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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 506a Reunifie Ordinaria do Censelhe do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 26 (vinte e seis) de setembre de 2013 (dois mile treze), as 9 horas e 30

minutes, na Sala de Reunioes do Conselhe de Centre, sob a Presidencia da Diretora do Centre de

Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, centande com a presenca dos seguintes Conselheires:

Cassie Adriane Braz de Aquino — Vice-Direter e Coordenader do Programas Académieos do

Centre de Humanidades; Edilene Ribeire Batista e Marcelo Almeida Peleggie - Chefe e

Representante do Departamente de Literature; Resemeire Selma Menteire-Plantin -

Representante do Departamento de.Letras Vernaculas; Cicero Anastécie Arafije de Miranda e

Maria Manelisa Negueira Vascenceles — Chefe e Representante do Departamente de Letras

Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa 6 Adriana Nebrega da Silva — Chefe e Representante do

Departamonto dev Ciéncias da lnfennaeao; Valmir Lopes de Lima e Celina Amalia Galvfio Lima —

Chefe e Representante de Departamente de Ciéncias Seciais; Joae Ilo Ceelho Barbosa —

Representante do Departamente de Psioelegia; Sebastiao Regérie de Barros da Ponte e Marilda

Santana da Silva - Chefe e Representante do Departamente de Historia; Maria Silvana Militae de-

Alencar — Coerdenadera do Curso de Le1Ias Diurno; Maria da Gloria Guara Tavares —

Coerdenadera do Curso de Letras Neturno; Emando Pinheiiro Chaves — Representant‘e da

Coordenadorapro tempore do Curso de Lettas-Libras; Amelde Nunes da Silva - Ceerdenador do

Curso de Bibliotecenemia; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curse de Histéria;

Cinthia Mendenca Cavalcante - Ceordenadora do Curse de Psicologia; Cid Otteni Bylaardt —

Coordenador do Programa de Pos-Graduaoao em Letras; Mérluce Cean — Representante da

Coordenadora do Programa de Pos-Graduaeao em Linguistica; Antonie Luiz Macédo e Silva Filho

— Coerdenador do Programa de Pés-Graduacae em Historia; Walberto Silva dos Santos 1

Coordenador do Programa de Pes-Graduaofio em Psicolegia; Maria Elias Scares — Coordenadora

do Mestrado Prefissienal em Letras (participeu apenas do relate da sexta maxéria); Alexander

Magnus Alves Ribeire — Coordenader Geral das‘ Casas de Cultura Estrangcira; Marcos Norelle

Ferreira Victor — Representante do Magistérie de Ensino Bésice, Técnice e Tecnologice; Geana

de Alencar Liberie — Representante do cerpe técnice-administrative; Raquel Juliana Martins '-

Representante do Centre Académice de Letras; Davi Martins de Oliveira — Representante do
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Centre Aeadémice de Biblieteconemia; Jfilia Alves Dias Ribeire 6 Gabriel Martins Ramalho —

Representantes do Centre Académice de Psicelogia; Marcelo Lima — Representante do Centre

Académice de Histéria. Reuniu-se, em sessao erdinéria, e Conselho do Centre de Humanidades.

ORDEM DO DIA. Constatado e quorum regimental, a Diretora do Centre de Humanidades

iniciou a reunifie colecande em apreciaeao a pauta do dia, para a qual foram solicitadas as

seguintes inclusfies: 1) Departamento de I-Iisteria; 01 Cemissae Julgadera de Concurso Pfiblice; 2)

'Departamente de Psicolegia: 02 projetos de extensao; 3) Coordenaeae Geral das Casas de

Cultura: 01 projeto de extensae. Fei solicitada a exclusao da Alteraefie do projeto pedagégice do

- Curso de Letras Diurno. Posta em apreciaeae, a pauta, com as inclusees e exclusoes, foi aprevada

per unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA DA 505a REUNIAO

ORDINARIA. Come de praxe, a secretaria realizou a leitura dos tepices da ata da 505° Reuniae

Ordinaria, realizada em 28 (vinte e oite) de ageste de 2013. Pesta em vetaeao, a ata foi aprovada

per unanimidade. SEGUNDA MATERIA— ANTECIPACAO DA TERCEIRA MATERIA.

