
la
!

!

n.
"

Ata da 3523 Sessfio Ordinélia do Conselho do Centre de Humanidades
da Universidade Federal do Ceara. A05 20 (vinte) dias do més de novembro de
1998 (mil novecentos e noventa e oito) as 9 (nove) horas e 45 (quarenta e cinco) .
minutos, realizou—se na Sala de Reunioes mais uma sessao ordinén'a do Conselho
do Centre, sob a presidéncia da Seuhora Diretora do Centro de Humanidades,
Professora Malia Elias Soares, contando com a presenca dos Senhores
Conselheiros : Celina Fontenele Garcia, chefe do Departamento de Literatura;

Jose’ Alber Campos Uchoa e Hebe Macedo de Carvalho, chefe e suplente de

representante do Departamento de Letras Vernaculas; VIédia Maria Cabral
Borges e Lourdes Bernardes Goncalves, chefe e representante do Departamento

de Letras Estrangeiras; Liana Viana do Amara], representante do Departamento

de Comum'cacao Social e Biblioteconomia; Jose Maria Arruda de Sousa,

representando o Chefe do Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia; Odflio'

Alves Aguiar, suplente do representante do referido Departamento; Celia Leite

Juliao e Elda Maria Rodn'gues de Carvalho, chefe e representante do
Departamento de Psicologia; Ivone Cordeiro Barbosa, representante do

Departamento de Histéria; Maria Jose Santa Rosa Borges de Castro, vice—

coordenadora do Curso de Letras; Marcia Vidal Nunes, representando a
Coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Maria de Fatima Silva

Fontenele, coordenadora do Curso de Biblioteconomia ; Joana d’Arc Mesquita
Barges, representando o Coordenador do Curso de Ciéncias Sociais; Angela de

Moura Marques, coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis

Santos de Oliveira, coordenador do Curso de Historia; Luiz Tavares Junior,

representando o Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Jawdat Abu El—
Haj, representando a Coordenadora do Programa de Pos—Graduacao em

Sociologia; Monica Dourado Furtado, coordenadora geral das Casas de Cultura



Estrangeira; Francisco Roterdan Fernandes Damasceno, representante do Quadro

de Magistério de 1° e 2° Graus e Francisco Miranda Filho, representante do

Corpo Técnico—Administrativo. Havendo nfimero regimental, a Professora Man'a

Elias Soares iniciou a reunifio abordando os assuntos a seguir: a) que a Pro-

Reitoria de Administraeao comunicara, em reuniao, que os Departamentos deste

Centro estavam extrapolando a cota permitida de 06 mil copias de suas méquinas

copiadoras, tendo a Professora Maria Elias Soares chamado a 31611950 dos
Senhores Chefes para um major controle do use das copiadoras; b) distribuiu com

os Senhores Conselheiros tabelas, elaborados pela Pro-Reitoria de Planejamento,

com os indicadores de performance por cursos, por Departamentos, assim como a

relaofio aluno equivalente tempo integral , docente equivalente tempo integral; c)

