
Ata da 4003 Sessao Ordinaria do Conselho de Humanidades da Universidade
Federal do Ceara. Aos 18 (dezoito) dias do més de setembro do ano de 2003
(dois mil e trés), as 10 (dez) horas, realizou-se, na Sala de Reunioes, mais uma
sessao ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades, sob a presidéncia da
Senhora Diretora, Professora Maria Elias Scares, contando com a presenca
dos Senhores Conselheiros: Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Elvira
Gléria Drummond Miranda, chefe e representante do Departamento de
Literatura; Marlene Gonealves Mattes e Yvanowik Dantas Valério, chefe e
representante do Departamento de Letras Vernaculas; Emilia Maria Peixoto
Farias, chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Silas José de Paula,
chefe do Departamento de Comunicacao Social; Maria de Fatima Oliveira
Costa e Ana Maria 851 de Carvalho, chefe e representante do Departamento do
Ciéncias da Informacfio, Carlos Silveira Versiani dos Anjos Ji'mior e Lea
Carvalho Rodrigues, chefe e representante do Departamento de Ciéncias
Sociais; Isabel Cristina Ferreira Borsoi 6 Angela de Moura Marques, chefe e
representante “ad hoc" do Departamento de Psicologia; Maria Verénica
Secreto Ferreras, representante do Departament' de Histéria; Maria Aparecida
de Paiva Montenegro, chefe do Departamento ,de Filosofia; Carlos Alberto de
Souza, coordenador do curso de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas,
coordenadora do curso de Comunicacao Social; Maria do Rosario de Fatima
P. Cysne, coordenadora do curso de Biblioteconomia; Céssio Adriano Braz de
Aquino, vice-coordenador do curso de Psicologia; José Linhares Filho, vice-
coordenador do Programa de Pos-Graduacao em Letras; Bernardete Biasi
Rodrigues, coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Lingiiistica;
Odilio Alves Aguiar, coordenador do Programa_ de Pos—Graduacfio em
Filosofia; Ana Maria Vieira Lage, vice-coordenadora do curso de Mestrado
em Psicologia; Francisco Roterdan Femandes Damasceno, coordenador Geral
das Casas de Cultura Estrangeira'e Dina Maria Fragoso Cestan', representante
do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. Havendo quorum regimental, a
professora Maria Elias Soares submeteu a pauta a apreciacao dos Senhores
Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes inclusfies: l) Projetos de Extensao
a) “Happy Hour” — Departamento de Comunicacfio Social — Professora Silvia
Helena Belmino Freitas; b) “Encomros Literarios Moreira Campos” —
Departamento de Literatura — Professora Celina Fontenele Garcia; c)
“Seminarios Lingfiisticos” — Departamento de Letras Vemaculas— Professores
Ivanowik Dantas Valério e Bernardete Biasi Rodrigues. 2) Relatorio de
Projeto de Pesquisa — “0 Romance Brasileiro Contemporaneo”- Departamento
de Literatura — Professor Sebastiao Teoberto Mourao Landim. Aprovadas as
inclusfies e conseqiientemente a pauta, a Professora Mafia Elias Scares
colocou em discussao a ata da 399a Sessao Ordinaria, tendo sido feita a



seguinte alteracao: na pagina 03 (trés) onde se 16 “Reducao de Danos e

Cidadania — A Inclusfio Social dos Usuérios dos Programas de Reducao de

Danos (PRD) de Fortaleza” projeto de extensao coordenado pela Professora

Maria de Fatima de Sena e Silva, leia—se “Inclusao Social dos Usuérios dos

Programas de Reducao de Danos (PRD) de Fortaleza.”’_Ata aprovada per

unanimidade. Dando hide a sessao, a Senhora Presidente deu boas-Vindas a

Professora Marlene Gonealves Mattes, recém eleita chefe do Departamento de

Letras Vernaculas e prestou alguns esclarecimentos a respeito dos _

equipamentos recebidos pelo Centre de Humanidades dentro da programacao

do Prejete de Medemizacao do Mnistério da Edncacfio e Cultura (MEC).

Informou que o Centre passou a contar com 3(trés) projeteres multimidia e 4

(quatro) maquinas fotograficas com 4(quatro) tipos diferentes de lentes.

