
Ata da 411a Sessfio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. Aos dezesseis dias do mes de seternbro do ano
de 2004 (dois mil e quatro), 213 9:00 (nove) horas, realizou-se na sala de
reunioes, mais uma sesse‘io ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades,
sob a presidéncia da Sra. Diretora Professora Maria de Fatima Oliveira Costa,
contando com a presenga dos senhores Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e
Neuma Cavalcante, chefe e representante do Departamento de Literatura; Ana
Cristina Pelosi de Macedo e Yvanovick Dantas Valério, chefe e representante
do Departamento de Letras Vernaculas; Tito Livio Cruz Romao, representante
do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aparecida de Sousa,
representante do 'Departamento de Comunicaeao Social; Lidia Eugém'a
Cavalcante e Ivone Bastos Bonfim Andrade, chefe e representante do
Departamento de Ciéncias da Informaefio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos
Junior, chefe do Departamento de Ciencias Socials; cassio Adriano Braz de
Aquino e Maria (16 Fatima de Sena e Silva, chefe e representante do
Departamento de Psicologia; Sebastifio Rogerio de Barros da Ponte, chefs do
Departamento de Histéria; Maria Aparecida de Paiva Montenegro e Eduardo
Ferreira Chagas, chefe e representante do Departamento de Filosofia;
Rosemeire Selma Monteiro, coordenadora do Curso de Letras; Maria do
Rosario de Fatima Portela Cysne, coordenadora do Curso de Biblioteconomia;
Isabelle Braz Peixoto da Silva, coordenadora do Cm‘so de Ciéncias Sociais;
Luciana Lobo Miranda representando a Coordenadora do Curso de Psicologia;
Dilmar Santos de Miranda, coordenador do Curso de Filosofia; Irlys Alencar
Firmo Barreira, coordenadora do programa de Pes-Graduaeao em Sociologia;
Marcia Teixeira Nogueira, representando a coordenadora do Programa de P63-
Graduagao em Lingfiistica; Frederico de CasIIo Neves, Vice-Coordenador do
Programa de Pos-Graduaoao em Historia; Ana Maria Vieira Lage,
representando a coordenadora do Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne
Brito Cavalcante, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira;
Kardeu Torres Ferreira, representante do Centro Académico de Letras; Carlos
Eduardo Amara], representante do Centro Académico de Psicologia; Walter
Ferreira Reboueas, representante do Centro Académico de Histéria; Marcos
Paulo Campos Cavalcante de Mello, representando 0 Centro Académico de
Ciéncias Sociais. Dando inicio 2‘: 363350, a Senhora Diretora, Professora Maria
de Fatima Oliveira Costa, agradeceu a presenga dos senhores Pré-Reitores de
Administraeao, Professor Luiz Carlos Uchoa Saunders e de Planejamento,
Professor Ciro Nogueira Filho, que compareceram a reuniao, a fun de prestar
esclarecimentos a respeito das reformas ocorridas na area II do Centro de
Humanidades. Na oportunidade, 0 Professor Luiz Carlos Saunders apresentou
aos conselheiros presentes uma planilha dos gastos efetivados ate 0 memento,
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na gestao do Professor Rene Barreira, no Centro de Humanidades. Dando
continuidade, distribuiu e fez os devidos esclarecimentos acerca do orqamento
da UFC em relaefio ao custeio e as dividas, como também sobre o laudo
técnico dos problemas diagnosticados, motivo da suspensfio das aulas por
parte dos alunos daquela area. 0 Professor Ciro apresentou as despesas e o
planejamento em relaefio a investimentos, definindo as aeoes adotadas e as
planejadas, para viabilizar o reinicio das aulas, garantindo, para isso,
comprometimento e esforeo de sua parte. Prosseguindo, a Senhora Diretora do
Centro de Humanidades, Maria de Fatima Oliveira Costa, colocou em
discussao a ata da 410a sessao ordinaria, tendo sido aprovada por
unanimidade. Havendo quorum regimental, a Senhora Diretora submeteu a
pauta a apreciaofio dos Senhores Conselheiros, tendo sido feita a seguinte
exclusfioz Projeto de Extensao —— Departamento de Historia —— “XVI Encontro
Regional dos Estudantes de Histéria”. Ordem 519 % Primeira Matéria.
