
Ata da 431a Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A0 01 (primeiro) dia do més de julho do ano
de 2006 (dois mil e seis), as 09h 30min (nove horas e trinta minutes), realizou—
se na sala de reunioes, 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; J'osé Alber
Campos Uchoa e Yvanowik Dantas Valério — chefe pro - tempore e
representante do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria Cesar
Pompeu — chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Silvia Helena
Belmino Freitas e Liana Viana do Amaral — chefe e representante pré-tempore
do Departamento de Comunicacao Social; Rute Batista de Pontes — chefe do
Departamento de Ciéncias da Informacao; André Haguette e Francisco
Uribam Xavier de Holanda — pelo chefe e representante do Departamento de
Ciéncias Sociais; Jesus Garcia Pascual — sub—chefe do Departamento de
Psicologia; Atila Amaral Brilhante — chefe do Departamento de Filosofia;
Sebastiao Rogério de Barros da Ponte e Gerson Gallo Ledezma Meneses —
chefe e representante do Departamento de Histéria; Maria José Santa Rosa B.
de Castro — vice-coordenadora do Curso de Letras; Inés Silvia Vitorino
Sampaio — coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Antonio Wagner
Chacon Silva— coordenador do Curso de Biblioteconomia; Francisco de Assis
Santos de Oliveira — vice-coordenador do Curso de Historia; Domingos Sévio
Abreu — coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Joana D’Arc Mesquita
Borges — vice-coordenadora do Curso de Filosofia; Luciana Lobo Miranda -—
coordenadora do Curso de Psicologia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro
— coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Filosofia; Marcia Teixeira
Nogueira — coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Lingfiistica;
Maria de Fatima Vieira Severiano — coordenadora do Curso de Mestrado em
Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcahte ~ coordenadora Geral das
Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — ex—Diretora do Centro de
Humanidades; Jose’ Lima Teixeira — representante do Corpo Técnico
Administrative; Marcos dc Arar’ijo Nascimento — representante do C.A. do
Curso de Letras e Evilasio Oliveira — representante do C.A. do Curso de
Histéria. ORDEM DO DIA: A Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira
Costa novamente demonstrou sua indignacao quanto ao atraso dos senhores
Conselheiros a reunifio e propds que fossem apreciados 05 items mais urgentes,
devido o adiantado da hora e também a Visita do Diretor do NPD Javan de
Castro Machado, que apresentara o novo Sistema de acesso dos estudantes e
docentes da UPC 7 SOFIA. Em votacao, foi aprovado por unanimidade.
PRIMEIRA MATERIA: Aprovacfio das Atas da 428“ sessfio ordinaria de



17.05.06, Extraordinaria de 08.06.06 8 429“ sessfio ordinaria de 20.06.06
das Reunioes do Conselho de Centre. A Sra. Diretora Profa. Maria do
Fatima Oliv‘eira Costa coloeeu para apreciacz’ie do Censelhe, sugcrindo que
fessem aprovadas, em bloce, as atas das reuniees anterieres. Posta em
vetacao, a matéria foi aprovada per unanimidade. SEGUNDA MATERIA:
Homolegacfio do parcecr das inscricocs para 0 Concurso dc Professor
Efetivo da UFC - Campus do Cariri — sctor de estudo: Tecnologias da
Infermacfio. A Censelheira Rute Batista de Pentes Ian 0 parecer da Cemissfie
Especial, a qual foi Presidente, que analiseu as inscricoes do referide
Concurso, infermande que apenas uma inscricéie foi indefcrida haja vista 0
candidate David Vernon Vieira nae ter colocado e requerimente de selicitacae
da sua inscricao no referide, concurso. Em discussfio, alguns Censelheiros
disseram que a Cemissao tern que se pautar na Reselucée, que é bem Clara
quando diz que o requerimente tem que ser entregue. A Conselheira Joana
d’Arc Mesquita Borges disse que jé havia participado de uma cemissfie em
que heuve também indeferimentes de inscrieoes, evggeapes e_candidato entrar _
com rccurso no Centre de Humanidades fei para 0 CEPE a fim de serjulgada
precedente eu 11210, e este deferiu a inscricao do candidate que havia esquecido
dc assinar e requerimente. Pesta em vetacfie, a matéria teve a seguinte vetacfie
05 (cince) votes pelo deferirnente do parecer; 11 (onze) votes pelo
indeferimento do parecer e 06 (seis) abstencoes. Fei aprovada a inscricfio d.)