Informou ainda que, embora tenha assinado o comprovante de recebimento de

5(cinco) maquinas fotograficas digitais, nae chegou a recebé-las, uma vez que

este equipamento ficou no Departamento delComunicacao Social. Estando ~ ,, ‘

presente, 0 Professor Silas José de Paula, chefe do referido departamento,

prestou es devidos esclarecimentos acerca do recebimento do equipamento em

questao. Ordem do Dia.-Primeira Matéria.‘: Eleicao para Diretor e Vice-

Diretor do Centre de Humanidades, com base na consulta realizada em ~

10.09.03, regulamentada' pela Resolucfio 04/CONSUNI, de 18.07.03. 0

Conselheiro Francisco Roterdan Fernandes Damasceno, na qualidade de

presidente da Comissao Eleitoral que coordenou a consulta para composicfio

da lista triplice de candidates a Diretor e Vice-Diretor do Centre de a

Humanidades da UFC, fez a leitura da ata de eleicfio, relatando algumas

dificuldades técnicas encontradas para a realizacao das tarefas da Comissao e

divulgando o resultade da referida consulta, que, distribuida nos 3(trés)

segmentos (alunos, docentes e técnicos a ' istrativos) ficou assim definida: a

a candidata Professora Maria de Fatima de Oliveira Costa obteve a votacao

ponderada de 9.970131 (discentes), 35.23333 (docentes) e 4.107353 (técnicos-

administrativos), perfazendo um total de 49.31081 (quarenta e nove ponto —

trinta e um, zero, oitenta e um) votes. 0 candidate José Célio Freire obteve

5.064614 (discerites), 32.85270 (docentes) e 0.864705 (técnicos-

administrativos), perfazendo um total de 38.78202 (trinta e oito ponto sete oito '

duzentos e dois) votes ponderados. Terminada a explanacao do Presidente da —.

Comissao Eleitoral, a Professora Maria de Fatima Costa propos um veto de

louver a referida Cemissao, agradecendo o esforco desempenhado per cada

membro e pelo bom trabalho realizado, tendo em vista ter side uma tarefa que

exigiu total empenho per parte dos seus membros. A Professora Maria Elias _

Soares endossou as palavras da Professora Fatima Costa, parabenizando a

Cemissao pela ética com que cenduziu suas acees durante todo precesse
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eleitora]. Na oportunidade, a Senhora Presidente fez a leitura do art. 32° do

