
Ata da 224g Sessao Ordinaria do Conselho do

Centro de Humanidades da Universidade Fede—

ral do Cearé.

A05 27 (vinte e sete) dias do mas de meio de.1994 (mil novecentos e
noventa e quatro), as 9:20 (nove horas e vinte minutos), realizou—se na
Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centro,sob

a presidencia do Senhor Diretor Professor René Teixeira Berreire, con—

tando com a presence dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares, Vi
ce-Diretora do Centre; Sebastiao Teoberto Mourao Lendim e Fernanda Ma
ria Abreu Coutinho, chefe e suplente de representante do Departamento'

de Literature; Maria de Jesus de Se Correia, chefe do Departamento de
Letras Vernéculas; Tereza Maria Frota Bezerra 8 Carlos Alberto de Sou

za, subchefe e representante do Depertamento de Letres Estrangeiras;
Francisco SOuto Paulina, chefe do Depertamento de Comunicacao Social 8

Biblioteconomia; Manuel Domingos Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva,

chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia;

José Célio Freire, chefe do Departamento de Psicologia; Euterpe Barreto
Rosa de Sousa, coordenadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Li—
me, coordenador do Curso de Comunicageo Social; Virginia Bentes Pinto,
coordenadora do Curso de Biblioteconomie; Peregrine Fatima Capelo Ca-
valcante, coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Angela Moura de
Soares, vice-coordenadora do Curso de Psicologia; Celina ' Fontenele
Garcia, respondendo pela coordenagao do Curso de Mestrado em Letres ?
Ismael de Andrede Pordeus Jdnior, coordenador do Programa de Pos-Gre-
duacao em Sociologia; Marie Dulce Souza Cestelo, coordenadore geral
das Casas de Cultura Estrengeire. Dando inicio a reunifio, 0 Professor
René Berreire convidou os presentes a assistirem 0 Video Institucional
sobre as egfies académicas, de ensino, pesquisa e extensao} do Centro
de Humanidades. Terminada a presentagfio do video, que por sue vez foi
elogiede pelos presentes, a Conselheira Elza Maria Franco Brega efir—
mou ester participando do Forum da Cidadania que tem como objetivo a;
Iticuler, de forme politica, a acao dos comités estaduais na busca de
alternatives de solugoes para acebar com a miseria. Afirmou que dentro
da programacao do citado evento, esta prevista a realizagao de uma cog
feréncia, no die 18.06.94, no Passaré. Falou einda da importancia des-
te forum e solicitou a todos empenho na divulgagao do mesmo junto aos
alunos. Posteriormente 0 Professor René Berreire colocou a pauta em
diacusseo, oportunidade em que o Conselheiro Raimundo Nonato de Lima
solicitouvgoigglggégode um projeto de extensao, sendo acatada por todos.

Primeire matéria. Afastamento de Docente. 0 Conselheiro José Célio Frei
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niao de 27.04.94, referents ao afastamento do Professor Cezar Wagner de

Lima 0615, no periodo de 01.07.94 a 15.09.94, a fim de sistematizar um

material a nivel teorico, na Europa (Espanha, Itélia, Franoa e Suiga) ,

Com onus limitado. Acrescentou que referido docente se enoontraré roe

licenoa sabética a partir de 20.07.94, ja aprovada pelo Conselho de Can

tro e que dentro do periodo da mencionada licenoa precisaré se afastar

para realizar trabalhos pertinentes. Em votagao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. Segunda matéria. Prorrogagao de afastamento de Docente.

0 Conselheiro José Célio Freire relatou a matéria, aprovada fiadoréferen-

dum" pela Chefia do Departamento de Psicologia em 24.05.94, referente a

renovagao-de afastamento, no periodo de 03.03.94 a 02.03.95, por mais 01

(um) ano, da Professora Analuiza Mendes Pinto Nogueira, a fim de pros-

seguir Curso de Doutorado em Psicologia, no Instituto de Psicologia da

Universidade de Brasilia. Justificou que havia aprovado referida matéria

'ad referendum" em virtude de sua urgencia, haja vista 0 atraso no enca—

minhamento da documentagao par parte da interessada. Em seguida fez a

leitura do programa de estudo, da carta do professor orientador e do his

torico das disciplines jé cursadas pela citada dooente, constantes do

prooesso. 0 Professor René Barreira se manifestou, ohamando a atengfio dos

Conselheiros e/ou Chefes de Departamentos para o problema 7d 6 aprovar

.matériasf oom “atraso‘ no 'prazo de encaminhamento, rtendo ..em
vista ser um procedimento ilegal, nao devendo se repetir.. Em votagao a

matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Projetos de e5

tensfio. l) A Conselheira Tereza Maria Frota Bezerra relatou os projetos

de extensfio, a seguir, aprovados pelo Departamento de Letras Estrangfiras

em reunifio de 17.05.94: 31 Projeto intitulado "Ciclo de Palestras: Lin—

guagem e Pensamento na Grécia Antiga", coordenado pela Professora Ana

Maria César Pompeu, com 10 horas/aula, inicio.previsto para 13.05.94 e

término em 17.06.94. Fez a leitura dos objetivos, e da ementa que diz

respeito a evolugao do pensamento grego através da linguagem literéria

mitica, trégica, comica e filosofica, e sua permanéncia na etimologfladas

linguas orientais. Afirmou ainda, que o projeto jé tinha sido iniciado,

realizando-se todas as sextas—feiras. Em votagfio, a matéria foi aprova-

da por unanimidade. Q1 Projeto intitulado "Seminério sobre Tradugéo do

Frances", coordenado pela Professora Martine Suzanne Kunz, com 20 horas/

/aula, inioio previsto para 30.05.94 e término dia 03.06.94. Fez a leitg

‘ra dos objetivos e da ementa a qual diz respeito a reflexao sobmeascmeg

toes fundamentaigVa %e%r§% da tradugao e aplicagao prética através de

ofioinas. REssaltou ainda a importancia do referido projetojpara.o qual

havia sido convidado um Professor do Instituto Superior de Paris, para
participar, na qualidade de conferencista, do oitado projeto. 0 Conse—.
lheiro Ismael de>Andrade Jfinior se pronunoiou, afirmando achar muito im
nnrfanfe um curse desse nivel. dada a neoessidade do uso de linouas es-
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£1 Projeto intitulado "Leitura e Produgao de Textos em Lingua France

se", coordenado pelo Professor Henrique Sérgio Beltreo de Castro, com.

30 horas/aula, inicio previsto para 09. 05. 94 e término para 30. 06. 94.

Fez a 1eitura da ementa que diz respeito a0 estudo de diversos ti-,

pos de texto, literérios ou nao, descritiv05, narrativos e disserta

tivos, tais como artigos de jornel e de revista, conto e poeme. En

focar, além da diferenciageo entre eles, a compreensao geral, 0 es—

tudo do léxico e a analise de estrutura de cada um, a fim de capes;

ter 0 aluno a produzir textos simples. Com base nos textos trabelhg

dos, reviser e aprofundar aspectos gramaticeis relevantes nos quais

05 o alunado menifeste deficiéncia.. Posta e matéria em discussao, a

Conselheira Merie Dulce Sousa Cestelo indagou por que n50 aflmvanmis~

heMéndo o intercémbio de professores entre 0 Departamento de Letras

Estrangeiras/Cases de Cultura, no sentido de ministrarem aulas .aes~_U:

Cases de Cultura para o cumprimento de complementagao de carga hora-

ria, pois, esse intercambio iria suprir a falta de professores .oes

cursos da Casa de Cultura Francesa, haja vista a escassez de _forge

,de trabalhoone referida Casa de Culture. Houve discussed neste sent»

do, concluindo-se que n50 seria possivel por condigfies impostas pele

CPPD que estaria colocando dificuldades nesta complementagao de carge

horéria por nao reoonhecer citedo intercémbio. Prosseguindo a discus

550, a Conselheira Maria Elias Soeres sugeriu que fosse encaminhado A

CPPD um documento consultando formelmente se realmente havia ou tnao

este impedimento. Sugestao ecetada por todos. Posta em votegao, a mat§_

ria foi aprovade por unanimidede. g; D Conselheiro Reimundo Nonato de

Lima relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Comunicagfio Soc;

el e Biblioteconomie, referente a0 Projeto de Extensao intitulado "Co-

municagfio Alternative, A Constru950'do Diélogo", sob sue coordenagao,*

com inicio em meio e término em dezembro do corrente eno re carga ho-

rérie de ZACH/aula. Continuando, ecrescentou que referido projeto foi

uma iniciativa do corpo discente. Fez a leitura dos objetivos que visam;

dentre eles, elaborer quatro audiovisuais em "slide" que documentem ,a

comunicagao alternative da Entidede Comunicagao e Culture, Institutor”

Nosso Chao e Radios Comunitérias do Cuoto Fernandes, Pfir do Sol, ’Cofi?

junto Palmeiras, Comunidede Frei Tito e Pirambu; despertar o interesseA

de noves experiéncies de comunicagao alternative e orientar sues orgaxr‘

nizagfies. Posta em votagfio, a matéria foi eprovada por unanimidade.---

Quarta matérie. Progressfio Funcional de Professores de 19 e 29 Graus.

