheiro Nunes contra a Comissao Julgadora de Concurso para Professor da
Casa de Cultura Hispénica- 0 Conselheiro Sebastiao Teoberto Mourao Landim
fez a‘leitura do seguinte.parecer: ; ”Designado relatoredO‘presente pro;
cesso, em rhuhiaowdeste Conselho’dEHCentro'dofidia 29:04.94, examinei o
requerimento de Francisco Hélio Pinheiro Nunes, dirigido a V. Sa. na meg
ma data. Diz o requerente ser candidato inscrito a vaga de professdr de
Lingua Espanhola de nivel de 19 e 29 graus da Casa de Cultura Hispanioa
da UFC. Afirma que este concurso é resultado da anulacao de um outro,afl
teriormente impugnado por este Conselho de Centro por manifests irregula
ridade. Alega ainda que o professor Ramon Batista fez parte da Banca Exg
minadora do Concurso anulado, contra quem pesavam aousagfies de paroiali—
dade, causando estranheza seu nome ter sido mantido como examinador des-
te novo concurso. Adverte que consta da mesma relegao dos examinadores o
nome da Professora Masailia Maria Lira Dias que, segundo o requerente,
nao possui habilitacao especifica em lingua Espanhola nem similar que a
credencie a participar; -da Comissao examinadora do concurso em questfio.
Acusa o reduerente que o principio constitucional da impessoalidade do
servigo pflblico, que pressupoe imparcialidade, foi moculado no concurso
anterior e, para evitar sua repeticao, discorda da inclusao do Professor
Ramon Batista na composigao da Banca Examinadora, bem como a indicagao da
Professora Massilia Maria Lira Dias. A respeito desta, diz nao aceitar

‘rser avaliado num concurso por alguém nae habilitado na disciplina objeto
deste concurso. Como Vemos, sao ponderagdes que mepgceramnespecial atengao
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riférica na defesa de interesses individuais, mas que seja centralizado

visando exclusivamente a dar a Cesar o que é de Cesar. 0 requerente sus
tenta sua argumentagao tomando como fundamento duas hipoteses. A prime;

ra, insinuando suspeita de que 0 Professor Ramon Batista anteriormente

participants de uma Banca Examinadora aousada de parcialidade, vanha a

oometer 0 mesmo erro que levou a anulagao do aludido concurso. A segun—

da, refere—se a condigao de n50 habilitagao da Professora Massilia Maria
Lira Dias, na disciplina objeto do concurso, ou seja, sendo habilitado
n50 aceita ser avaliado por alguém nao habilitado. 0 primeiro aspecto lg
yantado pelo requerente surpreendeu—me bastante quando da leitura da Ata
da reuniao do dia 31.01.94 deste Conselho. Sua posigao dflbia, \éacilante,E
de querer nao querengo, Na berdade, uma atitude esquisita, pois, verifi—

cado que o fator 'aplauso foi preponderante para a anulagao, ainda encona
tramos manifestagoes que ressalvam a lisura da Comissao Examinadora como,
"o que ocorreu foi falta de experiéncia da Comissao", ou ressalvas mais
contundentes, e de reconhecimento de alguns de nao ter havido "ma inten—
gfio" (Ata — 31.01r95 — pég. 5). Pronunciamentos estes que colocam em cho—
que a prépria decisao do Conselho. Felizmente nao houve apelagao judici—
al pelo candidato prejudicado. Colocam em choque também conceitos elemefl
tares entre o objetivo e o subjetivo. Os fatos da anulagao foram objeti—
vos, as ressalvas sad subjetivas. Ser parcial é ser favoravel a uma das
partes em litigio por nao julgar ou decidir com inteira isengao, absoluto
senso de justiga. Antonio Houaiss diz que o ato de aplaudir corresponds a
"uma aprovagao ou elogio pfiblico". Deste mode 0 aplauso é um ato objetivo
comprovado, consciente, voluntério. N0 caso em questao, o aplauso foi um
ato confessado pe10123é51§énte da Banca Examinadora, Ramon Batista. Mas
o Conselho de Centro fez dois julgamentos, o fato objetivo - agir caracfig
rizado no aplauso, e o fato subjetivo identificado na falta "falta de e5
periéncia" e em "n50 houve ma intengao", so que esta Ultima nao tem sus—
tentagao, senao, na imaginagao. Sfio atitudes subjetivas, portanto sujei—
tas a sujeigao. O que consegui constatar com tantas ressalvas foi que a

anulagéo do referido concurso 56 se deu no sentido de se resguardar a cog
dibilidade e a lisura dos concursos realizados na UFC. Ora, se houve com
provagao‘da irregularidade do fato objetivo, em que se sustenta o ato 5g

