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ATA DA 187a. SEssEo ORDINARIP DO CONSE—
LHQ DO CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVER-
DADE FEDERAL DO CEARA ..............

A05 29 (vinte e nove) dias do més de abril de 1992
(mil novecentos e noventa e dois), as 10:00 (ded horas~ realizou-sena Sala de Reunides, mais uma sessao ordinaria, sob a presidencia do
Senhor Diretor, Professor René Barreira, contando com a presenga dos
Senhores Conselheiros: Sebastiao Teoberto Mourao Landim, Chefe do De
partamento de Literatura; Maria de Jesus de Sa Correia, Chefe do De
partamento de Letras vernaculas; Francisco Souto Pauline Chefe do De
partamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de
Miranda e Odilio Alves Aguiar, Chefe e Representante do Departamento

f\ de Ciencias Sociais e Filosofia; Orozimbo Leao de Carvalho Neto, Che
fe do Departamento de Psicologia; Francisca Nubia Nogueira, Coordena
dora do Curso de Letras; Maria de Fatima Bandeira de Paula, Coordena
dora do Curso de Comunicagao Social; Ana Maria Sa de Carvalho, Coor—
denadora do Curso de Biblioteconomia; Gléria Maria dos Santos Diége—
nes, Coordenadora do Curso de Ciencias Sociais; Célia Leite Juliao,
Coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de
Oliveira, Coordenador: fio Curso de Histéria; Maria Dulce Sousa Caste-
1o, Coordenadora Geral das Casas de Cultura; Delane Felinto Pitombei
ra, representante do Centre Academico de Psicologia. A convite do Se
nhor Diretor compareceu a reuniao a Professora Maria do Rosario de
Fatima Portela Cysne, suplente de representante do Centro de Humani—
dades junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao. Dando in1cio
a reuniao, 0 Professor René Barreira passou a palavra a biblioteca~
ria Norma Helena Pinheiro de Almeida, Diretora do Sistema de Biblio
tecas do Centro de Humanidadesjque comunicou aos Senhores Conselhei
ros que por estar sendo implantado o Sistema de Automagao Universita
ria (SAU), a biblioteca setorial estara fechada aos usuarios até 0
dia 15 de maio. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou a
ata da 186a. Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao e poste—
riormente em votagao, tendo sido aprovada por unanimidade. Prosse—
guindo, 0 Professor René Barreira fez a leitura da pauta tendo colo—
cado em apreciacao a Primeira Matéria.

PRIMEIRA MATERIA. Aprovagao de docente para compOrmm

Comissao Julgadora de Concurso. O Conselheiro Orozimbo Leao de Carva
lho Neto apresentou o nome da Professora Célia Leite Juliao (UPC), a
provado pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 28. 04. 92,
para compor a Comissao Julgadera do concurso para Professor Auxi-
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plente, em substituigao 5 psicélega Yang Yeh Fen Ferreira em Comissao
Julgadora aprevada per este Censelhe no dia 27.03.92. Pesta em vota-950, a matéria foi aprovada per unanimidade.