EVENTOS ESTUDANTIS. 2.1 Calourada de Histéria sem autorizaeao. A Senhora Diretora

relateu o fate ocorrido em 19.07.2013, quando foi realizada uma Calourada premevida pele

Centre Académico do Curse de Histéria sem a autorizaefio do Conselho do Centre de’

Humanidades. Foram apresentadas algumas fetes com o registro de danes ae patrimfinio da

instituieae, apenas come ilustraeae das consequencias da realizaefie de eventos estudantis em

nosses espagos. Foi lide e registro do livre de ecorréncias da Divisfio de Vigilaneia e 'Seguranea

da UFC, que» informeu que alguns estudantes se reuniram para feroar a entrada de equipamentes

de som e bebidas para a rcalizaeao da festa. Apes o evento, foi censtatado pelos vigilantes da area

que o parabrisa do veicule da UFCTV foi quebrado. A Diretora expliceu que a intenefio em relatar

o ocerrido decorre da necessidade de um pesicienamento de Conselho acerca do assunto, ja que a

deliberaefie do Conselho, em 1150 autorizar a festa,’ fei desrespeitada. Em seguida, o assunto foi

pesto em discussae, sende concedida a palavra a trés rcpresentantes estudantis e a trés

Conselheiros. Os alunes do Curso de Historia defenderam a pesiefio de que 0 Centre Académice

nae deveria ser respensabilizade pele ocerride, justificando que a realizaeae da Caleurada foi um

movimento acéfale. Defenderam, ainda, as Caleuradas come uma atividade legifima, de

integraefio. O assunto foi amplamente discutide entre Censelheiros e Representantes Estudantis,

sem haver censenso entre as opiniees apresentadas, principalmente no que diz respeite a quem

“autoriza” ser considerade responsavel pela atividade e quem promove ser “cebrado” per danos

decerrentes das mesmas. Em seguida, a Diretera propés trés encaminhamentes, que foram postes

em votaeao: 1) N50 aplicar nenhuma das penas previstas no Artigo 194 do Regimente Geral da

UFC — a) adverténcia verbal; b) repreensfio; c) suspensfie; d) desligamente: 03 votes a faver; 2)

. Apliear a. pena de Adverténcia verbal e repreensae per escrite: 22 votes a favor; 3) Aplicar a pena
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de Adverténcia verbal e Indenizagao do dano ao patrimonio institucional: 01 voto a favor. Poi

aprovada, com 22 (vinte e dois) votos a favor a segunda opoao. 2.2 Solicitaeao de alojamento

para EREBD. A aluna do Curso de Biblioteconomia reapresentou a solicitaoao de autorizagzfio

para alojamento de participantes do Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia,

Documentagao, Ciéncia da Informagfio e Gesta'io da Informaefio - EREBD, no periodo de 02 a

08 de fevereiro de 2014, visto que os outros espaQOS sugeridos para alojamento n50 seriam

suficientes ou adequados, no caso da Quadra do Céu e DCE. Diante das justificafivas

apresentadas, a Diretoria sugeriu a revogaoao da deliberagao do Conselho do Centre de

Humanidades, de 10 de abril de 2013, onde decidiu-se nao autorizar nenhurn alojamento nas salas

de. aula do Centro de Humanidades, seja em periodo letivo ou de férias. Os Conselheiros Valmir

Lopes e Celina Galvao sugeriram que, ao invés de revogaofio da decisao, fosse autorizada a

exceg'ao apenas para este evento, pennanecendo para os demais a indisponibilidade. Em votagao, a

excepcionalidade foi aprovada com 21 (vinte e um) votos a favor, 01 (um) voto contrério e 02

(duas) abstenooes. 2.3 Solicitaeao de autorizaefio de festa alusiva ao Dia das Crianeas. A

representante do Centro Académico de Letras apresentou a solicitaoao de autorizaoao para

realizaofio de uma festa em alusao ao Dia das Crianeas, no estacionamento localizado atras do

Bloco José Tupinamba - area I do Centro de Humanidades, no dia 11 de outubro de 2013 (sexta-

feira), no horario de 20:00 as 00:00 horas. Em votagao, a solicitaoao foi aprovada com 24 (vinte e

quatro) votos a favor, 01 (um) voto conn'ério e 01 (uma) abstenoao. TERCEIRA MATERIA.

HOMOLOGACAO ‘ DE RESULTADO DE CONCURSO PDBLICO. 3.1

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda Braga relatou a matéria que

trata da homologagfio do resultado do Concurso Pliblico Professor Auxiliar - Setor de Estudo:

Processos Psicologicos. O concurso ocorreu no periodo de 23 a 26 de julho de 2013 e t'eve‘como

. candidato aprovado em 1° lugar, e indicado para contrataofio, o senhor Jofio Paulo Pereira de

Barros, que obteve a média final de 8,4 pontos. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3.2 CURSO DE LETRAS-LIBRAS. O Conselheiro Emando Chaves relatou a

matéria que trata da homologagao do resultado do Concurso Pfiblico para professor auxiliar,

setor de estudo: Fundamentos Tedricos e Praticos do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e

was Literaturas. 0 concurso ocorreu no periodo de 16 a 20 de setembro do 2013 e teve corno