bjetiyo?.§ bem provével que se perca em 51 mesmo, ou se quiser, n50 tg
nha simplesmente conscifincia de que aspire; "ma intengao", "falta de ex-
periéncia", é julgamento vazio que recai na mera abstragab. Hegel jé con

siderava que a mera boa vontade subjetiva e insuficiente, portanto, vale
ainda dizer que contra fatos n50 hé argumento. Senhores Conselheiros, as

ta introdugao é para situar a discussao e para dizer que nao ha nenhuma
resolugfio que proiba 0 Professor Ramon Batista de compor novamente outras
Bancas Examinadoras. Mas uma coisa é o aspecto legal, outra é a questao
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mais expressive; ela quer dizer "decere", "decéncia". Nae podemos nes—
tas alturas, nos afastar das cenvengfies seeiais, dos principies consti—
tucienais da impessealidade no service pdblice que pressupfie imparciali
dade. A fungae deste Conselhe neste memento, é cerrigir as distorefies da
Lei, permitindo e bem funcienamento do servige pdblice, sem preferencia
injusta. Temos uma respensabilidade grande, a dar garantia aos candida-
tes, assegurar-lhes e deeero e a decéncia dos coneursos que homelegames.
E seré, senhores Conselheiros, que estamos dande esta garantia e segurafl
ga se aprevames a indicagfie de uma Banca Examinadera ende eensta um Pro-
fessser que fei acusado e cendenado por ates declarados de parcialida—
de? Defendo o critério da cenveniéncia, que a lei nem sempre da centa,
mas tenho certeza ela seré a guardia da nossa reputagae. A segunda queg
tae arguida pelo requerente trata da indicagao da Prefa. Massilia Maria
Lira Dias, de Departamento de Letras Estrangeiras. Come relatei, anteri-
ormente, a Prefessera é acusada de nae ter habilitagae em lingua Espanhg
la. O que é cemprovadamente verdadeiro. A Prefessera é habilitada em Lin
gua Francesa pela UECE, Com este Diploma, a reselugao lhe permitiu fazer
o concurso para Professora Auxiliar de Lingua Espanhola do Departamento
de Letras Estrangeiras, per censtar no seu histérice eseolar haver cur—
sade as disciplines, Espanhol Instrumental I e II. Entretanto a Profes-
sera apresenta experiéncia para o exercicie da prefissae, tendo side
aprevada em 19 lugar no cencurse pdblico a que nos referimes; per duas
vezes foi prefessora substitute de Espanhol na Casa de Cultura Hispéniea,
além de ter lecionado espanhel para o vestibular nos Colégios Batista e
Capital. Segundo constatamos a referida Professora Cursa habilitagae em
Lingua Espanhola na UECE. Voltande nossa curiosidade para a Reselugao n9
U9/CEPE, que baixa nermas sebre cencurses para previmente de emprege de
professor de 19 e 29 graus, mais precisamente no seu artigo 10, verifica
mes estar a Professera Massilia protegida no seu direito de participar
da Cemissae Examinadora. Biz 0 Art. 10:"As Cemissfies Julgadoras serfie
compestas per trés professeres designades pele Censelhe de Centre de HE
manidades, devendo as indicagfies recairem preferencialmente, em profes—
seres do Centre que lecienem eu tenham lecionado no Setor de Estudo con
siderade": Nae podemos negar que as lacunas da Lei sfio claras, e pertafl
to deixam indagagfies de muitas maneiras. A professors Massilia Maria Li
ra Dias é heje Professera do Departamento de Letras Estrangeiras gragas
a sua 7 habilitagao em Lingua Francesa. E Professora de Lingua Espa
nhela, sem habilitagao especifica. Ora, senheres, a competéncia é fundg
mental no exercicie do Magistério, mas a titulagfio é prepedderante na
Vida académica. Haja vista a pelitiea desenvolvida nos paises desenvol—
vidos para melhoria e expansao dos curses de Pés-Graduagae. Em conside—
raeae ae case em evidéneia. nae veie cenveniénoia um professor nfin ha—
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para adjunto. E estranho se pensar o contrario, Mas as leis deixam es—
tas lacunas para que as pessoas de bom senso deliberem. Tomada a inter
pretacao ao pé da Letra cairiamos sempre no abismo do dura lex sed lex,
cantadq em prosa e verso pelos romanos. 0 bom-senso percebe nas entre-
linhas até onde a lei é flexivel e permite interpretagfies que se valem
muito do fator conveniéncia para salvaguardar os direitos individuais,
os bons costumes, a ordem e o bem—estar. A lei é para proteger os direi
tos do cidadao. Para quem nao sabe a professors Massilia Maria Lira Di—
as foi a candidata aplaudida pela Comissao Examinadora impugnada. Cedo
demais para octro lado, houve a inversao da ordem. A Professora saiu de
candidate aplaudida para a situacao de Examinadora contestada. O que mos
tra que ha uma reagao de suspeita do reclamante, que poderia deixar de
existir se 05 names indicados nao fossem pessoas envolvidas no espetacg
lo descrito. Ora, senhores, quando se aprova uma Banca Examinadora, es-
ta logo se reveste da toga do poder, a sua decisao quase incontestavel.
Mas o candidato? Ah! Senhores, quantos n50 véem num concurso o destino
de suas vidas? E que seguranca lhes garantimos? Pelo menos uma poderiau
mos assegurar-lhes: a decéncia, o decoro, a imparcialidade dos julgado—
res. Diante do exposto, Senhores Conselheiros, invocando o aspecto da
conveniencia, no sentido que este concurso nao deixe transparecer a me-
nor dfivida de sua honestidade, do respeito aos direitos individuais, e
de resguardar o nome da Instituicao a que servimos, sou favorével a que
'sejam substituidos os nomes dos professores da Banca Examinadora indica

