
Ata da 401a Sessao OrdinaIia do Conselho do Centro de Humanidades "da
Universidade Federal do Ceara. Aos 16(dezesseis) dias do rates do outubro

do ano de 2003 (dois mil e trés), as 10(dez) horas, realizon-se, na Sala de

Reunioes, mais uma sessao ordinaria’ -do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia d-a Senhora Diretora, Professora Maria

Elias Scares, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:

Professora Celina Fontenele Garcia, subchefe do Departamento de

Literatura; Marlene Goncalves Mattes, chefe do Departamento de Ietras

Vernaculas; Silas José de Paula 6 Antonio Wellington de Oliveira Jl’mior,

chefe e representante do Departamento de Comunicacao Social; Maria dc

Fatima Oliveira Costa e Ana Maria s23 de Carvalho, chefe e representante

do Departamento de Ciéncias da Informacao; Carlos Silveira Versiani dos

Anjos Jfinior e Lea Carvalho Rodrigues, chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Izabel Cristina Ferreira Borsoi e Maria

de Fatima de Sena e Silva, chefe e representante do Departamento de

Psicologia; Pedro Anton Queiroz Lima 6 Maria Veronica Secreto Ferreira,

Subchefe e representante do Departamento de Histéria; Maria Aparecida

de Paiva Montenegro, chefe do Departamento de Filosofia; Carlos Alberto

de Souza, coordenador do Curso de Letras; Silvia Helena Beirnino Freitas,

coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Cassio Adriano Braz do

Aquino, vice - coordenador do Curso de Psicologia; Dilmar Santos dc

Miranda, rcpresentando o coordenador do curso em Filosofia; Odalice de

Castro e Silva, coordenadora do Programa de Pos Graduacao em Letras;

Bernardcte Biasi Rodrigues, coordenadora do Programs! de Pos Graduacao

em Lingfiistica; Francisco Roterdan Fernandes Damasceno, coordenador

Geral das Casas de Cultura Estrangeira e Dina Maria Fragoso Cestari,

representante do Quadro de Magistério de 1" e 2° grads. Havendo quorum

regimentaL a Professora Maria Elias Soares submeteu a pauta a apreciacao

dos Senhores Conselheiros, tendo sido feita a seguinte exclus‘oes e

inclusoes. Inclusoes: 1) Relatdrios de Projetos de Pesquisa:

Departmento de Letras Vernaculas. a) “A Estratégia dc conducao de

informacoes em arrigos de pesquisa na area do lingiiistica, Professora

Bernardete Biasi Rodrigues; b) Construcoes aposifivas e eStratégias de

formulacao textual”- Professora Marcia Teirgeira Nogueira. 2) Projetos dc

Pesquisa: Departamento de Letras Vernaculas. a) “Estratégias dc

conclucao de informacoes em artigos de pesquisa na area do lingfiistica” —-

Professora Bernardete Biasi Rodrigues; b) “Consnueoes apositivas e

estratégias de formulacao textu ” — Professora Marcia Teixeira Nogucira.

3) Relatdrios de Projetos de Extensao: Departamento de Ciéncias da

Informacao. “Praticas leitoras nas escolas pablicas do con1unto Ceara”-



Professora Ana Maria 53 de Carvalho. 4) Alteracao de Pré—Requisitos —

Curso de Psicologia. Exclusoes: 1) Relatérios de Projetos de Pesquisa.

Departamento de Filosofia - Professora Maria Aparecida Montenegro. 2)
Projeto de Pesquisa. Departamento de Ciéncias da Informaeao —
Professora Virginia Bentes Pontes. 3) Relatorios de Projetos e Extensao.

Departamento de Comunicacao Social — “Jamal Cidade em Pauta” 6

“Happy Hour — Sinergia”, Professora Sflvia Melena Belrniro Freitas. 4)

Remocfio de Docentes. Curso de Esperanto — Professor Adelson Andrade

Alves Sobfinho. Aprovada as inclusoes, exclusoes e consequentemente a

pauta, a Professora Maria Elias Scares colocou em discussao a ata da 4008

Sessao Ordinaria, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando inicio a

sessa’o, a Professora Maria Elias Scares apresentou aos Senhores

Conselheiros, a Revista de Letras n° 24 e a Revista do Gelne volume 3

n°1, e expressou sua satisfacao em ter colaborado neste trabalho de
publicaoao. Prosseguindo, foi feita a distribuicao do oficio circular n° 11 da