sobre os adesivos que serao colocados nos carros que terao acesso as trés areas

deste Centro, a Professora Maria Elias Scares 'afirmou que os mesmos estao

sendo providenciados, tendo na oportunidade lembrado que problemas poderao

ocorrer, haja vista que este Conselho em reunioes anteriores decidira que n50

haveria permissao para que alunos tivessem acesso com seus carros, as trés areas

deste Centro; as vagas restantes, apos atendidos os docentes e fimcionérios,

ficariam a disposieao dos Centros Aoadémicos que colaborariam na defim'efio de

critérios para utilizaeao do estacionamento pelos 31111103. A Professora Maria

Elias Soares admitiu que a questz'io precisava ser novamente discutida neste

Conselho, devendo cada area apresentar seus crite’rios, tendo informado que a

matéria entraria na pauta da préxima reunifio deste Colegiado. Ainda sobre o

assunto em questfio, comunicou que, quanto at area I, havia um problema

pendente com relaeao a Faculdade de Educaoao. Em oficio encaminhado a

Diretoria deste Centro, o Diretor daquela Faculdade, Professor Ozir Tesser

sugerira separar as areas — Educaeao e Humanidades — para que houvesse um



controle mais eficaz da entrada de veiculos. Dando prosseguimento a reunifio, a

Professora Maria Elias Soares submeteu a pauta a apreciaofio dos Senhores

Conselheiros, tendo sido feitas as seguintes exclusfies: a) Projeto de Extensao

intitulado “Atendimento Psicolégieo Grupal em Clinica—Escola”, coordenado
pela professora Roseane Freitas Nicolau — de interesse do Departamento de .

Psicologia; b) Contrataeao de Professor Visitante Estrangeiro — Leitor, Professor

Doutor Francesco Lutti — de interesse da Casa de Cultura Italiana. Logo apés
terem sido aprovadas as exclusoes e conseqfientemente a pauta, a Professora

Maria Elias Soares colocou a ata da 3518 Sessao Ordinaria deste Conselho em
discussao. Posta em votaefio, a ata foi aprovada por unanimidade. Aproveitando a

oportunidade, a Professora Maria Elias Soares deu boas— vindas a Professora

Marcia Vidal Nunes, recém—eleita Coordenadora do Curso de Comunicagao

eomunicou que, tendo em vista 0 término do mandato do Professor Luiz Tadeu

Feitosa como representante deste Centro junto a CPPD (Comissao Permanente de
Pessoal Docente), deveré realizar—se eleigao para escolha do novo representante

(titular e suplente) junto aquela Comissao. Na ocasifio, a Professora Maria Elias

Scares fez a leitura da Resolugao n° 05 / CONSUNI, de 28.04.88, que aprova. o

Regimento Interno da Comissao Permanente de Pessoal Docente e determina que

a eleicfio do representante e suplente deve realiza‘r—se nos Centres e Faculdades,

sob a Coordenaefio de Comissoes Eleitorais indicadas pelo respective Conselho

de Centro. Para comporem a referida Comissao foram indicados os nomes dos

professores: Carlos Alberto de Souza (Presidente), Joana d’Arc Mesquita Borges,

Liana Viana do Amaral— Suplente: Henrique Sérgio Beltrao de Castro. Posta em

votaeao, a Comissao acima citada foi aprovada por unanimidade. Segggda

matéria. Projetos de Pesquisa. 1) A Professora Joana d’Arc Mesquita Borges



relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e. Filosofia em
reunifio do dia 03.11.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Uma leitura
da Ciéncia da Légica de Hegel —Parte 1— A doutn'na do ser”, por ela coordenado.

A Professora Joana d’Arc Mesquita Borges esclareceu que seu interesse pela
pesquisa em questfio deve—se ao fato de ensinar 16gica no Curso de Ciéncias
Sociais. Propoe—se a fazer uma anélise da obra de Hegel “Ciéncia da Legioa”,
que deveré resultar em artjgos ou livro a ser pubh'cado. A pesqujsa realizar—se—é

de novembro de 1998 a julho de 1999, ficando a redaefio final do trabalho a ser

realizada nos quatro meses subseqiientes (agosto a novembro de 1999). Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) 0 Professor Odflio Alves

Aguiar relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e

Filosofia em reunifio do dia 03.11.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado

“As Possibflidades Eticas no Pensamento Arendtiano”, por ele coordenado. 0

Professor Odflio Alves Aguiar esclareceu que a “pesquisa visa '2! recuperaefio da

dimensfio ética do pensamento de Hannah Arendt”, isto é, uma anélise das

questb‘es éticas tfio em evidéncia na atualidade, principalmente 11a politica. O

projeto em questfio tern um cronograma que se inicia em novembro de 1998 e

finaliza em novembro do am 2000. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3) 0 Professor José Maria Arruda de Sousa relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio de
03.11.98, que trata do projeto de pesquisa intitulado “Questoes Fundamentajs da