A Conselheira Maria Dulce Sousa Castelo relatou a matéria, referente a

progressao funcional das seguintes professoras: 1) Angela Maria Muniz

Alexandre, da Casa de Cultura Italiane, referents ao interstioio 1991.2

a 1993.1, da Classe C referéneia 1 para a Classe C referéncie 2, do QUE
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dre de Magisterio do Ensine de 19 e 29 Graus. A Cemissao de Aealiacfie

composta pelas professoras Wania Maria Mendes Guimarfies, Ana Cristina

Frota de Helanda Teéfile e Maria Auta Barreira Furtade Lima, julgou a

referida decente apta a progressae supramencionada, tendo atribuido'

média 9,2 (nove virgula dois). Posta em votagao, a matéria foi apro-

vada per unanimidade. 2) Claudia Maria Silva Freire, da Casa de Cultu

ra Italiana, referente ae intersticio de 1991.1 3 1992.2, da Classe C

referéncia 3 para a Classe C referéncia 4, do Quadre de Magistérie de

Ensine de l9 e 29 Graus. A Cemissao de Avaliacfio cemposta pela prefes

soras wania Maria Mendes Guimaraes, Ana Cristina Freta de Holanda Tag

filo e Maria Auta Barreira Furtéde,Lima, julgeu a referida docente 'I

apta a progressfio funcional supramencionada, tendo atribuido média 9,2

(nove virgula deis). Posta em vetagae, a matéria fei aprovada per una-

nimidade. Quinta matéria. Reformulacao do Curricule do Curse de Letras.

A Conselheira Euterpe Barrete Rosa de Souza relateu a matéria, aprova-

da pelo Colegiade da Ceerdenagae do Curse de Letras em reuniae de 11..

05.94, referente a expesigfie de motives que justifica a mencienada re

forma. Terminada a leitura, a Conselheira Euterpe Barrete Rosa de Sou

za esclareceu detalhadamente o assunto, ressaltando a grande necessi—

dade de medificagees no Provimente n9 04/CONSUNI, de 30.06.93, quecmia

o Anexo - 20A a0 Regimento Geral da UFC, referente ac CUrse de Letras,

em sua versao modificada. Heuve ampla discussao em terno da matéria,

oportunidade em que es Conselheiros.apresentaram seus pentos de vista

sobre a questée, sende que os Conselheiros Francisco Seute Pauline e

Elza Maria Franco Braga sugeriram, em comum acordo, que seria viével

encaminhar a matéria ae Conselhe.Universitérie anexande a mesma, 0 pro

jeto do Curso de Letras anterior, no sentide de fazer aquele Conselho

entender melhor o que se pretende. Posta em vetagfie, a matéria fei

aprovada per unanimidade com a sugestae dos dois Censelheircs supra-

mencionados. Sexta matéria. Anteprejeto de Resolucao do CEPE - Regulg

mentagao da atribuigao do regime de 40 fiqmarenta)horas semanaisde tra

balho aos docentes de nivel superior. 0 Professor René Barreiaa dig

tribuiu aos Conselheires uma cépia do citado anteprojete. Heuve ampla

discussao em torno do assunto, sendo acatada a SUgest§0 da Conselheira

Maria de Jesus de Sé Correia, no sentido de que o Conselho de Centre '

tirasse uma posicfio sobre a matéria, para que a Conselheira Elza Maria

Franco Braga, na qualidade de representante do Centre de Humanidades

junte ac CEPE, pessa expressar a ventade deste Centre junto aquele Om:

selhe. Finda a discussfio, a matéria foi pesta em vetacao, havendo 009

(nove) votes a favor da implantagao das 40(quarenta) horas semanais de

trabalhe para docentes de nivel superior e 03 (trés) votes centra.—-—

Assuntos de interesse do Centre de Humanidades é/ou da UFC. 0 Prefess “
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Castelo Sales do cargo de Coordenadora da referidaiCéSasde Cultura.Cofl

tinuando, esclareceu que p0r ser cumprimento de um mandato nfio poderia

ocorrer destituigfio do cargo, pois, n50 existe prerrogativa legal nes-

te sentido; que em decorréncia desta manifestagéo dos professores con—

tra a Coordenagéo da Casa de Cultura Briténica, a sua entéo coordenaa

dora e vice-coordenadora, respectivamente, Professora Lficia Maria Bag

telo Sales 8 Venétia Luzia Saldanha Fontenele, renunciaram aos refer;

dos cargos; que 30 set comunicado oficialmente do fato acima descrito,

havia indicado em 24.05.94, 8 Professora Eliseuda Rosali Izaias de.Jea

sus para responder interinamente pela Coordenagéo daquela Casa de Cul-

tura até nova eleigfio prevista para hoje, dia 27.05.94. Em seguida 0

Professor René Barreira distribuiu entre os Conselheiros documentos d0

assuntoaem questfio. Nada mais havendoa tratar o Senhor Diretor decla-

rou encerrada a sessfio, da qual, eu, Dulce Maria Cflstodio do Amaral,

na qualidade de secretéria substitute, lavrei a presente ata, que de—

pois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos presentes...