Projetos de Extensfio. Departamento de Psicologia. a) O Conselheiro
Cassie Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 25.08.04, que trata do projeto
de extensao intitulado “A crise do trabalho(?) na sociedade contemporanea”,
coordenado pela Professora Maria de Fatima de Sena e Silva. 0 Professor
Céssio Braz de Aquino fez a leitura do parecer do referido projeto, que “se
propoe a refletir sobre a “Categoria trabalho em suas circunstancias atuais”,
tendo em vista 0 debate travado em torno da questfio trabalho—emprego; neste
caso, o que estaria de fato em crise: o trabalho, propriamente dito, on o
emprego”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) O
Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 28.06.04, que trata do projeto
de extensao intitulado “capacitagfio em instrumentos de medida e avaliagfio”,
coordenado pela professora Fatima Sena. 0 Professor Céssio Braz fez a leitura
do parecer do projeto que “esta voltado para a capacitaefio de estudantes e
profissionais de psicologia na utilizagfio de procedimentos padronizados de
avaliagfio psicologica, no caso especifico a técnica de Grafologia e 03 testes
Questionario de Avaliaeao Tipolégica —— QUATI e a Escala de Personalidade
de Comrey”. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) O
Conselheiro Céssio Adriano Braz relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 25.08.04, que trata do projeto
de extensao “AssesSoria psicossocial aos jovens do projeto Vilamar do Bairro
Serviluz”, coordenado pela professora Veronica Moraes Ximenes. 0 Professor
Céssio Adriano Braz de Aquino fez a leitura do parecer no qual destaca que “o
enfoque teorico-metodologico aplicado nesse projeto fundamenta~se na
Psicologia Comunitaria, numa proposta reflexive-vivencial”. Pesto em
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votaefio, o parecer foi aprovado por unanimidade. _S_eg_lfl_¢_La_ Mg. Projetos
(1e Pesquisa. 1) O Conselheiro Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte relatou
as matérias, aprovadas pelo Departamento de Historia, em reum'ao
extraordmaria do dia 12.08.04, que tratam dos projetos de pesquisa: a) “A seca
e a cidade: a formaeao da pobreza urbana em Fortaleza — 1877 a 1975”,
coordenado pelo Professor Frederico de Castro Neves. (Renovaefio). Na
oportunidade, 0 Professor Sebastiao de Barros leu o parecer do referido
projeto, cujo objetivo é “examinar a formaeao de uma camada de pobres na
cidade de Fortaleza, em fungao especialmente dos periodos de escassez rural
(secas) que se sucedem no Ceara (1877-1880, 1888-1889, 1899-1900 e
1915)”. b) “Memérias e dinamicas identitarios dos negros no Ceara pos-
abolicionista”, coordenado pelo Professor Franck Pierre Gilbert Ribard. De
acordo com o parecer de aprovagao, o referido projeto “apresenta objetivos
relevantes para a historia da cultura negra no Ceara; fomenta o estudo do tema
mediante uma proposta que articula alunos da graduaefio e pos-graduaeao pela
fonnaefio de um grupo de estudo; entre outros”. Postos em votaeao, os
projetos foram aprovados por unanimidade. 2) A Conselheira Elisabeth Dias
Martins relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura, em
reunifio do dia 26.08.04, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Critica
brasileira contemporanea de autoria feminina”, coordenado pela Professora
Vera Maria de Queiroz Costa. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Terceira Matéria. Relatério de l’rojcto de Pesquisa.
Departamento de Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino
relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do
dia 25.08.04, que trata do relatério do projeto de pesquisa intitulado
“Adolescentes em conflito com a lei: avaliaqfio das praticas governamentais
concernentes ao seu processo de socializaeao secundaria”, coordenado pela
professora Angela de Alencar Araripe Pinheiro. 0 Professor Cassio Adriano
Braz de Aquino fez a leitura do parecer de aprovaefio do referido projeto, que
tem como objetivo “descrever e analisar as praticas efetivadas pela medida
sécio-educativa de Liberdade Assistida, voltadas para a socializaoao
secundaria de adolescentes em conflito com a lei, levando em conta a visfio do
adolescente e seu contexto social, familiar e institucional”. Posta em votaeao,
a matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta Matéria. Afastamento de
Docente. 1) O Conselheiro Cz-issio Adriano Braz de Aquino relatou a mate’ria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 03.08.04, que
trata do afastamento do Professor Orlando Soeiro Cruxén, no periodo dc
01.01.05 a 31.12.05, a fun de cursar pés-doutorado na area de psicanalise, na
Pontificia Universidade Catélica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre —
RS. 0 Professor caSSio Adriano Braz de Aquino fez a leitura da carta da
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'orientadora, professora doutora Maria Lucia Tiellet Nunes, na qual comunica
a aceitaefio do referido professor no Programa de Pés—Graduaeao em
Psicologia, ao mesmo tempo em que se congratula pela possibilidade de um
trabalho em conjunto. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a
matéria, aprovada pelo colegiado da coordenadoria geral das casas de cultura
estrangeira, realizada no dia 25.08.04, que trata do afastamento da professora
Rosa Virginia Vieira Cintra Grippon, no periodo de 01.10.04 a 30.11.04, a fun
de dar inicio aos estudos de doutoramento, na Universidade Paris VII, em
Paris, na Franga. Na ocasiao, a professora Glaucya Gislayne Brito leu a carta
do orientador da referida professora. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. Quinta Matéria. Prorrogagfio de Afastamcuto de
Docente. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a mate’ria,
aprovada pelo 'Departarnento de Psicologia, em reunifio do dia 25.06.04, que
trata da prorrogaeao de afastamento do Professor Jesus Garcia Pascual, no
periodo de 01.09.04 a 31.08.05, a fun de continuar doutorado em educaeao, no
Programa de Pos-Graduaqao em Educaefio, da Universidade Federal do Ceara.