Filosofia do Direito”, por ele coordenado. 0 Professor Jose Maria Arruda de.
Sousa prestou esclarecimento sobre seu projeto de pesquisa, ressaltando que
pretende tratar da fundamentaefio moderna e da tradiefio da Filosofia do Direito,

admitindo que sfio quest6es amplas e complexas. Referido projeto inicia—se em

1998.2 com ténnino previsto para 2000.1, com a redaefio do texto bésico do livro



“Questoes Fundamentais da Filosofia do Direito”. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Aprovaefio de Relatérios de
Projetos de Pesquisa. 1) 0 Professor Jesus Garcia Pascual relatou a matéria,
aprovada pelo. Deparmmento de Psicologia em reuniao do dia 11.11.98, que trata
do relatorio da pesquisa intitulada “Um estudo inicial sobre a multirepeténoia 11a

Universidade”, por ele coordenado. 0 Professor Jesus Garcia Pascual esclareceu
que seu projeto contou, inicialmente, com uma amostra de dezoito (18) alunos
multi-repetentes, dos quais apenas oito (8) se submeteram ao processo
investigatorio. Estes oito (8) pertenciam aos cursos de graduaoao do Centro de
Humanidades; Na oportunidade, 0 Professor Pascual fez urn breve relato das
conclusfies do projeto em questao: a) os alunos sao oriundos de classes socio—
economicas baixa e media, exercem atividades remuneradas e paralelas aos
estudo; b) tém consciéncia da situaeao académica de multi—repeténcia, que se
reflete em sentimento de culpabflidade; c) constata-se fratura 11a relaeao professor

e alunos, tanto a nivel didatico como vincular; d) observa-se um bloqueio afetivo
por parte dos alunos, que apresentam estados psioo—afetivos de depressfio,
solidao, etc. e) prevalece a atitude da hiperaoomodaeao; f) as reprovaooes se
intensificam no terceiro gran. Finda a exposiez‘io do Professor Pascual, a
Professora Maria Elias Soares sugeriu uma divulgaoao mais ampla do resultado
da pesquisa entre os professores, tendo apresentado sugestao no sentido de ser
promovido um seminario com esta temética. Posta em votaefio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2) O Conselheiro José Alber Campos Uchoa relatou a
matéria que trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Gramatica do

Portugués”, coordenado pelo Professor Paulo Mosfinio Teixeira Duarte. Na
oportum'dade, 0 Professor José Alber fez a leitura do relaton'o em questfio,

esclarecendo que o projeto constava de duas macropartes: uma seméntica e outta



relativa a morfossintaxe, tendo feito referéncias as etapas realizadas e as
conclusoes obtidas pelo Professor Paulo Mosém'o Teixeira Duarte. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada por unam'midade. Mm. Projetos de
Extensfio. 1) O Conselheiro Luiz Tavares Jl’mior relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Literatura em reunifio de 09.11.98, que trata do projeto de
extensfio intitulado “Seminério Permanente de Investigaefio Literéria”,
coordenado pelo Professor Sebastifio Teoberto Mourao Landim. O Conselheiro
Lujz Tavares Jr'mior esclareceu que o refen'do projeto, realizado com éxito , no
pen'odo de 17 a 19.11.98, no Curso de Mestrado em Letras, tratava—se de um

Seminario anual, oportunidade em que os mestrandos apresentavam seus
trabalhos e prestavam informaeoes sobre seus projetos e pesquisas. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Monica
Furtado relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das
Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 07.10.98, que trata do projeto de

extensfio intitulado “Prética de Conversaefio em Lingua Italiana”, coordenado

pela Professora Claudia Maria Silva Freire. Referido curso realiza—se no periodo

de 19.11.98 3 18.03.99, esté sendo ministrado pelo Professor Peter Jarocki, de

seglmda a quinta—feira, conta com 30 vagas e destina—se a profissionais que
lidam com a lingua Italiana, alunos que tenham concluido ou que estejam

cursando 0 VII semestre do curso bésico da lingua italiana 6 a0 pfiblico em geral

com born conhecimento da lingua. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Mgm. Afastamento de Docentes. 1) 0 Professor Jawdat
Abu El—Haj relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e