I candidates aprovados e indicados para contratagfio: 1° lugar - Marcelo Lficio Correia Amorim —

média final 9,0 (nove); 2° lugar: Marcus Weydson Pinheiro — Inédia final 7,6 (sete virgula seis); 3°

lugar: Daniel Almeida Lima —- média final 6,2 (seis virgula dois). Como o edital previa quatro

vagas para o setor de estudo, mas apenas trés candidatos obtiveram a aprovaofio, ficou uma vaga

remanescente para selegao em outro concurso. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. COMISSAO JULGADOM DE CONCURSO PUBLICO. 3.1 CURSO DE
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LETRAS-LIBRAS. 3.1.1 Alteraefio de Composieao. O Conselheiro Emando Chaves relatou a

matéria que trata da solicitagao de alteraeao de composigao de Comissfio Julgadora de Concurso

Pfiblieo para Professor Assistente do Setor de Estudo: Fundamentos da Educaeao de Surdos,

aprovada em reunifio do Conselho do Centro de Humanidades, ocorrida em 19 de julho de 2013.

Foram indicados para compor a nova Comissio os professores Doutores Adriana da Silva

Thoma (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Rodrigo Rosso Marques

(Universidade Federal de Santa Catarina) e Ana Regina e Souza Campello (Universidade

Federal do Rio de Janeiro), tendo como suplentes os professores Doutores Vilmar Silva

(Institute Federal de Santa Catarina) e Karin .Strobel (Universidade Federal de Santa

Catarina). Para secretariar o referido Concurso, a professora Katia Lucy Pinheiro

(Universidade Federal do Ceara). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

3.1.2 Alteraeao de Composieao. O Conselheiro Emando Chaves relatou a matéria que trata da

solicitagfio de alteragao de composieao de Comissao Julgadora De Coneurso Pfiblico Para

Professor Assistente do Setor de Estudo: Linguistica da Lingua Brasileira. de Sinais,

aprovada em reuniao do Conselho do Centro de Humanidades, ocorrida em 19 de julho de 2013.

Foram indicadas para compor a nova Comissao as professoras Doutoras Rosemeire Selma

Monteiro-Plantin (Universidade Federal do Ceara), Sandra Patricia de Farias Nascimento

(Universidade de Brasilia) e Aline Pinheiro Pizzio (Universidade Federal de Santa Catarina).

Na condiefio de suplentes, foram indicados Tareisio de Arantes Leite (Universidade Federal de

Santa Catarina) e Janice Gonealves Temoteo (Universidade de 850 Paulo). Para secretariat o

referido Concurso, o professor Rodrigo Nogueira Maehado (Universidade Federal do Ceara).

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.3 COMISSAO JULGADORA

DE CONCURSO PfiBLICO. A Conselheira Ana Rita relatou a matéria que trata da indicaefio do

Departamento de Histéria de nomes para composigfio de Comissao Julgadora de Concurso

Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo Histéria do Brasil. Foram indicados os

professores doutores Antonio Gilberto Ramos Nogueira (Universidade Federal do Ceara),

Marilda Santana da Silva (Universidade Federal do Ceara) e Jaime Rodrigues

(Universidade Federal de Sio Paulo), tendo como suplentes as professoras doutoras Ana

Amélia de Moura Cavalcante de Melo (Universidade Federal do Ceara) e Zélia Lopes da

Silva (Universidade Estadual Paulista). Para secretariat o referido concurso, foi indicado 0

Professor Sebastiao Rogério de Barros da Ponte (Universidade Federal do Ceara). Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. RECURSO ACERCA

DE RESULTADO DE CONCURSO PfiBLICO. 4.1 DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. 4.1.1 0 Conselheiro Céssio Adriano relatou a matéria que trata do recurso

interposto pela candidata Fernanda Suely Miiller acerca do resultado do Concurso Pfiblico para



134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

5

Professor Adjunto — Setor de Estudo: LiteraturaPortuguesa. Fei realizada a leitura parcial do

paIecer emitido, apes analise da decumentacao constants do processo 18648/13-05 e oitivas a

Comissao Julgadora, do qual transcrevi parte do teXto: “A candidata referida supra contesta as

notas atribuidas na etapa da preva de titulos, alegando que n50 haveria ocorrido empate tal come

declarado pela comissao julgadora, uma vez que medias da recorrcnte e de eutre candidate, 0 Sr.

