
Ata da 208E Sessfio Ordinaria do Cog
selho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Cearé.

A05 23 (vinte e trés) dias do més de julho de 1993 (mil novecentos e
noventa e trés), as 9:25 (nove horas e vinte e cinco minutos),realizou:
-se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Cen—
tro, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Bar
reira, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias
Scares, Vice-Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao Landim 9
Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, chefe e representante do Departa—
mento de Literature; Maria de Jesus de Sé Correia, chefe do Departamen-
to de Letras Vernéculas; Tereza Maria Frota Bezerra, subchefe em exerci.
cio do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, che
fe do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar San—
tos de Miranda, chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia;
Laéria Beserra Fontenele, representante do Departamento de Psicologia;
Pedro Airton Queiroz Lima e Gisafran Nazareno Mota Jucé, respondendo pe
la chefia e representante do Departamento de Historia; Francisco Sales
de Sousa, Vice-Coordenador em exerc1cio do Curso de Letras; Gloria Ma—
ria dos Santos Diogenes, coordenadora: do Curso de Ciéncias Sociais; Fran
cisco de Assis Santos de Oliveira, coordenador do Curso de Historia; Jo
sé Linhares Filho, coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Ismael
de Andrade Pordeus Junior, coordenador do Curso de Mestrado em Sociolo
gia; Maria Dulce Sousa Castelo, coordenadora geral das Casas de Cultu—
ra Estrangeira; Maria Sulamita de Almeida Vieira, representante do Cefl
tro de Humanidades junto ao CEPE. Havendo quorum, 0 Professor René Bar—
reira colocou a ata da 207g sessao ordinéria deste Centro em discussfio,
logo apés em votagao, sendo aprovada com as seguintes retificagfies: na
pégina 35,, quarta matéria, onde se lé... o candidato indicado para
contratagfio nesta categoria so tinha curso de graduagao e n50 de mestre
e, além disso, a referida titulacfio nfio era reconhecida no Brasil...leflk
-se: 0 candidate indicado para contratagao nesta categoria tinha curso de graduacéo e
de pos-graduacao porém, nao se tinha conhecimento se a equivaléncia do seu titulo de
pos-graduagao era reconhecida pelo sistema educacional brasileiro. Na pégina 35/verso,
quarts matéria, onde se lé... subutilizado naquela unidade de ensino, acrescente—se a
este parégrafo: A Professors Dulce Castelo estranhou o pronunciamento da Conselheira
Débora Scares sobre a titulacfio do professor cujo curriculo havia sido submetido ao
Colegiado da Casa de Cultura Alemfi do qual faz parts a Professors Kers
tin Kippenhan, atual professora visitante-leitora, e que este Colegiado
se pronunciara favorével a contratacéo do referido docente, julgando-o
competente para exercer as fungfies exigidas para a categoria de profes_n
sor visitante—leitor. -—--e;-_-e——-—;-—---—ssesd-----——-----—e----—-——
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A Professora Dulce Castelo lembrou ainda que a contratagéo do profes
sor visitante—leitor havia sido proposta pela Casa de Cultura Alemfi
e aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, mas que era prg
ciso distinguir o visitante-leitor do professor visitante solicitado
pelo referido Departamento. Citou, por ser pertinente, a Resolugfio
n9 lA/CONSUNI—92. Em seguida 0 Professor René_Barreira solicitou aos
presentes a inclusfio na pauta das matérias referentes a Licenga Sabg
tica da Professora Monica Siqueira Leite de Barros, do Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia e do pedido de Afastamento do Pais
de interesse da Professora Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne,
do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia, sendo acatg
da pelo Conselho de Centro.

PRIMEIRA MATERIA: Contratagfio de Profeg
sor Visitante. U Conselheiro Dilmar de Miranda relatou a matéria, a
firmando ter sido aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e
Filosofia em reunifio do dia 20.07.93, referente a contratagao do Dog
tor Daniel Soares Lins, por Ol(um) and, renovével por mais O3(trés)—
anos, na Categoria de Professor Visitante, com remuneragao equivalefl
te a de Professor Adjunto IV, em regime de Dedicagfio Exclusive. Con—
tinuando, o Conselheiro Dilmar de Miranda apresentou 0 plane de estg
do do referido doCente e afirmou que o mesmo possuia solida formagfio
académica, fato que confere a sua contratagfio um fortalecimento do
programa de Poe-graduagfio em Sociologia, além do que ministraré dis-
ciplinas nos Cursos de Graduagfio em Ciéncias Sociais. Apos diamssao,
a-matéria foi aprovada por unanimidade.