candidate. TERCEIRA MATERIA: Hemologacfio dos pareceres das
inscricoes para o Concurso de Professor Efctivo da UFC - Campus de
Sobral — setores dc estudo: Filosofia; Teorias e Técnicas Psicoterapicas
(Fenemenolegia) e Teorias e Técnicas Psicoter‘apicas (€emponamefita'l).
a) Filosofia - A Censelheira Rute Batista de Pentes informou que 0 candidate
Ricardo George de Arafijo Silva teve sua inserieao indeferida per nae ter
assinado seu requerimento. Nevamente e Censelhe epteu pela vetac‘ae a favor
on n50 de parecer da Cemissfio Especial. Posta em votacae, a matéria teve a
seguinte vetaefie 05 (cinco) votes pelo deferimente do parecer; ll (enze)
votes pelo indeferimen’to do parecer e 06 (seis) abstencoes. Foi aprovada a
inscri‘cao do candidate. b) Tcerias e Técnicas Psiceterapicas
(Fenomenelogia) — O Conselheiro Céssie Adriane Braz de Aquino fez a
leitura do parocer faverével as inscrieees dos candidates José Olinda Braga e
Carlos Roger Sales da Pente para o referido concurso. Posta em votacfie, a
matéria foi aprovada per unanimidade. c) Teorias e Técnicas Psicoterapicas
(Comportamental) — O Censelheire Cassie Adriane Braz de Aquino fez a
leitura do parecer faverével a inscrieae da candidata Daniely Ildegardes Brito
Tatmatsu para o referido cencurse. Pesta em vetacae, a matéria foi aprovada
per unanimidade. QUARTA MATERIA: Afastamente de Docente —
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Departamcnto de Comunicacao Social. A Conselheira Silvia Helena
Belmino F1eitas,relatou a mate'ria aprovada em reuniao do Departamento de
Comunicacao Social no dia 24.07.06, que trata da solicitacao de afastamento
da citada Conselheira, para prestar colaboracio técnica na Universidade de
Brasilia por um periodo de 02 (dois) anos, a partir de 01.09.2006 a 29.09.08.
Apés alguns comentalios feitos pela Conselhei1a Silvia Helena Belmino
Fieitas, a Conselheira Ines Silvia Vitorino Sampaio registiou o seu apoio a
Profa. Silvia Belmino,info11nando que seia de g1ande importancia tanto para
0 Departamento como para o Curso de Comunicacao Social da UFC. Posta em
votacao, a maté1ia foi aplovada por unanimidade. QUINTA MATERIA:
Prorrogacao dc Afastamcnto — Departamento de Letras Vernaculas. O
Conselheiro José Alber Campos Uchoa, relatou as 1naté1'ias aprovadas, em
1euniao, do Departamento de Let1as Veinaculas no dia 14.07.06, que trata do
pedido de prmrogagao de afastamento dos seguintes Professmes: a) Hebe
Matedo de Carvalho solicita plorrogacao de afastamento no periodo de
01.08.06 a 31.07.07, a fun de da1 continuidade ao seu curso de Doutorado que
ora realiza nesta Instituicao. Posta em votacéo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. b) José Américo Bezerra Saraiva solicita prorrogacfio de
afastamento no periodo de 01.08.06 a 31.07.07, a fun de dar continuidade a0
seu curso de Doutorado que ora realiza nesta Instituicfio. Posta em votacfio, a
inatéria foi aprovada por unanimidade. c) Maria Claudetc Lima solicita
prorrogacao de afastamento no periodo de 01.08.06 a 31.07.07, a fun de dar
continuidade ao seu curso de Doutorado que ora realiza nesta Instituicfio.
Posta em votacfio, a materia foi aprovada por unanimidade. (1) Maria Ednilza
Oliveira Moreira solicita prorrogacao de afastamento no periodo de 01.08.06
a 31.07.07, a fun de dar continuidade a0 seu curso dc Doutorado que ora
realiza nesta Instituicao. Posta em votacéio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SEXTA MATERIA: Recurso dc inscricfio para o Concurso
dc Professor Assistente do Dcpartamento dc Psicologia. Setor dc Estudo:
Psicologia Comportamental. A Conselheira Luciana Lobo Miranda relatou a
matéria aprovada em reunifio do Departamcnto de Psicologia, informando que
tiveram 08 (oito)_candidatos inscritos para o Concnrno Pnibligo para Professor _ .