SEGUNDA MATERIA. Hemelogagae de Concurse de Professor.1) O Censelheire Francisco Seuto Pauline relatou a matéria aprovada pg10 Departamente de Cemunicagae Social e Bibliotecenomia, em reuniao dodia 27.04.92, referents aos resultades dos seguintes concursos: a) Prgfessor Afixiliar, Seter de Estude: Fundamentos da Cemunicacae, confermeEdital n9 122/91, para preenchimente de 01(uma) vaga; 04(quatre) candidatas se inscreveram, sende que apenas 02(duas) cempareceram as pro»vas; a classificagae final £01 a seguinte: primeiro lugar - Liana Via~na do Amaral — 68 (sessenta e cite) pontos; segunde lugar — Catarina ~Tereza Farias de Oliveira - 66 (sessenta e seis) pentos. Tendo em viato este resultade, a candidata Liana Viana do Amaral foi indicada peleDepartamento de Cemunicacao Social e Biblietecenemia para contratagao.Posta a matéria em vetacao, e resultado do concurse foi hemelogade perunanimidade. b) Professor Auxiliar, Setor de Estude: Cemunicagao lifim—pressa, cenforme Edital n9 116/91, para preenchimente de Oltuma) vaga;houve apenas 01(um) candidate inscrito, Jesé Ronaldo Aguiar Salgade, —que obteve 76 (setenta e seis) pentes, tende side classificade e indi—cade pelo Departamente de Comunicagao Social e Bibliotecenemia paracentratagae. Pesta a matéria em vetagée, e resultade do concurso foihemolegado per unanimidade. c) Professor Auxiliar, Seter de Estudo: R2diejernalismo, conforms Edital n9 116/91, para preenchimente de 01(uma)vaga; 03 (trés) candidates se inscreveram, sende que apenas 02(dois) -compareceram as prevas, tende side classificade em primeiro lugar,Raimunde Nonato de Lima com 72 (setenta e deis) pentes; 0 candidate Lauriberte Carneire Braga com 54 (cinquenta e quatro) pontes nae Vaobteve
classificacao. 0 candidate Raimunde Nenato de Lima foi indicade peloDepartamento de Comunicagao Social e Biblietecenomia para centrataoao.
Pesta a matéria em vetagae, e resultado do concurso foi hemelogado per
unanimidade. d) Professor Auxiliar, Seter de Estudo: Controls e Dissg
minacao da Infermagae, conforms Edital n9 10/92, para preenchimente de
01(uma) vaga; 03(trés) candidates se inscreveram, sende que apenas 02
(dais) cempareceram as provas; a classificagfie final foi a seguinte:
primeire lugar — Luiz Tadeu Feitosa - 66 (sessenta e seis) pontes; acandidata Edineide Maria Machade Maia nae legreu classificagfie per ter
obtide 57 (cinquenta e sete) pontes. 0 candidate Luiz Tadeu Feitosa —foi indicade pelo Departamente de Comunicagao Social e Biblioteconomiapara centratagae. Posta a matéria em vetagée, o resultade do concurso
foi hemologado per unanimidade.2)“a)0 Conselheiro Dilmar Santos de Mi—
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randa relatou a matéria aprovada pelo Departamente de Ciéncias Sociais
e Filosofia, em reuniao do dia 28.04.92, referents aos resultades dos
seguintes cencursos: a) Professor Assistente, Seter de Estudo: Filose~
fia, conforms Edital n9 102/91; 03 (trés) candidates se inscreveram,
dois nao cempareceram as provas e a candidata Ana Hartmann Cavalcanti'nae foi aprovada per ter obtide neta inferior a 6 (seis) nas provesescrita e didatica. Em vetacae, o resultade do concurse foi aprovade
per unanimidade. b);.Brofessor Auxiliar,‘Seter de Estudo: Teeria e Me-
todolegia da Histéria, conferme Edital n9 116/91; 03 (trés) candidates
se inscreveranxobtiveram a seguinte classificacao: Almir Leal de 011—
veira - 75 (setenta e cince) pentes; Jesé Ricardo Oria Fernandes - 74
(setenta e quatro) pentes e José Ernesto Pimentel Filho - 73(setenta e
trés) pontos. 0 candidate Almir Leal de Oliveira aprovado em primeire
lugar fei indicado para centratagao pelo Departamento de Ciencias So—
ciais e Filosefia. Pesta a matéria em vetagae, o resultado do cencurse