i'da. Salvo melhor Juizo, este é meu parecer. Fortaleza, 13 de maio de
1994. Prof. Sebastiao Teoberto Morao Landim. Terminada a leitura do paec
recer supra, a Professora M6nica Dourado Furtado referiu—se ao artigo
10 da Resolucao 09/CEPE, jé descrito no mencionado parecer, acrescentan
do achar injusto continuar penitenciando 0 Professor Ramon Batista, uma
vez que ja o havia sido quando da anulacao do concurso anterior. Houve
ampla discussao em torno do mencionado parecer, oportunidade em que os
Conselheiros apresentaram seus pontos de vista sobre a questao, sendo
ressaltado qoe n50 estava em julgamento a capacidade dos membros da Co-
missao Julgadora a sim a preservacao da conveniéncia (decoro, decencia),
bom senso e respeito a tranquilidade dos candidates pois, embora nao ha
ja nenhuma resolucao sobre recursos de candidatos a concursos, ha um
principio que permite ao candidate, uma vez prejudicado, recorrer dos
seus direitos. Finda a discussao, o parecer foi posto em votacéo, sendo
aprovado com 09 (nove) votos a favor, 04 (quatro) contra e 03 (tres)abs
tencoes. Na ocasiao houve as seguintes declaragoes de votos: l) José Cé
lio Freire declarou que votava contra e que o seu voto era dirigido ao
parecer e nao ao relator; 2) Maria de Jesus de Sé Correia declarou seu
voto a favor, afirmando que sua anélise havia se prendido a convenien-



10

relator, Professor Teoberto Landim, a mudanga no parecer do termo "espg
téculo" our "fate", sendo acatada pelo relator e pelo Conselho de Cen-
tro; 4) Laéria Beserra Fontenele afirmou que se absteve de votar por
n50 se sentir sufioientemente esclarecida sobre o assunto. Em seguida
o relator, Professor Teoberto Landim afirmou ter analisado o recurso
do candidate, procurando expressar clareza na emissfio do seu parecer e
que, em nenhum memento havia questionado a competéncia dos membros da
citada comissfio e sim a conveniéncia étioa que envolve a questao. Cumu-
nicagfies. 0 Conselheiro Manuel Domingos Neto comunicou que quinta-feler
ra préxima passada, dia 12.05.94, havia sido obrigado a dar ciéncia ao Mag-v
nifico Reitor de que a Professora Monica Siqueira Leite Barros, lotada
no Departamento de Ciéncias Sociais e_Filgsofia deste Centro, havia t;
rado Licence Sabética, d'evendo terassumido suas atividades académica‘s em
01.03.94 e que, até a presente data, n50 havia cumprido com esta obri-
gagfio. Acrescentou que referida docente se encontra afastada irregular
mente hé mais de 02 (dois)~meses, sem dar nenhuma satisfagao legal do
seu ato. Continuando, afirmou ter consultado é Procuradoria Geral da

UFC e havia sido informado de que se 0 Departamento nao comunicasse do;
malmente A Administragéo Superior 0 afastamento indevido da docente em
apreqo, estaria, 0 Departamento, incorrendo em erro de omissao. Nada
mais havendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessfio, da
qual, eu, Dulce Maria Custddio do Amaral, na qualidade de secretéria SE
bstituta, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai as-
sinada por mim e pelos presentes...