Estatuto da Universidade Federal do Ceara, que disciplina a composicao das
listas triplices para escolha de Diretor e Vice-Diretor das Unidades
Universitarias. Prosseguindo, foi iniciada a discussao sobre o processo a ser
adotado para a composicao da referida lista e, apés distrilguicao de cédulas e
votacao secreta dos 24 (vinte e quatro) conselheiros presentes, obteve—se o
seguinte resultado: Para Diretor — ProfessOra . Maria .de Fatima Oliveira
Costa — 24 votes; Professor José Célio Freire — 15‘ votos; Professor Carlos
Alberto de Souza — 03 votos. Para Vice-Diretor — Professor Antonio
Wellington de Oliveira Jfinior — 23 votos; Professora Isabelle Braz Peixoto da
Silva — 15 votos; Professora Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne — 03
votos. Segunda Matéria. Projetos de Extensao 1) O Conselheiro Céssio
Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Psicologia, em reunie'io do dia 27.08.03, que trata do projeto de extensfio
intitulado “ Curso de Técnicas de Enirevistasf “, coordenado pela Professora
Maria de Fatima de Sena e Silva. Na oportunidade, 0 Professor Céssio
Adriano Braz de Aquino leu o parecer, emitido pelos Professores Ricardo
Lincoln Laranjeiras Barrocas, Sérgio Lizias Costa e Meire Nunes Viana que
julgou favoravelmente a aprovacao do referido projeto. A Comissfio
supracitada destacou que o projeto da Professora Maria de Fatima de Sena e
Silva tem o objetivo de “promover conhecimentos teoricos e praticos sobre.
técnicas de entrevista, selecao de pessoal, avaliacao de potencial,
desligamento e orientacao vocaciona “. Parecer aprovado por unanimidade. 2)
A Conselheira Silvia Belmino Freitas relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Comunicacfio Social, em reuniao do dia 07.07.03, que trata
do projeto de extensao “Happy Hour por ela coordenado. Prosseguindo, a
Professora Silva Belmino prestou esclarecimento a respeito do objetivo geral
(fomentar a discussfio, o interesse, a producao cientifica e a integracao do
curso de Comunicacao Social, por meio de palestras, seminarios, exposicoes,
explanacoes, concertos e espetaculos), metodologia (exposicoes, ciclos de
debates, oficinas de artes, palestras e seminarios), justificativa e programacfio.
Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) O Conselheiro
Yvanowik Dantas Valério relatou a matéria, aprovada pelo de Departamento
Letras Vernaculas, em reuniao do dia 22.09.03, que trata do projeto de
extensao intitulado: “ Seminarios Lingfiisticos”, que sera coordenado por ele e
pela Professora Bernardete Biasi Rodrigues. O projeto em questao tern como
objetivo “propiciar intercambio de idéias, conceitos, principios e métodos de
investigacao da Lingfiistica entre pesquisadores, alunos de graduacao,
professores de lingua portuguesa e lingua estrangeira e interessados em
questoes de linguagem”. Na oportunidade, 0 Professor Yvanowil( Dantas,
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Valerie fez a distribuieéio dos folders, contendo a programagfio do evento, queseré distribuido em 14 seminérios, com seus respectivos coordenadores. Posta -‘em votaofio, a matéria foi aprovada. por unanimidade. 4) O ConselheiroSebastifio Teoberto Landim relatou a matéria, aprovada pelo Departamento deLiterature, em reunifio do dia 17.07.03, que trata :do projeto de extensfiointitulado “Encontros Literérios Moreira Campos”, kcoordenado pelaProfessora Celina Fontenele Garcia. 0 Professor Sebastifio Teoberto Landimleu o parecer do Departamento de Literatura, emitido pela Professora OdaliceCastro e Silva, recomendando o projeto em questfio, “ por sua importantecontribuigfio para os estudos Iiterérios e eon'io atividade do departamentointeiramente incorporada és discussoes e debates do Centro de Humam'dades”.

realizar Estégio Pés Doutoral 11a Universidade da California, em Santa Cruz,Califémia/Estados Unidos, no pen'odo de 20.10.03 a 19.04.04. Na ocasifio, aProfessora Marlene Mattes fez a leitura da carta do orientador ProfessorRaymond W. Gibbs Jr. que declara estar satisfeito com a visita da ProfessoraAna Cristina Pelosi, uma vez que juntos “ levarfio a cabo uma pesquisa deinteresse comum sobre expressoes corporais na geraefio de metéforas”. Emseguida, teceu alguns comentérios sobre o plano de estudo da referida docente.Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro".7221 Sebastia’io Teoberto Mourfio Landim relatou a matéria, aprovada peloL" Departamento de Literatura, em reunifio do dial. 17.09.03, que trata doafastamento do Professor Doutor Adriano Alcides Espindola, a fim de prestarcolaboragfio técnica junto a0 Departamento de Ciéncias da Literatura, daUniversidade Federal do Rio de Janeiro, 1'10 periodo de 01(um) a110, renovévelaté lrés anos. 0 Professor Teoberto Landim fez a leitura do requerimento doProfessor Adriano Espinola encaminhada a0 seu Departamento, 6 chsolicitaefio do Departamento de Ciéncias da Literatura da UFRJ ao MagnificoReitor desta Universidade, respaldada no inciso H, An. 47°, Decreto 94664/87, da Legislagfio Federal. Prosseguindo, 0 Professor Teoberto Landimfez um breve comentério a respeito da exposiefio de motivos apraentada peloProfessor Adriano Alcides esclarecendo, ainda, que n50 haveria iifiemrpgio
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h m an muse, nem das orientaeoes dirigidas aos mestrandos pelo
rm Doomte. Posta em votaeao, a matéria foiaprovada por unanimidade.
3) A Conselheira Lea Carvalho Rodrigues relatou a matéria, aprovada pelo
Dmtamento de Ciéncias Sociais, em reuniz’io do dia 26.08.03, que trata do
afastamento do Professor César Barreira, referente ao peripdo de 20.09.03 a
15.10.03, a fim de participar de missao do Acordo CAPES/COFECUB, na
Université Lyon, na Franga. Na oportunidade, a Professora Léa Carvalho fez a
leitura da carta da responsavel pelo acordo CAPES/COFECUB, convidando
oficialmente 0 Professor César Barreira. Posta em votaefio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Quarta Matéria —5 Prorrogaeio de Afastamento
de Docentes — A Conselheira Lea Carvalho Rodrigues relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 26.08.03,
que u'ata da prorrogaefio de afastamento do Professor Valmir Lopes de Lima,
a fim dc coneluir curse de doutorado em Sociologia, na Universidade Federal
do Ceara, no periodo de 30.08.03 a 29.08.04. Na ocasifio, a Professora Lea
Carvalho fez a leitura do plano de trabalho, destacando as tarefas que ainda
faltam ser cumpridas pelo referido docente, (exame de qualificaeao e defesa
de tese) assim como da carta do orientador professor Jawdat Abu-El Hay,
Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta Matéri —
Progressao Funcional. 1) O Conselheiro Francisco Roterdan Femandes
Damasceno relatou as matérias que tratam da: a) progressfio funcional da