fei homologado per unanimidade. 3) A Conselheira Maria de Jesus de Sa
Cerreia relatou a matéria aprovada pele Departamente de Letras Vernacu
las em reuniao do dia 28. 04.92, referents ao resultado do concurse pa-
ra Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, conforms
Edital n9 27/92, para preenchimento de 01(uma) vaga. A Conselheira ma—
ria de Jesus de 55 Correia ressaltou que 15(quinze) candidates se ins
creveram, sendo que 13 (treze) cempareceram as proves, es quais feram
todos reprovades. Em seguida, a Conselheira fez a leitura das netas ob
tidas per cada um dos l3 (treze) candidates, nas provas de titules, es
critaeadidatica. Finda a leitura e Conselheiro Teoberte Landim pediu
a palavra para dizer que admitda a soberania da Cemissao Julgadora, po
rém havia notado disparidade em algumas notas. A Censelheira Maria de
Jesus de Sa Correia fez entae a leitura de um treche da ata em que a
Comissao Julgadora justificava a reprevagao des 13 (treze) candidates
afirmando, entre outras argumentagees, que "outro nao poderia ser 0 re,
sultado... es candidates entenderam a prova didatica come uma simples
prova falada, unica oposigae a preva escrita." "O preblema residiu na
prova didatica, pfiblica, com alguns alunos da UFC presentes, e em que
tedos se perderam num emaranhade de regras atrés de regras, enquante
o tempo desse ou durasse." Ae términe da leitura da ata em quastae, a
Conselheira Francisca Nubia Negueira manifestou-se favoravel a justifi
cativa da Comissao Julgadora. O Conselheire Dilmar Miranda parabenizeu
a Comissae Julgadora pela argumentagae das notas principalmente na pro
va didatica, afirmande que tal procedimento servia de exemple para con
curses futures. Pesta a materia em vetacao, o resultado do concurse
foi homelegade per unanimidade. 4) O Conselheiro Orozimbo Leae de Car
valho relateu a matéria aprevada pelo Departamente de Psicologia, em
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reuniao do dia 24.04.92, referente aos resultados dos seguintes concur
sos: a) Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Psioemetria, conforms
Edital n9 127/91, para preenchimento de 01 (uma) vaga; 08 (oito) candi
dates se inscreveramtsendo que 01 (umi desistiu. Classificagéo final:
Veriana de Fatima Rodrigues Colago ~ primeiro luqar com 77 (setenta e
sets) pontos; Idilva Maria Pires Germano w segundo lugar com 64(sesseg
ta e quatro) pontos; Wagner Bandéira Andriola ~ terceiro lugar com 63
(sessenta e trés) pontos. Tendo em vista 0 resultado supramencionado,
a candidata Variana de Fatima Podrigues Colago foi indicada pelo Depag
tamento de Psicologia para contratagao. Posta a materia em votagao, o
resultado do concurso foi homologado per unanimidade. b) Professor Ag
sistente, Setor de Estudo: Psicelogia Escolar, cenforme Edital n? 25/
92, para preenchimento de 01 (uma) vaga. Inscreveram—se 02(deis) candi
dates, sendo que apenas 0 candidate Jesus Garcia Pascual obteve aprova
gfie com 64 (sessenta e quatro) pontos, sendo indicado pelo Departamea
to de Psicolegia para contratagao. Posta a matéria em votaoao, o resul
tado do concurso foi homologado por unanimidade. 5) A Conselheira Du}
ce Castelo relatou a matéria referente aos resultados dos seguintes
concursos: a) Professor de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor de Estude:
LIngua Espanhola, para a Casa de Cultura Hispanica, conforme Edital n9
08/92, para preenchimento de 01(uma) vaga. Concorreram 04 (quatro)can-
didatos; tendo side divulgado o resultado final, empataram com 72 (se~
tenta e dois) pontos as candidatas Maria Lficia de Sousa e Carmen Rivas
M. Monteiro. A Comissa o Julgadora em votagae secreta, aprovou em pri
meiro lugar a candidata Maria Lficia de Sousa, indicando—a para contra