0 Professor Céssio Braz de Aquino fez a leitura da carta da orientadora,
Professora Ana Maria Iério Dias, em que declara “que seu trabalho de tese se
encontra em fase de preparaefio para a segunda qualificagao, prevista para o
segundo semestre dc 2004, com o desenvolvimento de uma metodologia dc
pesquisa inovadora, resultante de seus estudos e de sua experiéncia no ensino
superior”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sexta
Matéria. Pianos de Trabalho das Casas de Cultura Estrangeira. 1) A
Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias, aprovadas
em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio

A do dia 25.08.04, que tratarn: a) do plano de trabalho da Casa de Cultura
Alema, para o segundo semestre de 2004. Referiu-se a0 corpo docente (05
'professores efetivos, 01 substitute 6 01 visitante estrangeiro) e a sintese da
programagfio: horas-aulas semanais - 84; horas complementares a0 ensino -—
100; administragfio e assessoria superior — 20; outras atividades — 20; total
geral — 224. b) do plano de trabalho da Casa de Cultura Francesa, para o
segundo semestre de 2004. Referiu-se ao corpo docente (07 professores
efetivos e 06 substitutos) e a sintese da programagao: horas-aula semanais -
196; horas complementares a0 ensino — 140; administragao e assessoria
superior — 44; outras atividades — 80; total geral — 460. Postas em votaofio, as
matérias foram aprovadas por unanimidade. 2) A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado Geral
das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 08.09.04, que trata do
plano de trabalho da Casa de Cultura Italiana, para o Segundo semestre de
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horas-aula semanais — 72; horas complementares ao ensino — 88;
administragfio e assessoria superior — 20; outras atividades — 0; total geral —
180. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. m
Matéria. Progressao Funcional horizontal. 1) A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da
Coordenadon'a Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao do dia
08.09.04, que trata da progressao funcional da professora Solange Cartaxo
Philomcno Gomes, da Casa de Cultura Britanica, da classe 13;, referéncia _l_,
para a classe E, referéncia ;, do quadro de magiste’rio de 1° e 2° graus. Em
discussfio, a matéria foi posta em votaefio, sendo aprovada por unanimidade.
2) A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias,
aprovadas pelo colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira, em reuniao do dia 25.09.04, que tratam das seguintes progressb‘es
funcionais: a) Casa de cultura Francesa — Professora Rosa Virginia Vieira
Cintra Grippon, da classe ll, referéncia 1, para a classe E, referéncia 2 do
quadro de magistério de 1° e 2" graus. b) Casa de Cultura Francesa — Professor
Francisco Roterdan Femandes Damasceno, da classe E, referéncia 1, para a
classe E, referéncia 2, 'do quadro de magistério de 1 e 2 graus. c) Casa de
Cultura Alemfi, Professor Alexander Magnus Ribeiro, da classe __D_, referéncia
2, para a plasse Q, referéncia I}, do quadro de magisterio'dedo e 2° graus.
Postas em votaeao, as matérias foram aprovadas por unanimidade. Oitava
Matéria. Indicacfio de representantes do Centro dc Humanidadcs junto
a0 CEPE. A Senhora Diretora, Professora Maria de Fatima de Oliveira Costa,
informou aos conselheiros presentes que seria necessario fazer uma eleigfio
dos nomes indicados para a referida representagfio. Na Oportunidade,
procedeu-se a votaez’io, tendo-se chegado a0 seguinte resultado: Profa. Maria
Apareeida de Sousa — 09 votes 6 professor Euripedes Antonio Funes — 08
votos (suplente). Posta em votagao, a eleigao foi aprovada por unanimidade.
Assuntos go Interesse g9 Centro Q Humanidades e/ou UFC. A Senhora
Diretora agradeceu a presenga e parabenizou os novos chefes eleitos,
desejando as boas vindas neste Conselho: Ana Cristina Pelosi Silva de
Macedo, do Departamento de Letras Vernaculas; Elizabeth Dias Martins, do
Departamento de Literatura; Céssio Adriano Braz de Aquino, do
Departamcnto de Psicologia. b) Dando continuidade, inforrnou aos senhores
conselheiros que estava aguardando indicaefio dos Departamentos com nomes
para a homenagem de Professor Emérito, por ocasifio da solenidade dos 50
anos da Universidade Federal do Ceara. c) 0 Professor Dilmar Santos ode
Miranda solicitou que fosse constada moeao de repudio “a forma autoritaria
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6‘

pela qual o Governo tratou um dos aspectos da reforma mliversitéria, baixando
uma Medida Provisoria, instituindo a compra dc vagas para alunos dos cursos
de graduaofio na rede privada dc Busino Superior, através da renfiucia fiscal,
dentre outros mecanismos, atropelando inclusive a Comissz’io Especial da
Cfimara dos Deputados, que vinha discutindo a matéria a quatro moses”. Nada
mais havendo a tratar, a Sra. Diretora deu por encerrada a sessfio, da qual cu,
Fernanda Maria Veras Fernandes, 11a qualidadc dc sectotéria ad hoc, lavrei a
presents ata, que apés lida e aprovada, seré assinada por mim e peios demais
presentes.
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