Licenga Sabética.
SEGUNDA MATERIA: 0 Professor René Bar-

reira relatOu a matéria afirmando ter sido aprovada pelo Departamefl
to de Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio de 18.03.93, referente
a licenga sabética da Professora Mfinica Siqueira Leite de Barros,por
06(seis) meses, a fim de desenvolver projeto de pesquisa "As Comuni—
dades de Base e Auto—Gestfio na Circunscrigfio de Assis", aceita pela
Universidade Estadual Paulista-UNESP-Campus de Assis. Em seguida in—
formou qoe referido pedido havia sido aprovado "ad referendum" pelo
Conselho de Centro em 22.03.93. Terminada a esplanagfio o ‘Conselho
de Centro referendou a matéria.

TERCEIRA MATERIAé Contratagfio de Profeg' '
sor Visitante-Leitor. A Conselheira Tereza Bezerra apresentou a maté
ria,afirmando ter sido aprovada pelo Deoartamento de Letras srannpi
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Categoria de Professor Visitante—Leitor, em regime de Dedicagfio Exclu

siva. Afirmou ainda que houve entendimentos entre a Pro-Reitoria de

Graduagfio e o DAAD - Servigo de Intercambio Académico sobre a questfio
do reconhecimento no Brasil do titulo de pés-graduagao do referido d9
cente e que ainda havia tempo para requerer a equivaléncia do mesmo

junto ao CEPE. Apés discussao, a matéria foi posta em votagfio, sendo

aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA: Projetos de Extensfio. 1) 0 Professor
Francisco Sales de Sousa apresentou a matéria aprovada pelo Departa-
mento de Letras Estrangeiras em 01.06.93, referente ao Projeto de E5
tensao, de caréter permanente, intitulado "Prética de Conversagao em
Lingua Italians", sob sua coordenagfio, com carga horéria de 60h/aula
e inicio no semestre 93/2. Afirmou Que referido projeto surgiu dada
a manifestagao dos préprios alunos e tem como objetivo oferecer a
comunidade, notadamente aos profissionais egressos do Curso de Letras,
atuantes ou n50 na area de Italiano, possibilidade de atualizarem seas
estudos realizados na graduagao; contribuir para que os atuais estu-
dantes de lingua e literatura italiana na UFC comuniquem-se melhor
no idioma que estudam e levar a oomunidade em geral, mais um servigo.
da UFC voltado para a area da Educagao 6 para a difusao da 5 colturai
italiana. Continuando, o Conselheiro Francisco Sales afirmou que foram
elaboradas 05(cinco) unidades para serem desenvolvidas no préximo pe—
riodo e que no caso de aconteoer grande demanda haviam sido estabelg
cidas prioridades na seguinte ordem: a) profissionais egressos do
Curso de Letras, que estejam ou nfio atuando na comunidade, na area de
italiano; b) alunos do Curso de Lingua e Literatura Italiana na UFC-F'

- Curso de Letras; c) alunos dos Cursos de Lingua e Literature Italig'
na na UFC - Curso de Extensao; d) professores e funcionérios ,da UFC;

e) o pdblico em geral. Apos discussao, a matéria foi posta em votagao
sendo aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Tereza Bezerra aprg
sentou a matériajafirmando ter sido aprovada pelo Departamento de Le-
tras Estrangeiras em reuniao de 08.07.93, referente ao Projeto de Ex-
tensao intitulado "Curso Basico de Italianofi coordenado pelo Profes—
sor Carlos Alberto de Souza. 0 Conselho de Centro decidiu retirar a

presente matéria de pauta, haja vista a ausénoia do ooordenador do
mencionado projeto. 3) A Conselheira Tereza Bezerra relatou a matéria,
afirmando ter sido aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras
em reuniao de 08.07.93, referente ad Projeto de Extensao "Inglés Ins
trumental para o 29 Grau", coordenado pela Professora Elineide Veras 9
de Paula, com a carga horéria de 30 horas, inioio previsto para 26.08.
93 e término em 02.12.93. Afirmou que referido projeto destinar-se-é
a alunos do 29 Grau do Instituto de Educagao do Cearé e objetiva: a)
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da prética de exercicios de leitura e compreensfio; c) apresentar teg'i.
tos que contribuam para o enriquecimento intelectivo e 0 desenvolvi— .~