Geralde Augusto Fernandes, nae foram devidamente calculadas. Para tanto, alega que fora

prejudicada. na avaliacae dos seus titulos per ela apresentados, devidamente cemprovados,

referente a0 item III — Atividades de extensao,‘ técnicas profissienais e artisticas, que nae foram

computados junto aos demais titulos da candidata. [...] A candidata aduz ainda que a pontuacao

atribuida a0 Sr. Geraldo Augusto Femandes foi avaliada de forma equivocada, e para fazer tal

afirmacfio, recorre a titulacae apresentada pelo referide candidate na Plataferma Lattes, uma vez

que a mesma 6 de dominio pfiblice. Destaca ainda em 3611 argumento que “somente poderae ser

avaliadas as atividades academicas realizadas na area do conhecimento ou no setor de estudo

objeto do concurso”, aludindo que algumas das experiéncias de magistério apresentadas pelo

candidate 1150 se enquadrariam nessa premissa. De forma conclusiva, a requerente alega que nae

foram seguides es ditarnes que regulamentam o concurse no que concerns a avaliacao de titulos e

requer a “anulacae da etapa avaliateria de titulos, solicitando a revisao de notas e

consequentemente a ordem de classificacao do concurso, uma vez que, se obedecida a preposicao

da requerente, nae haveria cmpate entre ela e 0 candidate Geraldo Augusto Femandes. [...] De

acerde com o parecer apresentado acerca do recurse, a supesicao de pontuacao do candidate

Geraldo Auguste Femandes, feita pela requerente, carece de fundamento, uma vez que come

estabelece 0 § 1° do Art. 18 da Resolucao 11° 01/2013-CEPE/UFC “A avaliacae dc titule exige que

0 candidate entregue 0 curriculum vitae .em 3 (trés) vias, observado preferentemente o padrao

Lattes do CNPq, constando, da primeira via, as cepias dos documentes comprobatérios”. Assim

nae ha referéncia a exclusividade do modelo Lattes, que foi o recurso utilizado pela requerente

para aferir a suposta atribuicao da pontuac'ao ao outre candidate. Ademais, acrescenta o parecer, a

mesma, n50 estando de posse da documentacao comprebateria, estaria inviabilizada de obter uma

pontuacfio real com base no Barema estabelecide pela planilha usada na Prova de Titulos. Per

todos os fundamentes e motives expostes e tendo perbase as normas regulaterias do concurso sob

exame, o parecerista emitiu parecer contrario a anulacae da Etapa Avaliateria de Titulos do

concurso pfiblice para professor Adjunto do Departamente de Literatura, Seter de Estudes

Literatura Portuguesa regido pelo Edital n° 259/2013”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada

per unanimidade. 4.2 CURSO DE LETRAS-LIBRAS. 4.2.1 0 Censelheiro Walberto Silva dos

Santos relatou a matéria que trata do recurso interpeste pelas candidatas Maria Maisa Farias

Jordan, Vanessa Lima Vidal e Debora de Vasconeelos Souza Conrado acerca do resultade do
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. Concurso Pfiblico para Professor Auxiliar -— Setor de Estudo: Fundamentos Teorieos e

Préticos do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e suas Literaturas. 4.2.1.1 A candidata

Maria Maisa Farias Jordfio contesta a validade do concurso suprae'tado alegande: a) “uma das

componentes da Cemissae Julgadera fei Orientadora de Graduaoao do Curso de Letras/LIBRAS,

pela Universidade de Santa Catarina, EaD com polo na Universidade Federal do Ceara”. b) “duas

das compenentes da comissae julgadera foraro celegas da mesma turma do curse de

Letras/LIBRAS -— citado acima — dc varies candidates presentes nests ceneurse”. Apes 311511156 (13.

doeumentaeao, e pareeerista emitiu e seguinte parecer, do qual transcrevi parte: “Toma-see

impossivel, censiderando as alegaeees e a doe 7 entaqao apresentada pela recorrente, uma vez que

carecem de ampla fundamentaeae técnica, atestar a presenoa de qualquer hipetese que se

configure come elemente justificativo para revisfie de proves eu anulaeao do ceneurso pfiblieo

para Professor Auxiliar do Curse de Letras-Libras, Setor de Estudo: Fundamentes Teoricos e

Préticos do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e suas Literaturas. Per ted'os os fundamentos e

motives expestes, abalizadas nas normas reglflatérias do coneurso sob exame, INDEFERIMOS O

RECURSO”. Pesta em votaefio, a matéria fei aprovada per unanimidade. 4.2.2.2 A candidata

Debora de Vasconeelos Souza Conrado contestou-a validade do ceneurse supracitade alegando:

. a) “uma das componentes da Comissae Julgadera, foi Orientadora de Graduagao do Curse de

