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Ata da 3513 Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de
Humanidades da Universidade Federal do Ceara. A05 09 (nove) dias do mes de
outubro de 1998 (mil novecentos e noventa e eito), as 9 (nove) horas e 20 (vinte)
minutes, realizeu—se na Sala de Reunioes mais uma sessae ordinaria do
Conselho do Centre, sob a presidéncia da Senhora Diretera do Centre de
Humanidades, Professora Maria Elias Seares, contando com a presenca dos
Senhores Conselheires: Carlos Alberto de Seuza, vice—Diretor do Centre; René
Teixeira Barreira, ex—Diretor do Centre; Celina Fentenele Garcia, chefe do
Departamento de Literatura; Jese’ Alber Campos Uchea e José Américo Bezerra
Saraiva, chefe e suplente de representante do Departamente de Letras
Vernéculas; Vlédia Maria Borges Falcfie e Lourdes Bernardes Goncalves, chefe
e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Silas Jese' de Paula e
Liana Viana do Amaral, chefe e representante do Departamento de
Cemunicacao Social e Bibliotecenemia; Ce’sar Barreira e Francisco Jesénio
Camelo Parente, chefe e suplente de representante do Departamento de Ciéncias
Sociais e Filosefia; Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba, subchefe do
Departamento de Psicologia; Ana Maria César Pempeu, coordenadora do Curso
de Letras; Carlos Silveira Versiani dos Anjes Junior, coordenador do Curse de
Ciéncias Sociais; Angela de Moura Marques, coordenadera do Curso de
Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, coordenador do Curso de
Histéria; Julia Maria Pereira de Miranda Henriques, ceordenadora do Programa
de Pos—Graduacao em Secielegia; Monica Deurade Furtade, coerdenadora geral
das Casas de Cultura Estrangeira; Francisco Roterdan Femandes Damascene,
representante do Quadro de Magistério (16 1° 6 2° Graus. Havendo numero
regimental, a Professora Maria Elias Seares submeteu a pauta a apreciacae dos
Senheres Conselheiros, tende side feitas .as seguintes exclusfies g inclusfies.
Inclusfies: a) Projetos de Extensae — Casa de Cultura Hispanica: “ O Espanhol
no Munde dos Negécios — Module II”; Casa de Cultura Alemfi: “Curse Bésice
de Compreensfio Auditiva”; Casa de Cultura Italiana: “Curso de Manuseio do
Método D ”; Departamento de Letras Estrangeiras: “Pluralismo Linguistico:
Diversificacfio de Lingua Estrangeira no Ensino Médie” e “Programa de Apoie
ae Ensine de Linguas Estrangeiras no Ensino Fundamental e Médio”. b)
Critérios gerais de avaliaefio para integralizacae da GED (Gratificacéie de
Estimule a Docéncia) — conforme documento. c)Afastamente de Docente -
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia — Prof. César Barreira e Profa.
Irlys de Alencar Firme Barreira. d) Prorrogaefio de afastamente — Prof. Cesar
Wagner de Lima Gels — Departamente de Psicologia. e) Cadastramento dc
Disciplinas — Departamente de Psicologia — “Adolescéncz‘a re Psicoterapz’a" e “
Teorz‘as Psicogenétz‘cas” na grade curricular .de curse de Psicologia. Exclusoes:
a) Afastamente de Docentes — Professera. Maria Cecflia Jurado de Andrade +
Departamento de Ciéncias Seciais e Filosofia. Lego apes terem side aprovados



2

0s pedidos de inclusao e exclusao e conseqfientemente a pauta, a Professora
Maria Elias Scares colocou a ata da 350a Sessao Ordinéria deste Conselho em
discussao. Posta em votacao, a ata foi aprovada por unanimidade. Ordem g9
Dig Primeira matéria. Afastamento de Docente. 1) A Professora Maria Elias
Scares relatou a mate’ria, aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas em
reuniao de 23.09.98 e aprovada “ad referendum” do Conselho do Centro em
25.09.98, que trata do afastamento da Professora Ana Célia Clementino Moura,
no periodo de 12.10.98 a 17.10.98, a fim de participar do VII Encontro
Internacional — A Educacao e o MERCOSUL — CONESUL, em Santiago no
Chile, com a apresentacao do trabalho intitulado: Zé do nada: um autodz'data no
Programa Alfabetizagfio Soliddrz‘a. A matéria foi referendada por este Conselho.