mento da leitura critica dos alunos. Continuando, acrescentou que 0

presents curso visa a preparagao dos graduandos em Letras para atua—

rem em escolas pflblicas de 19 e 29 graus, visto que o ensino de uma

lingua estrangeira contribui para um melhor desenvolvimento intelec—

tual dos alunos de 19 e 2Q graus. A Conselheira Dulce Casteli manifes
tou sua preocupagfio quanto a realizagao da prética de ensinoffirackfia
sas de Cultura Estrangeira, jé que um dos objetivos dessas Casas é

receber os alunos de prética de ensino de lingua estrangeira dos Cur—

sos de Graduagao. Acrescentou Que a atitude da Coordenagao do Curso

de Letras em trabalhar com outros cursos além das Casas de Cultura era

bastante 10uvével, apenas preocupava—se com a extingao de oferta nas
Cases como esté ocorrendo no atual semestre. Terminada a discussao a
matéria foi posta em votagao sendo aprovada por unanimidade.

QUINTA MATERIA: Afastamento de Docentes. 1) 0 Conse-
lheiro Teoberto Landim apresentou a matéria, afirmando ter sido aprg
vada pelo Departamento de Literatura em reuniao de 09.07.93, referefl
te ao pedido de afastamento do Professor Adriano Alcides Espinola,no

periodo de 30.07.93 a 30.07.94, um ano, renovével por mais trés anos,
a fim de cursar Doutorado, inicialmente, em Poética e, posteriormente,

em Literature Brasileira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
‘Continuando, o Conselheiro Teoberto Landim acrescentou que o docente
em questfio havia prestado exame na UFRJ, tendo sido aprovado com a
note maxima e que o seu afastamento nao causaria prejuizo ao Departa
mento. Apés discussfio, a matéria foi colocada em votagao, sendo aprg

vada por unanimidade. 2) 0 Conselheiro Francisco SoutofiPaulino aprg
sentou a matéria, afirmando ter sido aprovada pelo Departamento de

Comunicagfio Social e Biblioteconomia, em reuniao de 20.07.93, referefl

te a0 pedido de afastamento da Professora Maria do Rosario de Fatima
Portela Cysne, no periodo de 12.09.93 a 12.09.94, um ano, renovavel

por mais trés anos, a fim de cursar Doutorado na area de Ciéncia da
Informagao, na University of Brighton, em Brighton, England, e fez a
leitura da tradugfio da carta do Dr. Peter Enser, Chefe do Departameg
to de Biblioteca e Estudos de Informagao daquela Universidade. Em se
guida, o Conselheiro Francisco Souto informou que o pedido de bolsa
no exterior feito pela referida docente havia sido aprovado pelo CNPq,
e que a professora Fatima Portela havia obtido éxito no teste de in— a

glés-IELTS. Informou também que, de acordo com o planejamento do Cur
so de Biblioteconomia deste Centro, n50 haveria necessidade de contra
tagfio de substituto.. Bosteriormente solicitou da docente em aprego
uma esnlananfio do seu nlano de estudo. A mesma exnfis todo o trabalha
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bastante produtivo em termos de pesquisa na érea do curso que pretends

realizar. Apés discussao, a matéria foi posta em votagfio, sendo aprovg
da por unanimidade. ’