Letras/LIBRAS, pela Universidade de Santa Catarina, EaD eem polo na UniverSidade Federal do

Ceara”. b) “duas das cempenentes da eomissfio julgadera feram colegas da mesma turma do curse

de Letras/LIBRAS — citade acima — de varies candidates presentes nests eoneurso”. Apes analise

da documentaeae, e pareeerista emitiu o seguinte parecer, do qual transcrevi parte: “Terna-se

impessi’vel, censiderande as alegaeees e a documentaefie apresentada pela reeerrente, uma vez que

carecem de ampla fundamentaeae técnica, atestar a presenea de qualquer hipétese que se

configure come elemento justificativo para revisae de provas eu anulaeae do concurso pfiblioo

para Professor Auxiliar do Curse de Letras-Libras, Setor de Estude: Fundamentes Teérieos e

Pratices do Ensino da Lingua Brasileira de Sinais e suas Literaturas. Per tedes es fundamentes e

motives expestos, abalizades nas normas regulatérias do concurso sob exame, INDEFERIMOS O

RECURSO”. Posta em vetaefio, a materia fei aprevada per unanimidade. 4.2.2.3 A candidata

Vanessa Lima Vidal fundamenteu seu recurso nos seguintes argumentos: a) afirmeu que no dia

do sorteie da preva didética, devido a um atrase de 20 minutes, que em nada compremeteu e

andamento do serteie, foi automaticamente eliminada do concurse; b) mencionou que, ae saber de

sua eliminaeao, clamou per seus direites ae secretarie da eomissao julgadora, que rejeiteu seu

pedido. Ao mesmo tempo, reconhece que a comissao julgadera, apes consultar os demai‘s

candidates, acatou sua solicitaeae, sorteando sou tema de aula e permitindo sua participagfio na

prove didética; c) finalmente, alegeu que, em fimefie do ecerrido, sentiu que a banea se portou
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I com animosidade e suspeitou que pudesse estar sofiendo algum tipo de retaliaeao. Com base nos

argumentos sintetizados, a recorrente solicitou a nulidade da prova didética e a realizaefio de uma

nova prova, com o mesmo tema, porém, avaliada por julgadores diferentes. Apos analise da

documentagfio, o parecerista emitiu o seguinte parecer, do qual transcrevi parte: “No que tange 0

mérito da mate'ria, é mister destacar 0 Art. 29 da Resoluofio n". 01/2013-CEPE/UFC, relativo as

hipéteses de nulidade absoluta em concursos de provimento de quadro docente na Universidade

Federal do Cearai. [...] Em face do qfle reza o paragrafo terceiro da resolugfio supracitada,toma—se

impossivel dar provimento a0 recurso, uma vez que o pleito da recorrente envolve a nulidade

parcial do certame. Por este fundamento, abalizados nas normas regulatérias do concurso sob

exame, INDEFERIMOS O RECURSO". Posta em votagao, a matéria foi aprovada par

unanimidade. SEXTA MATERIA. PROPOSTA DE CRIACAO D0 DEPARTAMENTO DE

LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A Conselheira Maria Elias Soares relatou a matéria

que trata da proposta dc criagfio do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos, do qual

transcrevi parte do parecer favorével: “Nos filtirnos oito anos, registra-se na UFC uma expressiVa

expansao de agoes voltadas a inclusfio e permanencia de pessoas com deficiéncia. Na area do

surdez, condigao entendida como diferenga linguistica, essas aoées se voltarn a formagao de

professores para ensino de Libras e de tradutores e intérpretes de Libras/portugués para atender as

demandas de docentes, discentes e servidores técnico administrativos. Destaca-se a implantaedo,

na UFC, em 2006, do Polo do Curso de Licenciatura em Letras Libras, graduaefio ofertada na

modalidade a distancia, em convénio com a Universidade Federal de Santa Catarina, que formou

46 licenciados, em 2010, e 27 bacharéis (tradutor/intérprete) e 22 licenciados, em 2012. A partir

da oferta do curse, registram—se vérios desdobramentos institucionais, tais como a criaofio da

disciplina “Fundamentos da Educagao de Surdos”, para os curses de Psicologia e Letras; das

disciplinas optativas “Educagio Bilingue para Surdos (Libras—Lingua Portuguesa)”, “Libras I, II,