Assistente — Setor de Estudo: Psicologia Comportamental, onde apenas 06
(seis) candidates tiveram suas inscricées deferidas e 02 (dois) tiveram suas
inscriefies indeferidas que forarn as candidatas Michelle Cristina Oliveira da
Silva e Maria Auxiliadora Vieira Vitoriano. 0 Prof. Jesus Garcia Pascual
informou que a candidata Maria Auxiliadora Vieira Vitoriano entrou com
pedido de recurso em virtude da Comi‘ssao que analisou a documentaofio, ter'
indeferido sua inscricfio p01” n50 estar autenticada a cépia do histé’rico escolai‘
e a falta da proposta académica. Apés discussfio sobre o assunto, e este



Conselho n50 tendo os devidos esclarecirnentos sugeriu que 0 Prof. Jesus
Pascual, na qualidade de. membro da comissao pedisse Vistas ao processo a
firm de analisar novamente a documentagao da citada candidata e anexar a
documentaeao comprobatoria. 0 Prof. Jesus Pascual solicitou “Vistas ao
processo”. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
SETIMA MATERIA — Jubilamento — Curso de Biblioteconomia. o
Conselheiro Antonio Wagner Chacon Silva relatou as matérias aprovadas pelo
Colegiado do Curso de Biblioteconomia que trata do pedido de reabertura de
matricula dos seguintes alunos: 2) Luis Correia Neto — O Conselheiro
Antonio Wagner Chacon Silva fez a leitura do seu parecer, informando a0
Conseiho deste Centro, que o citado aluno ingressou nesta Instituieao em
1994.1 e que desde o segundo semestre de 1994 até o segundo semestre de
2004 ja haviam decorrido 20 (vinte) semestres letivos, prazo que ultrapassa
em 06 (seis) semestres o prazo maximo para conclusfio do Curso de
Biblioteconomia que é de 14 (catorze) semestresrportanto seu parecer é peld__
indeferimento do pedido de reabertura de matricula do aluno Luis Correia
Neto. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Manoel
Rodrigues da Silva. O Conselheiro Antonio Wagner Chacon Silva fez a
[eitura do seu parecer, informando ao Conseiho deste Centre, que o citado
aluno ingressou nesta Instituioéo em 1990.2 e que, observando o historico
eScolar do requerente desde o ano de 1990 até o primeiro semestre de 2004 ja
haviam decorrido 20 (vinte) semestres letivos, prazo que ultrapassa em 06
(seis) semestres o prazo maximo para conclusao do Curso de Biblioteconomia
que e’ de 14 (catorze) semestres, portanto seu parecer e pelo indeternnento do
pedido de reabertura de matricula do aluno Luis Correia Neto. Posta em
votaeéio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA -
Representaefio do Centro de Humanidadcs junto a0 CONSUNI. A Sra
Diretora, Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa, informou os Conselheiros a
respeito do oficio do CONSUNI que solicita a indicaofio de 03 (trés) nomes de
professores titulares, para representante do Centro de Humanidades e que,
infelizmente apenas 0 Departamento de Psicologia havia feito a indicagfio do
nome da Profa. Ana Maria Vieira Lage. Posta em votaga’io, a matéria foi
aprovada por unanimidade. NONA MATERIA — Alojamento de alunos
parti‘cipantes do X Encontro Nortc/Nordeste dc Casas de Estudantes
(ENNECE) na area II do Centro de Humanidades. A Sra. Diretora, Profa.
Maria de Fatima Oliveira Costa, informou que haVia recebido a solicitaofio do
Sr. Clenoir da Silva dos Santos — Representante do Conselho de Residentes
Universitarios, o qual solicita que S‘eja disponibilizado o espaoo da area II para
alojamento dos pal‘ticipantes do X Encontro Nortc/Nordestc do Casas de
Estudantes (ENNECE) no periodo de 30 de agosto a 03 de setembro de
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2006. A Sra. DiretOra, Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa disse que havia
autorizado a solicitaofio do Sr. Clenoir da S. dos Santos apés 0 “de acordo”
dos chefes de departamentos e do Pré-Reitor de Assuntos Estudantis. Posta em
votagzao, a matéria foi aprovada por unanimidade. E para constar eu, Fernanda
Aparecida de Miranda, lavrei a presents ata que, apés lida e aprova‘da, seré
‘assinada por mim e pelos demais presentes.
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