SEXTA MATERIA:1)Intercfimbio UFCZUECE. Cessao de Profes—
sores. 0 PrDFESsor René Barreira relatou a matéria, afirmando :ahaver
uma politioa de coOperagao entre a UFC/UECE e que, um dos pontos deg
sa cooperagao consiste na troca de professores entre as duas Institui
goes.Aorescentou que isso ooorre mediante entendimentos entre os Rei—
tores das Instituigfies interessadas. ‘91): 93 ‘ Professor Pedro Air
ton apresentou a matéria aprovada pelo Departamento de Histéria em reg
nifio de 15.07.93, referents a cessao da docente Luiza de Teodoro Vie;
ra para a UECE, por 06(seis) meses, a fim de ministrar aulas no Curso
de Histéria da CulturaaOcidental no Programa Universidade sem Frontal
ras, num total de 60 horas/aula, as tergas e quintas-feiras, de 16 as
17:30h. Afirmou que n50 haveria prejuizo para 0 Departamento. 2) A363
GooselhEiro Dilmar de Miranda apresentou os pedidos de renovagao de
cessfio parcial, por mais seis meses, dos Professores Joao Batista Ar—
ruda Pontes e Tereza Maria Frota Haquette, aprovados pelo Departamen—
to de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de 20.07;93, a fim de
ministrarem disciplinas no Departamento de Ciéncias Sociais daquela
Universidade para as quais n50 existe docentes qualificados n0 Curso
de Graduagfio da UECE. Afirmou também que, no momento, nfio haveria prg
juizo de forga de trabalho para 0 Departamento. Posta a matéria em
discussao, o Conselheiro Gisafran se manifestou acrescentando que n50
achava correta a maneira como se procede a cessao de professores a
outras Instituigfies, visto que n50 ha consulta da Administragao Sup; i I
rior aos Departamentos e/ou Centros, sendo uma decisao imposta que
muitas vezes ocorrem em momento inoportuno. A Conselheira Maria de
Jesus acresoentou que esta politica esta concorrendo para uma acomo- ”o
dagao do Estado que n50 abre concurso para suprir as necessidades de
renovagao do corpo docente da UECE, preferindo suprir a deficiénoia
de especialistas com expedientes paliativos. A Conselheira Maria El;
as ponderou quanto a neoessidade de se limitar o nivel de participa—
gfio,dos docentes de instituigéo para instituigao, de modo que as pro—
Fessores fossem convocados para cooperar em cursos de pés-graduagao,
quando se exige especializagéo e titulagfio especifica. Como professor
ra também da UECE, afirmou n50 existir necessidade de especialistas
na Graduagao daquela Universidade e sugeriu que os dois Centro (UFC/
/UECE), se reunissem para delimiter as areas de oooperagao, defininéu
do as termos do acordo na area de atuagao dos cursos comuns. Termina-
da a discusséo,a matéria foi aprovada com as citadas ponderagfies.
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Conselheira Dulce Castelo apresentou a matéria Sugerida pela Coordena
950 Geral das Casas de Cultura Estrangeria, referente a Comissao para
avaliar o Relatorio de Progressao Funoional da Professora de 19 e 29
Graug Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho, da Casa de Cultura Brita 'n
nica deste Centro, oonforme Resolugao n9 14/CEPE/l988. Foram sugeridos
os seguintes names: Maria do Socorro Gomes Freire, Cicera Cavalcante
Aguiar e Bartira Maria Maia Correia Lima. Apos apreciagfio do Conselho,
referida comissao foi aprovada por unanimidade.

ASSUNIOS DE INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES E/OU DA
UFC. 0 PrOfessor René Barreira informou que existem vérias Resolugfies
pertinentes a progressao funcional de docentes e a outras matérias a
serem discutidas, no sentido de se apresentarem sugestfies antes de 5;
ram submetidas a aprovagao do CEPE. Lembrou também que, conforme art.
69 parégrafo 39, do Regimento para Selegao de Docentes para Magistério
Superior, 05 Conselhos de Centros e Faculdades estabelecerao, dentro
do prazo de 90(noventa) dies, as pontos a serem atribuidos no julgg
mento de titulo, relativo ao anexo as resolugfies referentes a concur-
80 para docente. Apos discussao em torno do assunto, ficou decidido
formar—se uma Comissao para que a mesma analisasse e trouxesse suges-
toes para serem discutidas na préxima reuniao do Conselho de Centre,
prevista para 0 dia 06.08.93. Referida comissao ficou composta dos
Professores Ismael de Andrade Pordeus JGnior, Ana Maria Pereira do RE
go Monteiro,eFrancisco Souto Paulino. A Conselheira Laéria Fontenele
ficou de consultar 0 Departamento de Psicologia para que fosse indica
do um docente deste Departamento para chmpor a referida comissao.

COMUNICACOES: 0 Professor René Barreira comunicou que
a UFC, através da Prd—Reitoria de Extensao/AMECE, ira realizar nos
préximos dies 26 e 27 de agosto do corrente, no Centro de Convengfies,
a Feira de Ciéncias, Tecnologia, Saude e Educagao. Solicitou, ao mes-
mo tempo, que os Departamentos se pronunciassem a respeito do assunto,
no sentido deppatfifiparam do citado evento. 0 Conselheiro Teoberto Lag
dim manifestou sua indignagao quanto a questao do vestibular realizado
pala UFC, afirmando precisar haver oma reflexéo sobre a matéria uma
vez que esta comprovado o esvaziamento de alunos nosCursosde Graduagao
desta Universidade, em deoorréncia da forma de apli_oagao das provas do A.

‘mencionado concurso. Em seguida fez a leitura de om manifesto de sua autoria expondo 1
seu ponto de vista sobre o assunto. Apos discussed ficou deeidido. que apés as férias
do oorpo docente, fosse marcada uma  reuniao espeoifica para tratar do problemal e_
desta reuniao tirar propostas a serem encaminhadas ao CEPE. Nada mais havendo a I-”
tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessab, da _gual eu, Dulce Maria_ Cus
todio do Amaral na qualidade de secretaria "ad hoc", lavrei a presente ata, que