III, IV, V e VI”, para os cursos de Pedagogia (diurno e noturno); criagao da disciplina “Libras 1”,

para o elenco de disciplinas pedagégicas dos cursosde licenciatura, além de projetos de extensfio,

estudos e pesquisas sobre o tema. Tais iniciativas culminaram com a criagfio, em 2013, do curso

de, Letras Libras, licenciatura presencial, vinculado ao Centro de Humanidades, com a oferta de 30

vagas. As aeoes resumidas acima, por sua abrangéncia e diversificaeao, evidenciam a necessidade

de criaefio de um departamento, conforme prevé 0 Art. 35 do Estatuto da UFC: “Os

Departamentos compreenderao disciplinas afins e congregarao o pessoal docente respective para

objetivos comuns de ensino, pesquisa e extensao.” 0 “Departamento de Letras Libras e Estudos

Surdos” devera integrar docentes, tradutores e intérpretes de Libras/portugués, agregando

disciplinas afins, para a oferta do Curso de Letras Libras, licenciatura presencial noturna,

desenvolvimento de projetos de extensfio para difusfio da Libras, bem como pesquisas com foco
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na surdcz e educagfio, surdez e lin‘gua de sinais, Linguistica da Libras, desenvolvimento linguistico

de surdos e processos didéticos visuais pautados em uma pcdagogia bilingue e bicultural que

atendam as especificidades da area do conhecimento que se propée integrar. Para atender 5.

cxigéncia de disponibilidade de instalaooes (alinea a do Art. 37), jé foi licitada a construgfio de um

prédio que abrigara’. salas dc aula, o departamento, a coordonaqfio do curso, laboratories e outras.

dependéncias académicas e administrativas. Quanto 'aos rccursos humanos, 0 “Departamento de

Letras Libras e Estudos Surdos” contaré com 20 (vinte) docentes, dos quais 6 (seis) serfio

removidos do Departamento de Estudos Especializados, da Faculdade de Educaoéo, e 14 serfio

integrados (quatorze) por concurso, jé em processo (declaxaofio da Pré-Reitoria de Gestfio de

Pessoas). Considerando a viabilidade técnica, a relevéncia da proposta e por atender aos requisites

para criagfio do departamentos, previstos no Art. 37 do Estatuto da UFC, somos do paxecer

favorével é. proposta de criagfio do “Dcpartamento de Letras Libras e Estudos Surdos”. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada, com o registro de 02 (duas) abstenooes. SETIMA MATERIA.

AFASTAMENTO DE DOCENTE. 7.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. A

Conselheira Roscmeire Selma relatou a matéria que trata da solicitaofio de afastamento dos

’ seguintes professores: 7.1.1 An; Célia‘ Clementino Moura, no periodo de 26/10/2013 3

03/11/2013, a fim dc apresentar trabalho no X Congresso Intemacional ALED, na Universidad

Autonoma de Puebla, em PueblaMéxico. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada pox

unanimidade. 7.1.2 Tércia Montenegro Lemos, no periodo de 02 a 11/12/2014, com a finalidade

de participar da Feira do Livro dc Frankfurt, em Franlcfurt/Alemanha. Posta em votaoéo, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O

Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da solicitaofio de afastamento dos seguintes

professores: 7.2.1 Jénia Perla Diégenes de Aquino, no periodo de 28/09/2013 3 05/10/2013,

com a finalidadc de participar do )QCIX Congresso Latinoamericano de Sociologia, na

Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em Votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 7.2.2 Mariana Mont’Alverne Barreto Lima, no periodo dc 27/09/2013 a

05/10/2013, com a finalidade de participar do XXIX Congresso Latinoamericano de SOciologia,

na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 7.2.3 Irlys Alencar Firmo Barreira, no periodo de 29/09/2013 a 04/10/2013, com

a finalidade de participar do )CGX Congresso Latinoamericano de Sociologia, na Universidade do

Chile, em Santiago/Chile. Posta em votaqfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.4 Lea

Carvalho Rodrigues, no periodo de 28/09/2013 21 06/10/2013, com a finalidade dc participar do

XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia, na Universidade do Chile, em Santiago/Chile.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.5 Leonardo Damasceno de Si,

no periodo de 28/09/2013 3 06/10/2013, com a finalidade de participar do XXIX Congresso
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Latinoamericano de Sociologia, na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.6 Luiz Fébio Silva Paiva, no periodo de 29/09/2013 a

04/10/2013, com a finalidade de participar do XXIX Congresso Latino Americano de Sociologa,

na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. César Barreira, no periodo de 29/09/2013 a 04/10/2013, com a finalidade de

participar do XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia, na Universidade do Chile, em

Santiago/Chile. Posta em votagéo, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 7.2.8 Danyelle Nilin

Gongalves, no periodo de 29/09/2013 a 04/10l2013, com a finalidade de participar do XXIX