2) O Conselheiro Silas José de Paula relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Comunicacfio Social e Biblioteconomia em reuniao
Departamental do dia 25.09.98 que trata do afastamento do Prof. Luiz Tadeu
Feitosa, para cursar Doutorado em Sociologia no Programa de Pés—Graduacao
em Sociologia desta Universidade, no periodo de 10.08.1998 a 10.10.1999.
Posta em votacfio a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) Apés relatar a
matéria, aprovada pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira
em reuniao do dia 07.10.98 que trata do afastamento do Professor Alcir Duarte
Pereira, no periodo de 15.11.98 a 14.11.99, a fim de cursar mestrado em
traducao, na Universidade Humboldt de Berlim, a Profa. Maria Elias Scares
passou a palavra ao Prof. Alcir Duane que comentou sobre a importéincia do
curso em termos académicos e ate’ mesmo para o desenvolvimento do Estado.
Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira
Monica Dourado Furtado relatou a matéria, aprovada “ad referendum” do
Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira e do Conselho de Centro, em
02.10.98, que trata do afastamento da Professora Isabel Cristina de Holanda
Lima, no periodo dc 05.10.98 a 25.11.98, a fim de freqfientar um curso dc
lingua alema no Instituto Goethe Mannheim na Alemanha. Na oportum'dade,
ainda presente a reuniao, 0 Professor Francisco Alcir Duarte respondeu a
perguntas dos conselheiros sobre a importancia do refcrido curso de
aperfeicoamento. A mate'ria foi referendada por unanimidade. 5) O Conselheiro
César Barreira relatou as matérias, aprovadas pelo Colegiado do Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio do dia 22.09.98, que tratam: a) de son
afastamento, para cumprir missao do acordo CAPES/COFECUB 203/97, em
Lyon — Franca, no periodo de 05.12.98 a 30.01.99. Posta em votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. b) do afastamento da Professora Irlys dc Alencar
Firmo Barreira para cumprir missao do acordo CAPES/COFECUB 203/97, em
Lyon — Franca, no periodo de 05.12.98 a 30.01.99. Posta em votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Segunda Matéria. Prorrogacfio de Afastamento
dc Docentes. 1) O Conselheiro Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba relatou a
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matéria, aprovada em 07.10.98 pelo colegiado do Departamento de Psicologia,
que trata da prorrogacao de afastamento do Professor Cezar Wagner de Lima
Géis, no periodo de 01.08.98 a 31.07.99, a fim de concluir doutorado na
Universidade de Barcelona — Espanha. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. Terceira matéria: Projetos de Extensfio. 1)A Professora
Celina Fontenele Garcia relatou a mate’ria, aprovada pelo Departamento de
Literatura, em reuniao do dia 03.10.98, que trata do projeto de extensao:
“Encontros Literarios Moreira Campos 98.2”. 0 referido projeto seré
coordenado pelo Prof. Carlos Neves d’Alge e tern entre seus objetivos
“estimular a atividade ficcional e poética dos docentes e da comunidade em
geral, através de conferéncias seguidas de debates”. Com carga horéria de 30
horas, realizar—se—é no periodo de 18.11.98 a 24.02.99 e destina—se a alunos,
professores e comunidade em geral. Posta em votacao a matéria foi aprovada
por unanimidade. 2) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a matéria,
aprovada em reunjfio do colegiado das Casas de Cultura Estrangeira de 07 . 10.98,
que trata do projeto de extensfio intitulado “O Espanhol no Mundo dos Negécios
— Module II”. 0 projeto de extensao, da Casa de Cultura Hispé‘mica, sera
coordenado pelo Professor Francisco Hélio Pinheiro Nunes 6 tom como objetivo
capacitar o aluno dc maneira mais eficiente, dando—lhe, para isto, uma visfio
mais ampla do que possa ser 0 mundo dos negécios no mundo de lingua
hispé‘m'ca. Com carga horéria de 40 horas, realizar—se~é no periodo de 16.10.98
a 07.12.98 e destina—se a profissionais da area comercial, estudantes e pessoas
em geral que tenham interesse nesta area. Posta em votacao a matéria foi