tagae. Pesta a matérra em votagao, o resultado do concurso foi homolo-
gado per unanimidade. b) Professor de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor
de Estude: Lingua Inglesa, para a Casa de Cultura Britanica, conforms
Edital n9 07/92, para preenchimento de 01 (uma) vaga. Inscreveram-se
10 (dez) candidates, sendo que 03 (trés) foram reprovados na prova e5
crita, 01 (um) desistiu e 02 (dois) n50 compareceram ao sorteio do pen
to para a prova didética; tende side divulgado o resultade final es
candidates Claudio Calixto Mates e Maria Fabiola Vasconcelos Lopes eg
pataram com 74 (setenta e quatro) pontos. Diante do empate, a Comissao
Julgadora observou o que dispoe o paragrafo finico do artigo 12 da Resg
lugao n9 09/86 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao, desempatag
do através de vote secrete, em favor do candidate Claudio Calixto Mg
tos, indicando-o para contratagao. Prosseguindo a reuniao 0 Professor
René Barreira fez a leitura do recurso interposte pela candidate Maria
Fabiola Vasconcelos Lepes: "11m? Sr. Diretor do Centre de Humanidades
da Universidade Federal do Ceara - Maria Fabiola Vasconcelos Lopes,vem
mui respeitosamente referirmse ao caso de empate do concurso para prg
fessores de 19 e 29 Graus da Casa de Cultura Fri-115111023 mafia: nh'havn 1o
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lugar juntamente com 0 candidate Claudio Calixto Matos sendo o empate
decidido em termos de votagao secreta a favor deste filtimo. Devido a
tal procedimento, Maria Fabiola Vasconcelos Lopes vem solicitar a nao
homologagao do concurso, haja vista que, os critérios usados para tal
escolha nem sac explicitados na.resolug§o n9 O9/CEPE de 10 de dezembro
de 1986, nem foram justificados pela banca examinadora do concurso. Os
motives que levam a candidata a fazer tal solicitagao 550 as varias
aproVagoes em outros concursos do Departamento de Letras Estrangeiras:
39 lugar — concurso professor auxiliar (Tradugao e Lingua), 29 lugar -
concurso professor auxiliar (Lingua e Literatura), 29 lugar — concurso
professor substituto (cuja funcao exergo atualmente), além de ser alu—
na regularmente matriculada no Curso de Mestrado da Universidade Esta—
dual do Cearé. Nestes termos, Pede deferimento. Fortaleza, 08 de abril
de 1992. Maria Fabiola Vasconcelos Lopes." 0 Professor René Barreira
mostrou em seguida, a documentacao anexada pela candidata em questéo,
oomprovando sua aprovagao em concursos passados. Posto o recurso em
discussao, a Conselheira Maria de Jesus de 85 Correia argumentou queue
recurso apresentado dizia respeito aos critérios do desempate, enquan
to que a candidata tinha apresentado uma documentagao de titulacao; e
se a resolugao nao explicitava criterios para o desempate, nao havia
como julgar tal recurso. 0 Conselheiro Teoberto Landim admitiu a possi
bilidade de se julgar o recurso, porém ressaltogig dificuldade em fa-
ze-lo haja vista que a Comissao Julgadora nao esclarecido em ata cs cri
térios do desempate. O Conselheiro Francisco de Assis Santos de Olivei
ra endossou as palavras do Professor Teoberto Landim, indagando como
iria julgar se nao havia criterios. O Conselheiro Dilmar Miranda afir
mou que legalmente nao havia recurso, pois a resolugao determinava uma
votagao secreta. Admitiu, no entanto, que a resolugao deveria ser mo~
dificada pois o concurso era pfiblico e 05 critérios n50 poderiam ser
subjetivos. 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino manifestou—se a fa-
vor da homologagao do concurso, diante da legalidade da resolugao em
questao. A Conselheira Maria de Jesus de Sa Correia manifestou——se ain-
da pela homologagao do concurso, afirmando que aquilo que é secreto é
indiscut1vel.A Conselheira Dulce Castelo admitiu que a resolugao deve