Congresso Latinoamericano de Sociologia, na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta

em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.9 Eduardo Girfio Santiago, no periodo

de 28/09/2013 3 04/10/2013, com a finalidade de participar do )OUX Congresso Latinoamericano

de Sociologia, na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em votaefio, a materia foi

aprovada por unanimidade. 7.2.10 Irapuan Peixoto Lima Filho, no periodo de 29/09/2013 a

04/10I2013, com a finalidade de participar do XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia,

na Universidade do Chile, em Santiago/Chile. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada pot

unanimidade. 7.3 CASA DE CULTURA ALEMA.IO Conselheiro Alexander Magnus relatou a

matéria que trata da solicitaofio de afastamento do professor Jaimirton de Queiroz Games, no

periodo de 30l09l2013 a 29109l2014, aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reunifio de 20 de setembro de 2013. O afastamento do pais tem como finalidade

cursar Mestrado em Alemfio como Lingua Estrangeira, na cidade de Munique/Alemanha. Posta

em votaqfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Na sequénoia, o Conselheiro Alexander

Magnus, solicitou que constasse em ata o descontentamento vivenc'ado pelos professores das

Casas de Cultura Estrangeira, nos filtimos meses, acerca de algumas situaofies conflitantes, como a

n50 inclusfio do quadro do Ensino, Técnico e Tecuolégico no banco de equivaléncia de reposigfio

de vagas. Acrescentou o impasse criado ecerca da renovagfio do leitorado de Alemfio, convenio

firmado emIe UFC e' DAAD, pois, a revelia da posigfio da Casa de Cultura Alemfi, 0

Departamento de Letras Estrangeiras decidiu pela n50 prorrogagfio do contrato da professora

leitora Ute Hermanns e a. Coordenadoria de Assuntos Internacionais apressou-se em solicitar um

novo professor leitor, sem entrar em negociaqfio com a Casa de Cultura Alemfi on a intermediaefio

do Centro de Humanidades. 7.4 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O

I Conselheiro Cicero Anastécio relatou a matéria que trata da solicitagfio de afastamento dos

seguintes professores: 7.4.1 Andreia Turolo da Silva, no pe'n'odo de 27/12/2013 in 26/12/2014,

aprovado em reunifio departmental de 19 de setembro de 2013. O afastamento tern eomo

finalidade cursar Estégio de Doutorado Sanduiche, na Universidade de Leicester, no Reino Unido.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4.2 Profa. Livia Mércia Tiba
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Rédis Baptista, no periodo de 12 a 16/11/2013, aprovado em reunifio departamental de 19 de

setembro de 2013. O afastamento tem como finalidade a participagfio no III Congresso

Internacional de Espanhol: Didética de Espanhol como L1 6 L2, na Universidade del Salvador, em

Buenos Aims/Argentina. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4.3

Massilia Maria Lira Dias, no periodo de 13 a 17/11/2013, aprovado em reunifio departamental

de 19 de setembro de 2013. O afastamento tem como finalidade a participagfio no IH Congresso

Intemacional de Espanhol: Didéfica de Espanhol como Ll e L2, na Universidade del Salvador, em

Buenos Aims/Argentina. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA

MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. O Conselheiro Tadeu Feitosa, na

qualidade de presidente da Comissfio de Avaliaefio de Desempenho, antes de relatar os pareceres

de progressfio funcional, comunicou aos presentes que estaria deixando a Cornjssfio devido as

posturas de alguns dos membros da Comissfio, que estariam dificultando sobremaneira a anélise e

emissfio de parecer acerca das solicitaefies dos docentes, pois algumas préticas, a 5611 modo de ver,

injustas, estfio sendo adotadas, como, por exemplo, o indeferimento da solicitage'io da professora

Vilma Barreto, do Departamento de Psicologia. Em s'eguida, relatou as solicitagfies de progressfio

fimcional dos seguintes docentes: 7.1.1 Solicitaefio de progressfio fimcional do professor Caissio

Adriano Braz de Aquino, do Departamento de Psicologia, do nivel de professor Adjunto IV

para o nfvel de professor Associado I. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 7.1.2 Solicitagfio de progressfio funcional do professor Céssio Adriano Braz de

Aquino (Associado I p/Associado II), foi retirada de pauta, tendo em vista que o parecer

produzido pelo Presidente da Comissfio n50 foi assinado pelos demais membros. 7.2 Solicitagfio

de progressfio funcional da professora Marilda Santana da Silva, do Departamento de Histéria,

do nivel de professor Adjunto IV para o nivel de professor Associado I. Posta em votagfio, a

matéria. foi aprovada por unanimidade. 7.3. Solicitaqfio de progressfio funcional do professor

Antonio Cristian Saraiva Paiva, do Departamento de Ciéncias Sociais, do nivel de professor