aprovada por unanimidade. 3) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a
matéria, aprovada pelo Colegiado das Casas de Cultura Esirangeira em reunifio
de 07.10.98 que trata do projeto de extensao da Casa de Cultura Italiana “Curso
de Manuseio do Método D ” — coordenado pela Professora Claudia Maria
Silva Freire. O referido projeto realizar—se—é no periodo de 13.11.98 a 15.01.99
e tem uma carga horéria de 30 horas. O curso se justifica pela dificuldade de um
contato mais intimo e sistemético dos docentes de lingua italiana com 0 use
adequado do método DUE. Posta em votacao a matéria foi aprovada por
unanimidade. 4) A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou, ainda, a
mate’ria, aprovada pelo Colegiado das Casas de Cultura Estrangeira, em reum'fio
de 07.10.98, que trata do Projeto de Extensao “Curso Bésico de Compreensfio
Auditiva em Alemao”, da Casa de Cultura Alemfi. O referido projeto sera’l
coordenado pela professora Rogéria Costa Pereira e tern como objetivo geral dar
a possibilidade aos alunos de ouvir textos auténticos em situacoes cotidianas em
alemfio e treinar a compreensao auditiva destes textos. Com carga horaria de 30
horas o curso realizar—se—a no periodo de 16.11.98 a 10.03.99. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5) A Conselheira Vladia
Maria Cabral Borges relatou as matérias, aprovadas em reuniao do



4

Departamento de Letras Estrangeiras do dia 08.10.98, que tratam dos projetos de
extensao: a) “Programa de Apoio ao Ensino de Linguas Estrangeiras no Ensino
Fundamental e Médio”, coordenado pela Professora Vladia Cabral Borges. Com
carga horaria de 40 horas o programa realizar—se—a no periodo de 1998.2 a
2000.1 e justifica—se pela proposta de analisar o atual ensino de linguas
estrangeiras em Fortaleza e contribuir para a melhoria do mesmo. O referido
projeto tern como objetivo geral promover a melhoria da qualidade do ensino e a
diversificacao de linguas estrangeiras ministradas na grade curricular das escolas
pfiblicas municipais e estaduais de Fortaleza. b) “Pluralismo Lingtiistico:
Diversificacao de Linguas Estrangeiras no Ensino Médio”. O referido projeto
sera coordenado pela Professora Massilia Maria Lira Dias, e realizar—se—a no
periodo de 1998.2 a 2000.1. Com carga horaria de 40 horas, o projeto destina—se
ao corpo docente e discente das escolas pfiblicas de ensino médio. Posta em
votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Composicao
de Comissao para avaliacao de Progressao Funcional. O Conselheiro Silas José
de Paula relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social
6 Biblioteconomia em 25.09.98, que trata da progressao funcional vertical da
Professora Maria do Rosario de Fatima P. Cysne. A Professora Maria Elias
Scares listou os professores aptos a comporem a Comissao Julgadora, que, apés
discussao, ficou assim definida: Profa. Jfilia Maria de Miranda Henriques
(Titular — UFC—Presidente); Prof. César Barreira (Titular — UPC); Prof. Andre
Haguette (Titular - UFC). Suplentes: Prof. Jacques Terrian (Titular — UFC),
Sebastiao Teoberto Mourao Landim (Titular — UPC), Profa. Irlys de Alencar
Firmo Barreira (Titular — UFC), Prof. Osir Tesser (Titular - UFC). Posta em
votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta matéria. Crite'rios de
avaliacao para integralizacao da Gratificacfio de Estimulo a Docéncia — GED. A
Professora Maria Elias Soares apresentou o relatério da Comissao Nacional
prevista pela lei n° 9878, de 03 de julho de 1998, sugeriu que os Conselheiros
analisassem as diretrizes e normas gerais de avaliacfio propostas pela referida
Comissao e sugeriu que as divulgassem, para conhecimento de todos os
docentes. Informou ainda que os crite’rios de pontuacao seriam discutidos antes
de sua aplicacao. Na oportunidade, solicitou que fossem indicados nomes para
que compusessem uma subcomissao que devera analisar os relatérios dos
docentes no ambito do Centro de Humanidades. Os nomes indicados e
homologados pelo Conselho de Centro 550 05 seguintes: Profa. Maria Elias
Soares — Presidente — Departamento de Letras Vernaculas, Analuiza Mendes P.