ria ser "revista, porém nao naquele momenta, pois a Comissao Julgadora
ficava em descoberto; acrescentou que vivenciou a angfistia da Comissao
Julgadora diante do nivel dos dois candidatos empatados e ressaltou

-

que confiava plenamente na soberania e idoneidade da referida Comis-
sao, tendo salientado que o desempate foi de 03 (trés) votos a zero,em
favor do candidato Claudio Calixto Matos. 0 Professor René Barreira a
firmou que ficou constatado a nao existencia de irregularidade durante
o concurso; acrescentou que, por ter side aprovada em 1986 no Conselho
de Ensino, Pesquisa e ExtensEn. a rncn1nngn Om ~"-_1:- ——-~£—~~
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revista. A Censelheira G16ria Di6genes disse que legalmente nae havia
come homologar o concurse e que ja era hora de se modificar a resolu-
gae, achande o memento impertante para discuti——1a. Acrescentou ainda
que teria side valido se es membres da Cemissao Julqadera tivessem jus
tificado suas notas; prep6s um esclarecimento per parte da Comissao
Julgadera e admitiu abster—se de homologar. 0 Professor René Barreira
argumenteu que podia convidar a Comissao Julgadera, perém nae era 1e
gal. Em seguida a Censelheira Dulce Castelo lembreu que a portaria pa
ra cencurso de Professor Substitute fei aprevada ano passado e diz que
em case de empate, 0 vote 6 secrete. A Censelheira Fatima Bandeira ad
mitiu sentir dificuldade em homologar pele fate de a reselugao ser ar
caica e a candidata questiona—la. O Censelheiro Teoberto Landim argE
menteu que sempre que ha hemolegacao de concurso, existem netas que
justificam, porém este resultado fei subjetive, daI abster~se= de vo~
tar. A Censelheira Dulce Castelo lembrou que o cencurse para Professor
da Casa de Cultura Hispanica ha pouco tempo aprovade per este Conselho
ocorreu na mesma circunstancia, per desempate. O Censelheiro Francisco
Seute Pauline chamou atengae para um dado concrete: a reselucae dizia
que o desempate se dava através de votagae secreta. A Conselheira Maw
ria de Jesus de Sa Correia argumenteu que o Conselho havia hemologado
o resultado da Casa de Cultura Hispanica e a resolucae era a mesma;que
0 candidate no ate da inscrigao se submetia as nermas do concurso; e
que a resolugae era caduca, mas valida. Presseguinde 0 Professor René
Barreira p65 em vetagao a homologagao ou nae, nesta reuniao, da mate
ria em questao. Apurados es votes, houve 7(sete) votes a favor da homo

'legacae e 5 (cince) votes contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Logo ap6s,
o resultado do cencurso foi pesto em regime de vetagae: 07 (sets) Cog
selheiros votaram a favor da homolegacfio e 05 (Cinco) abstiveram—se de
votar. Heuve as seguintes declaragSes de vote: 0 Conselheire Dilmar Mi
randa considereu a saberania de cada membre da Cemissae Julgadera, pe
rem afirmeu que deséjava transparencia, sentinde—se inseguro para homo
logar e resultado do concurse; e Conselheire Teoberto Landim também ma
nifesteu sua inseguranga, afirmande que faltava—lhe argumentos concre
tes para julgar o resultado do cencurso; a Censelheira Gl6ria Di6genes
admitiu que o memento era de questionamentos e também sentia-se insegu
ra para.homologar; o Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira
endosseu as palavras da Censelheira Gl6ria Diégenes, perém chamou aten
gao para o fate de que anteriormente este Conselho havia homolegado
um concurso na mesma circunstancia; a Censelheira Fatima Bandeira de
clarou que nae se sentia suficientemente informada, mediante a leitu—
ra da ata do concurso, para fazer uma avaliagao censequente,entendendo
que a fungae dos Censelheires era de julgar es recurses, entre outras;
se es Censelheiros estavam na reuniEo para reafirmar o que dizia uma~ .