Adjunto IV para o nivel de professor Associado I. Posta em votagfio, a mate'ria foi aprovada

por unanimidade. 7.4 CASA DE CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Alexander Magnus

relatou a matéria que trata da solicitagfio de progressfio fimcional da professora Monica Dourado

Furtado, da Classe D Referencia 304 para a Classe D referéncia 401, aprovada pelo Colegiado

Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao de 20 de setembro de 2013. Posta em votagfio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.5 CASA DE CULTURA FRANCESA. O Conselheiro

Alexander Magnus relatou a matéria que trata da solicitagfio de progressfio funcional do professor

Francisco Roterdan Fernandes Damasceno, da Classe D referéncia 402 para a Classe D

referéncia 403, aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de

20 de setembro de 2013. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Devido ao
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adiantado da hora, a Diretora deu por encerrada a sessao, ficando as matéfias oitava, nona,

décima, décima primeira, décima segunda e décima quarta para apreciaoao na reuniao do mes

de outubro. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei, a

presente Ata que, apés lida e aprovada, sera assinada por mim e e u s dem' pre rice",

1. Vladia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidad f . {.4 21A 22, _) JEA‘;

2. Emivania Viana B. Duafie—Secretéria Executiva ‘13 Item
v 7—7 '15.?” 2,v .

3. Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor do Centro de " umamades ‘27,” . ' ,
, _ , . rm—‘Y’rp'n‘i‘t

4. Rosemelre Selma Montelro-Plantm — Rep. do Departamento de Letras Vemaculas 5'5""U gmSEPT"

S. Cicero Anastacio Arafijo de Miranda « Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras ' » r,

6. Maria Manolisa Nogueira Vasconcelos — Rep. Departamento de Letras Estrangeiras ' 7 w x I'Jc. a0 cob} W'

7. Luiz Tadeu Feitosa - Chefe Departamenw de Ciéncias da Informagfio .é‘awf fvt4.4, 5‘; '

8.Adriana Nébfega da Silva — Rep. Depafimnento de Ciéncias da Informaofio . N ‘ d

9.Valmir Lopes de Lima - Chefe Departamento de Ciéncias Sociais / , Jaw; [/q .
10.Ce1ina Amalia Galvfio Lima — Rep. Departamento de Ciéncias Sociais // (301]Ezra-c

11.1050 110 Coelho Barbosa — Rep. Departamento de Psicologia 'N— (A

12.Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte - Chefe do Departamento d 'storia 6} 4

‘13. Marilda Santana da Silva — Representante do Departamento de Histéria

1“

14. Man'a Silvana Militfio de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diurno . . ‘ . 2

15. Maria da Gloria Guard Tavares — Coordenadora do Curso de Letras Noturno ['9 I ”KL-j 433‘: a V30 W!

16. Emando Pinheiro Chaves — Rep. Coord. pro tempore do Curso de Letras-Libra; I/mL/lc/ 4/; ”m ./ 1']

17.Arnoldo Nunes da Silva — Coordenador do Curso de Biblioteconomia gm39:15:33 ””2 39. 32”.

18.Ana Rita Fonteles Duarte —— Coordenadora do Curso de Historia

19. Cinthia Mendonoa Cavalcante - Coordenadora do Curso de Psicologia - -

‘20. Cid Ottoni Bylaardt — Coord. do Programa de Pés-Graduagao em Letras

21. Mérluce Coan —Rep. da Coord. Prog. Pos-Graduaeao em Linguisfica

22.Antonio Luiz Macédo e Silva Filho — Coord.Prog. Pos-Graduaeao em’Histéria/4» ‘

23.Walberto Silva dos Santos — Coord. Programa de Pés-Graduagao em Psicologia ,1

24. Maria Elias Soares — Coord. Mestrado Profissional em Letras "M 501%»: 77/97 ; g

25. Alexander Magnus Alves Ribeiro — Coord. Geral das Casas de Cultura Estrangeira7 » \4 3 '

26. Marcos Norelle F.Victor — Rep.Magistério de Ensino Bésico, Te’cnico e Te glco t,

27.Geana de Alencar Liborio — Representante do corpo técnico—administrativo J I ,
x .

28.Raquel Juliana Martins - Representante do Centro Académico de Letras ff? P . wcgnafig/LL.’

29.Davi Martins de Oliveira — Representante do Centro Academico Biblioteconomia J m N - :92gum

@734:30.Jfilia Alves Dias Ribeiro — Representante do Centre Académico de Psicologia P

31.MarcelolLima — Representante do Centro Académico de Histéria El I QWJ’

aBSG 0mm W, mm }W
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