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Ata da 421a Sessfio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A05 06 (seis) dias do mes de setembro do ano
de 2005 (dois mil 6 cinco), as 09h30min (nove e trinta) horas, realizou-se na
sala de reunides, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora Maria de
Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:
Elizabeth Dias Martins - chefe do Departamento de Literatura; Ana Cristina
Pelosi Silva de Macedo — chefe do Departamento de Letras Vernaculas; Ana
Maria César Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira — chefe e representante do
Departamento de Letras Estrangeiras; Silvia Helena Belmino Freitas — chefe
do Departamento de Comunicacao Social; Lidia Eugenia Cavalcante — chefe
do Departamento de Ciéncias da Informaeao; Jose Estevao Machado Arcanjo
e Francisco Uriban Xavier de Holanda — chefe e representante do
Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino 6 Maria de
Fatima de Sena e Silva — chefe e representante do Departamento de
PsicolOgia; Pedro Airton Queiroz Lima, sub—chefe do Departamento de
Histéria; Maria Aparecida de Paiva Montenegro — chefe do Departamento de
Filosofla; Marluce Coan — coordenadora do Curso de Letras; Liana Viana do
Amara] — pela coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Antdnio
Wagner Chacon Silva, coordenador do Curso de Biblioteconomia, Kénia
Sousa Rios, coordenadora do Curso de Histéria; Luciana Lobo Miranda —
coordenadora do Curso de Psicologia; Eduardo Ferreira Chagas —- pelo
coordenador do Curso de Filosofia; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora
do Programa de Pos—Graduacfio em Lingflistica; Idilva Maria Pires Germano -
coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Guido Imaguire —
coordenador do Programa de POS—Graduacfio em Filosofia; Glaucya Gislayne
Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira;
Maria Elias Scares — ex-diretora do Centro de Humanidadcs; José Lima
Teixeira — representante do Corpo técnico administrativo; Dina Maria Fragoso
Cestari — representante do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus; Elayne
Esmeraldo Nogueira — representante do C.A. do Curso de Psicologia e
Evilasio Oliveira — representante do CA. do Curso de Histéria. FOram
justificadas as faltas das Conselheiras Professoras: Maria Neuma Barreto
Cavalcante e Maria Auxiliadora Lernenhe. Assuntos de Interesse do Centro
de Humanidades e/ou da UFC. A Senhora Diretora desejou as boas vindas
aos senhores conselheiros e informou que os servidores técnicos
administrativds continuam em greve, e 05 professores entraram em greve no
dia 05.10.05 e, por sugestao dos servidores da secretaria o expediente na
Secretaria do Centro seria de 08:00 513 12:00 horas. Colocou em apreciacfio
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quando indagou como estaria o expediente nos Departamentos e 05‘ chefes
foram favoraveis a decisao, sugerindo tambe’m que a tarde se discutisse no
Comando de greve assuntos de interesse da Universidade e que todos
participem das assembléias. Em seguida deu as boas vindas e empossou a
nova Coordenadora do Curso de Letras, Profa. Marluce Coan. Informou ainda
que no periodo de 09 a 16.09.05 estaré participando do CongreSSO
Internacional de Psicopedagogia, a ser realizado em Braga — Portugal e que,
no periodo citado ficara respondendo pela Direeao do Centro 0 Prof. Antonio
Wellington de Oliveira Junior. Em seguida o Conselheiro J056 Estevfio
Machado Arcanjo infonnou que atualmente $510 16 (dezesseis) lnstituieoes
Federais de Ensino Superior e 61 (sessenta e ulna) Associaeoes Sindicais em
greve, e que o comando de greve ja havia feito cornunicado oficial ao
Magnifico Reitor, que reconheeeu como legitima a greve dos docentes.
ORDEM DO DIA: Verificando haver quorum regimental, a Senhora Diretora
colocou em apreciaefio a pauta do dia. PRIMEIRA MATERLA: Aprovaefio
da Ata da 420“ Sessfio Ordinéria. Apos a leitura da ata, posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Proj eto
Politico Pedagogico — a) Curso de Psicologia. A Conselheira Luciana Lobo
Miranda relatou a materia aprovada em reuniao do Departamento de
Psicologia no dia 30.08.05, que trata do Projeto Politico Pedagogico do Curso
de Psicologia. Em seguida solicitou a Professora Veronica Morais Ximenes,
na qualidade de 'ex—coordenadora do Curso de Psicologia que fizesse urna
maior explanaefio do citado projeto, no que foi atendida. Apos algumas
explicaeoes feitas pela Profa. Veronica Morais Ximenes, a Sra. Diretora Profa.