Filosofia em reuniao de 22.09.98, que trata de seu afastamento no periodo de

03.01.99 a 09.03.99, para a eidade de Jerusalem / Israel, a fim de honrar um

compromisso firmado (realizar pesquisa sobre Cooperativismo jé iniciada no



Cearé) com o PNUD (Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento).
Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por Imammidade. 2) A Conselheira
Monica Dourado Furtado relatou as matérias, aprovadas pelo Colegiado da,
Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 07.11.98,
qUe iratam: a) do afastamento da Professora Lilian Cavalcanti Femandes Vieira,
da Casa de Cultura Britéim'ca, no periodo de 31.12.98 a 06.02.99, a fim de

participar de curso de aperfeieoamento “Teacher Development”, na University
College of St. Mark and St. John, em Plymouth — Inglaterra, com bolsa obtida

através do Conselho Britfinico. Posta em votagéo, a matéfia foi aprovada por
unanimidade. b) do afastamento da Professora Jocely de Deus Pinheiro, da Casa
de Cultura Briténica no periodo de 31.12.98 a 06.02.99, a fim de participar do
cmso de aperfeigoamento “Trainer Development”, na University College of
St.Mark and St. John, em Plymouth - Inglaterra, com bolsa obtida através do
Conselho Britfinico. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
m matéria. Prormgaefio de Afastamento de Docentes. l) A Conselheira
Angela de Moura Marques relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de.
Psicologia em reunifio de 26.10.98, que trata da prorrogaqfio de afastamento da
Professora Maria de Féfima de Sena e Silva, no periodo de 01.09.98 a 31.08.99,
a fim de prosseguir curso de Doutorado em Psicologia, na Universidade

Complutense de Madri — Espanha. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2) A Conselheira Célia Leite Juliz'io relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia em reunifio de 11.11.98, que trata da
prorrogaefio de afastamento do Professor José Ce'h'o Freire, no periodo (16
01.03.99 a 28.02.2000, a fim de prosseguir Doutorado em Psicologia, 11a
Universidade de S50 Paulo. Posta em votagfio, a maténia foi aprovada por

unanimidade. Sétima matéria. Cadastramento da Discipljna “Adolescéncia e



Psicoterapia”, da Grade Curricolar do Curse da Psicologia. O Conselheiro José‘

Alber Campos Uchoa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Psicologia em reuniao de 03.12.97, que trata do cadastramento da discipljna

Adolescénoia e Psicoterapia da grade curricular do Curso de Psicologia. Na

quah'dade de relator da matéria fez a leitura do seu parecer, levando em

consideraefio “tanto o modelo de programas da Pro - Reiton’a de graduagao

quanto outras convengées mais gerais”. Fez referéncia aos itens Avaljaefies,

Competéncias Previstas e Metodologia, assim como a Ementa e a Bibliografia

(que deveria ser revista). Concluiu seu parecer sugen'ndo a este colegiado que

aprovasse o programa da disciplina em questao, com a ressalva de ser

reformulada a ementa e ajustadas as modificaeoes sugeridas. Sugestfio aprovada

por unanimidade. M matéria. Recurso interposto pelo Professor Cézar

Wagner de Lima Géis referente a sua Progressao Vertical. A Professora Maria

Elias Scares esclareceu que 0 Professor Cézar Wagner de Lima Géis solicitara

progressao vertical de Assistente IV para Adjunto I. Levando em considerage‘io

que o citado docente nao possuia titulo de Doutor, foram adotadas providéneias

previstas pela Resolueao n°57/CEPE, de 12.12.94 em seu Art. 8°, que diz: “Para

obter a progressao, por avaliaeao de desempenho académico, o docente devera

comprovar a realizaeao, durante o intersticio em'gido para a progressao, de

produeao cientifica, te’cnica on cultural julgada, no seu conjunto, da relevfincia de