Nogueira — Departamento de Psicologia, Andre Haguette — Departamento de
Ciéncias Sociais e Filosofia, Bernadete Biasi Rodrigues — Departamento de
Letras Vemaculas, Celina Fontenele Garcia - Departamento de Literatura,
Frederico de Castro Neves — Departamento de Histéria, Marcia Vidal Nunes —
Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia e Martine Suzanne



5

Kunz — Departamento de LetrasEstrangeiras. Sexta matéria. Cadastramento de
Disciplina. A Conselheira Angela de Moura Marques reapresentou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunioes dos dias 03.12.97 e
19.08.98, que trata da solicitaeao de cadastramento das disciplinas Adolescéncz'a
e Psicoterapz‘a e Teorz'as Psicogene’tz‘cas, que haviam sido baixadas em
diligéncia em reuniao anterior do Conselho de Centro. A Professora Angela
Marques leu as ementas das referidas disciplinas. Apos discussao, foi aprovado
o cadastramento da disciplina Teorias- Psicogene’ticas, com a ressalva de a
Coordenaoao do Curso de Psicologia apresentar a redaoao definitiva da ementa a
Presidéncia do Conselho; no que tange a disciplina Adolescéncz‘a e Psicoterapz‘a
foi baixada diligéncia com o objetivo de reformular a ementa. Comunicagoes.
Antes de iniciar a pauta das Comunicaooes a Senhora Diretora informou que
precisaria sair para uma audiéncia com o Magnifico Reitor e passou a djregao
dos trabalhos ao Vice—Diretor Prof. Carlos Alberto de Souza. 1) A Professora
Celina Fontenele Garcia comentou que o escritor portugués José Saramago
havia sido agraciado com o Prémio Nobel de Literatura de 1998; na
oportum'dade destacou a importancia do referido prémio, obtido pelo renomado
escritor, tendo ressaltado que 0 Departamento de Literatura se congratula pelo
fato de ser 0 primeiro prémio nesta area obtido em lingua portuguesa. 2) A
Professora Ana Maria César Pompeu manisfestou—se sobre a XIV Semana de
Estudos Classicos que ocorrera no periodo de 23 a 26 de novembro de 1998,
(1m as infonnaooes para que os eventuais interessados possam participar. 3)
0 Vice Diretor do Centro de Humanidades, Prof. Carlos Alberto de Souza, leu a
carta—fax da Faculdade de Farmécia, dirigida a este Centro, que trata do
problema de comércio ilegal e propaganda enganosa dos produtos de Cartilagem
de Tubarao, que vem ocorrendo por parte da empresa SELACHII e que afeta
diretamente responsabilidades de funcionario e professora daquela Faculdade. O
citado fax conclama a todos da Universidade a apoiarem os interessados na
resoluoao destes problemas. Os conselheiros, entfio, sugeriram que 0 Centro de
Humanidades gestionassem junto a Reitoria para que a procuradoria desta
Universidade apurasse responsabilidades. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Vice—Diretor declarou encerrada a sessao, da qual, eu, Fernanda Maria Veras
Femandes, na qualidade de Secretaria “ad hoc”, lavrei a presente ata, que depois
de lida e aprovada sera assinada por mim e pelos presentes. ..