'Professora Lilian Cavalcanti Femandes Vieira, da Casa de Cultura Britanica,
da classe E, referéncia 2, para a classe E, referéncia 3, do quadro de
Magistério de 1° e 2° Graus, referente ao intersticio de 18.12.00 a 17.12.02. A-
comissao constituida pelos professores Jofio Scares Lobo, Marlfieia Barreto
Aguiar e Dina Maria Fragoso Cestari, apés exame do relatorio apresentado e
dos documentos comprobatérios anexos ao processo, julgou a referida docente
apta a progressao solicitada, atribuindo-lhe média geral 9,9 (nove virgula
nove). 2) progressfio funcional da Professora Glaueya Gislayne Brito
Cavalcante, da Casa de Cultura Britfinica, da classe E, referéncia 3, para a
classe E, referéncia 4, do quadro de Magisterio de 1° 6 2° Graus, referente ao
intersticio 05.09.01 a 04.09.03. A comissao constituida pelos professores Joao
Scares Lobo, Marlficia Barreto Aguiar e Dina Maria Fragoso Cestari, julgou a
referida docente apta a progressao solicitada, atn'buindo-lhe média geral 10,0
(dez). Postas em votaeao as matérias foram aprovadas por unanimidade. Sexta
Matéria. Abertura de Edital para Professor Visitante Brasileiro. O
Conselheiro Sebastiao Teoberto Mourao Landim relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Literatura, em reunifio do dia 17.09.03, que trata da
abertura de edital para seleeao de professor visitante brasileiro, setor de
estudo: literatura brasileira. Na ocasiao, foi lido o eronograma de atividades
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que deveré ser cumprido pelo professor a ser selécionado, nos semeslres

2003.2 6 2004.1. Posta em votaofio, a matén'a foi aprovada por unanimidade.

Sétima Matéria. Relatério de Projeto. de Pesquisa. O Conselheiro Sebastifio

Teoberto Landim relatou a matéria, aproyada pelo Departamento de

Literatura, em reunifio do dia 17.09.03, que 11?“! do relatério do projeto de '

pesquisa intitulado: “0 romance brasileird contemporfineo”, por ele

coordenado. 0 Professor Sebastifio TeOberto Landim fez a leitura do parecer,

emitido pela Professora Celina Garcia, que dostaca ser 0 projeto da “maior

importfincia, no campo dos estudos da literatura brasileira atuais, porquanto se

volta para a anélise, interpretagfio e avaliaofio, critica da ficqfio nacional,

nestes filtimos 30 anos, sob o enfoque da chamada cultura p65—modema.”

Prosseguindo, prestou detalhados esclarecimentos a respeito dos trabalhos que

vem desenvolvendo na referida pesquisa. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora

declarou encexrada a sessfio, da qua] eu, Fernanda Maria Veras Femandes, na

qualidade de secretéria, lavrei a presente ata, que depois dc lida e aprovada,

seré assinada por mim e pelos presentes.
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