uma Dissertaefio de Mestrado, para a categoria de Professor Assistente e de uma

Tese de Doutorado, para a categoria de Professor Adjunto”. Em seguida, a

Conselheira Célia Leite Juliao deu ciéncia aos Senhores Conselheiros da

tramitaefio do processo, dando énfase ao requen'mento do Professor Cézar

Wagner, datado de 04.11.98, estranhando a demora da Comissao de Avaliaeao

em emitir um parecer final sobre a progressao solicitada. Na oportunidade, a



messora Man'a Elias Soares fez a leitura do oficio n°156/98 do Coordenador do

Curso de Mestrado em Letras, Professor Doutor Sebastifio Teoberto Mourflo

Landim, Presidente da Comissao de Avaliacfio do processo de Progressao

Funcional Vertical do Professor Cézar Wagner de Lima Géis, em resposta a0

recurso do Professor Cézar Wagner, justificando nao ter tido condicfio de

apreciar o processo no prazo previsto face as dificuldades enfrentadas em reunir a

Comissao em questao e solicitando que este Conselho nomeasse uma outta

Comissao para avaliar a referida progressao funcional. Na ocasiao, alguns nomes

foram lembrados, como os dos professores Titulares Andre Haguette, Manfredo

Aral’ljo de Oliveira, Ozir Tesser, Jl'flia Maria Pereira de Miranda Henriques e

Jacques Tenian. Ficou entfio decidido que a Comissao seria indicada na préxima

reuniao deste Conselho. Egg Mg. Progressfio Funcional Horizontal de

Professor de 1° e 2° Graus. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a

mate’ria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reuniao do dia 07.11.98, que traIa da progressao fimcional

horizontal do Professor Claudio Calixto Matos, da Casa de Cultura Bn'tfim'ca,

referente ao intersticio de 13.07.96 a 12.07.98, da classe C, referéncia 3, para a

Classe C, referéncia 4, do Quadro de Magistério de 1° e 2° Graus. A Comissfio de

Avaliacao, composta pelos Professores Francisco Roterdan Fernandes

Damasceno, Sfimia Alves Carvalho e José Tupinambé de Andrade, julgou 0

Professor Claudio Calixto Matos apto a progressao supramencionada, tendo-lhe

atrfouido média 8,3 (oito virgula trés). Posta em votacfio, a matén'a foi aprovada

por unanimidade. Lechgg matéria. Progressao Funcional e Estagio Probatério

de professor de 1° e 2° Graus. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a

matéria, aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reunifio do 07.11.98, que trata da progressfio fiJncional horizontal
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e do estagio probatério do Professor Francisco Alcir Pereira Duarte, da Casa de

Cultura Brité‘mica, referente ao intersticio de 16.08.96 a 15.08.98, da classe C,

referéncia 1, para a classe C, referencia 2, do Quadro do Magistério dc 1° 6 2°

graus. A Comissao do Avaliacao composia pelas Professoras Rogéria Costa

Pereira, Claudia Maria Silva Freire e Joana Amalia Ribeiro Albuquerque, julgou 0

Professor Francisco Duarte Pereira apto a progressao supracitada, tendo-lhe

atribuido média 8,8 (oito virgula oito) referida avaliacao diz respeito também a0

Estégio Probatorio, tendo sido o docente considerado apto e aprovado com a

mesma média. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanjmidade.

Comunicagfies. A Professora Maria Elias Scares registrou as comemoracfies

referentes aos 30 anos de fundacao do Curso de Ciéncias Sociais deste Centre,

constando da programaca'o, mesas-redondas, lancamento de livros e festa de

confraterm'zacao na Casa (16 José de Alencar. Nada mais havendo a tratar, a

Senhora Diretora do Centro declarou enccrrada a sessao, da qual, cu, Maria de

Nazarér de Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presentc ata, que

depois de lida e aprovada sera assinada por mim e pelos presentes...