Maria de Fatima Oliveira Costa disse apos ter lido o Projeto e o mesmo
acompanhado pela assessoria da Pro-Reitoria de Graduaeao, esta dentro das
nonnas exigidas pela LDB. Posta em votagao, a mate'ria foi aprovada por
unanimidade. b) Curso de Letras. A Conselheira Marluee Coan informou ao
Conselho que devido ao pouco tempo, em virtude de ter assumido a
Coordenaefio ha poucos dias, solicita que o referido Projeto seja retirado de
pauta. Aprovado por unanimidade. c) Curso de Comunicagzfio. A Conselheira
Silvia Helena Bellnino Freitas, fez a leitura do citado Projeto e infomiou aos
senhores Conselheiros que nfio se trata de 02(dois) cursos, mas Sim, de 02
(duas) habilitagoes num mesmo Curso. Apés discussoes, foi sugerida a revisao
da nomenclatura das disciplinas. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada,
nessas condieoes, por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. Homologaefio
do Resultado do Concurso para Professor Efetivo — a) Departamento de,
Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou as matérias,
aprovadas pelo Departamento de Literatura, que tratam da Homologagao do
Resultado do Concurso para Professor Efetivo — Setor dc Estudo: Teoria da
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Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins informou que a candidata
aprovada em l°lugar foi Irenisia Torres de Oliveira. Posta em votaeao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Setor de Estudo: Literatura
Portuguesa. A Conselheira Elizabeth Dias Martins infonnou aos
Conselheiros que nae houve nenhum candidato inscrito e solicita a reabertura
do edital para Professor Assistente, em virtude da dificuldade de se ter
Doutores na referida area. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada com urna
absteneao de voto. b) Departamento de Letras Vernéculas — A Conselheira
Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou as matérias aprovadas em reuniao
do Departamento de Letras Vernaculas que tratam da homologagao do
resultado do concurso para professor efetivo — Setor de Estudo: Lingiiistica.
A conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo fez um breve relato a
respeito de concurso, informando aos senhores conselheiros que foi aprovada
em 1° lugar a candidata Sandra Maia Farias. Posta em votaeao, a mate’ria foi
aprovada por unanimidade.‘ Setor de Estudo: Teoria e Pratica dc Ensino
em Lingua Portuguesa. A conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo
fez um breve relate a respeito de concurso, informando aos senhores
conselheiros que foi aprovada em 1° lugar a candidata Eulalia Vera Liicia
Fraga. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c)
Departamento de Comunicaefio Social — A Consellieira Silvia Helena
Belmino Freitas relatou a matéria, informando aos senhores conselheiros que
estava pedindo reabertura do edital para Professor Assistente — Setor de
Estudo: Criaefio/Direeao e Arte, haja vista n50 ter sido, nenhum candidate
aprovado, para o concurso de Professor Adjunto. Posta em votaeao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA: Afastamento de
Docente. Departamento de Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de
Aquino relatou a niatéria aprovada pelo Departamento de Psicologia, que trata
do pedido de afastamento, por um ano, a partir de 29.09.2005 a 28.09.2006, da
Professora Lucia Maria Gonealves Siebra a fun de cursar Programa de
Doutorado na Universidade de Barcelona — Espanha. Apés a leitura do plano
de estudo da referida professora, posta em votaeao, a materia foi aprovada por
unanimidade. QUINTA MATERIA: Exclusfio da modalidadc (1e
Licenciatura — Curso de Psicologia. A Conselheira Luciana Lobo Miranda
inforinou aos Conselheiros presentes que atualmente a Licenciatura em
Psicologia conta apenas com 02 (dois) alunos concludentes, a Licenciatura
nao esta despertando interesse no corpo discente, haja vista nao ter campo de
trabalho para_o Professor de Psicologia no Ensino Médio. Apos discussoes,
posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA
MATERIA: Concessfio do Titulo dc Doutor Honoris Causa —
Departamento de Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou
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a matéria, aprovada pelo Departamento de Literatura em reuniao do dia
16.08.05, que trata da solicitagao da concessfio do Titulo de Doutor Honoris
Causa ao Professor Dr. José Aderaldo Castello. Apés discussoes acerca da
importancia do citado Professor para o ensino, a pesquisa e a cultura, posta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA:
Progressfio Funcional Horizontal — Coordenagfio Geral das Casas de
Cultura Estrangeira — Casa de Cultura Britfinica. A Conselheira Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria, aprovada pela Coordenagao
Geral das Casas de Cultura e pela Casa de Cultura Britanica, que trata da
solicitagao de Progressao Funcional Horizontal da Professora Silvia Regina
Chaves Barreira, da Classe C, referéncia 1 para a mesma classe referéncia 2.
Apés a leitura do parecer, posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. OITAVA MATERIA: Contratagao de Professor Visitante
Leitor — Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria
César Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras
Estrangeiras em reunifio do dia 19.08.05, que trata da contratagao da
Professora Visitante LeitOra Maria Isabel Leal Moreno, por um periodo de 01
(um) ano (01.09.05 a 31.08.06). A Conselheira Ana Maria César Pompeu
informou que a referida professora cstara fazendo parte do corpo docente
desta Universidade, atrave’s do convénio firmado entre a Embaixada da
Espanha em Brasilia e a UFO. Posta em votaoao a matéria foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar a Sra. Diretora deu por encerrada a
sessfio agradecendo a presenoa de todos, e, para constar, cu Fernanda
Aparecida de Miranda, lavrei a presente ata que apos lida e aprovada, sera
assinada por mim e pelos demais presentes.