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selheira Ana Maria Sd de Carvalho também comentou que neste Conselho,
pouco tempo atras, havia sido aprovado um concurSo na mesma condi~
gao, logo nao precisava ser levado em consideragao o recurso apresen
tado. e) A Conselheira Dulce Castelo relatou a matéria referente ao
resultado do concurso para Professor de 10 e 29 Graus, Classe E, Se-
tor de Estudo: Lingua Inglesa, Casa de Cultura Britanica ,conforme Edi
tal n9 09/92, para preenchimento de 01 (uma) vaqa; a candidata unica
Aleuda Farias Scares nao foi aprovada, haja vista na prova didatica
ter obtido notas inferiores a 06 (seis). Posta a matéria em votagao,
o resultado do concurso foi homologado por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA. Prorrogagao de afastamento de docen
te. a) O Conselheiro Francisco Souto Pauline relatou a matéria aprova
da pelo Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia em reu—
niao do dia 27.04.92, referente a solicitagao de prorrogagao de afas
tamento de interesse da Professora Maria de Fatima Silva Fontenele,
per 01 (um) ano, no periodo de 01. 03. 92/93, a fim de concluir curso
de Mestrado em Biblioteconomia, na Universidade Federal da Paraiba. 0
Departamento supramencionado esclarece que nao haveré necessidade de
contratagao de professor substituto. Posta em votagao, a materia foi
aprovada por unanimidade. b) 0 Conselheiro Dilmar Miranda relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em
reuniao de 28. 04.92, referente a solicitagao de prorrogagao de afasta
mento de interesse da Professora Adelaide Maria Pereira Gongalves, no
periodo de 12. 05. 92 a 30.04.93, para permanecer na Presidéncia da
ADUFC — Associagao dos Docentes da Universidade Federal do Ceara, com
base no Decreto nfimero 94.664, de 23.07.87, que regulamenta a ; Lei
7.596 (Lei de Isonomia) de 10.04.87. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade.

TERCEIRA MATERIA. Remogfio de docente: 0 Conselheiro
Dilmar Miranda relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Cién-
cias Sociais e Filosofia em reuniéo de 24.03.92, referente a solici-
tagao de remogao do Professor Tarcisio Santiago de Almeida do Departa
mento em questao para 0 Departamento de Fundamentos de Educagao, da
Faculdade de Educagao da UPC. 0 Conselheiro Dilmar Miranda acrescen-
tou que 0 Professor Tarcisio Santiago de Almeida havia argumentado em
reuniao do Departamento de Ciencias Sociais e Filosofia que estava de
senvolvendo um projeto de extensao vinculado a area de Fundamentos da
Educagao; acrescentou ainda que a mencionada remogao nao acarretara
prejuizo funcional ao Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, -
sendo efetuada mediante a permuta de uma Vaga de Professor Adjunto
aiflfimfifn'l VI" “apnea-1:35 hang-L-HA—J—_ “-—A_.— _ V — . _ an
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Comunicagaes. 0 Professor René Barreira fez as seguintes comunicagfies:
a) convocou os Senhores Chefes de Departamentos para uma reunifio, no
dia 30.04.92, 55 9:00 (nove) horas; b) que a partir do dia 04.05.92
entraria de férias assumindo a Diregao do Centro, a Vice—Diretora Prg
fessora Maria Elias Scares; c) lembrou que no dia seguinte, 30.04.92,
a atual Diretoria da Associagéo dos Docentes da Universidade Federal
do Cearé - ADUFC, completaria 01 (um) ano, tendo apresentado mogao de
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria em questéo,
proposta acatada por unanimidade pelos Senhores Conselheiros. N‘a d a
mais havendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessfio, da
qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na gualidade de secretéria,
lavrei a presente Ata, que depois de lida, vai assinada per mim e ipe:
los presentes...
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