Comissfio Coordenadora do Vestibular, solicitando o cadastramento das

pessoas que, por razoes absolutamente inadiaveis, deverao freqiientar os
campi, nos dias de prova, sendo necessario, para o referido cadastramento,
que os interessados se dirigam a sede daquela Comissao até 0 dia
02.12.03. Ordem do Dia. Primeira Matéria. Relatorios de Projetos de
Pesquisa. 1) A Conselheira Celina Fontenele Garcia, relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Literatura, em reunifio do dia 17.09.03,
que trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “O desaguar- do rio:
leitura dos trés filtimos volumes do diario de Miguel Torga”, coordenado
pelo Professor José Linhares Filho. O parecer emitido pelo Professor
Adriano Alcides Espinola, recomenda a aprovacao do referido relatén'o,
tendo em Vista a sua relevante contribuicao para os estudos da Literatura
Portuguesa contemporfinea em nossa Universidade e alhures”. Posta em
votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2) A Conselheira Celina
Fontenele Garcia relatou as matérias, aprovadas pelo Departarnento de
Literattn'a, em reunifio do dia 17.09.03, que tratam dos relatorios de
afividades dos projetos de pesquisa intitulados. a) “Critica, Escritara,
Reescrita”, coordenado pela Professor'a Odalice de Castro e Silva,
referente a0 per-lode de 2002 a 2003. O parecer emitido pela Professora
Celina Garcia atesta que “o relatorio dc pesquisa da Professora Odalice de
Castro e Silva pode e dove servir de modelo para os relatorios de pesquisa
do Departamento de Literatura, por que faz a integracfio entre as linhas dc
pesquisa e as atividades de docéncia na graduacao, na pés—graduacao e na
extensao, ligando as atividades da professora na sala de aula, no seu
trabalho com suas orientandas da pés-gradnacao em Letras, aos seas



projetos de pesquisa”. Parecer aprovado por unanimidade. b) “Quadros,
efigies, retabulo: uma interpretagao de ‘Retébulo de 850 Nunca’,
coordenado pela Professora Odalice de Castro e Silva. O parecer, emitido
pelo Professor Jose Linhares Filho, destaea a eficiéncia do trabalho
aeadémico da Professora Odalice de Castro e Silva, ora orientando alunos,
ora apresentando e desenvolvendo temas em palestras, conferéncias e
comunicaeoes. Parecer aprovado por unanimidade. 3) A Conselheira
Odalice de Castro e Silva relatou as matérias, aprovadas pelo
Departamento de Literatura, em reuniao do dia 16.10.03, que tratam dos
relatérios dos projetos de pesquisa intitulados: a) “A narrativa de futebol
como pratica significativa: um estudo de teorias literaria e cultural”,
coordenado pelo Professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz. O parecer,
emitido pela Professora Vera Lficia Albuquerque de Moraes, “constata a
originalidade do tema enfocado, por entender que contribui para o
em'iquecimento do acervo de pesquisa na esfera interdisciplinar, tanto pelo
tipo de abordagem escolhida quanto pelo referencial teorieo mencionado,
relevando a interpretagfio dos discursos sobre o futebol”. Parecer aprovado
por unanimidade. b) “Poético do Memorialismo”, coordenado pela
Professora Celina Fontenele Garcia. Apés a leitura do parecer favoravel
emitido pelo Professor Sebastiao Teoberto Mourao Landim, a matéria foi
posta em discussao e aprovada por unanimidade. 4) A Conselheira
Bemardete Biasi Rodrigues relatou a mate'n'a, aprovada pelo Departamento
de Letras Veméculas, em reuniao do dia 13.10.03, que trata do relatén'o de
projeto de pesquisa intitulado “Processo de refereneiagao em géneros
textuais escn'tos”, coordenado pela Professora Monica Magalhaes
Cavalcante, referente ao pen’odo de agosto de 2002 a julho de 2003. Na
oportunidade, a Professora Bemardete Biasi fez a leitura do parecer da
eomissao, composta pelos professores Paulo Moséinio Duarte, Monica
Teixeira Nogueira e Marlene Gonqalves Mattes, que manifestou-se
“favorével a aprovaeao do relatén'o final da pesquisa da Professora Ménica
Magalhfies .Cavalcante. Posta em votaeao a matéria foi aprovada por
unanimidade. 5) A Conselheira Marlene Gonealves Mattes relatou as
Matérias aprovadas pelo Departamento de Letras Veméculas, em reuniao
do dia 13.10.03, que tratam dos relatérios de projetos de pesquisa
intitulados: a) “Estratégias de condueao' de infonnaeoes em artigos de
pesquisa 11a area de lingiiisfica”, coordenado pela Professora Bemardete
Biasi Rodrigues, referente a0 periodo de agosto de 2002 a julho de 2003.
A comissao composta pelos professores Marcia Nogueira, Paulo Moséim'o
Duarte e Rosemeire Selma Monteiro “manifestou—se favoravelmente a
aprovagao do referido relaton'o, tendo em vista a relevancia as:



contribuieoes dadas pela pesquisa em analise”. Parecer aprovado porunanimidade. b) “Construgoes apositivas e estratégias de formulaefiotextual”, coordenado pela Professora Marcia Teixeira Nogueira, referenteao periodo de julho de 2002 a julho de 2003. A comissao composta pelosProfessores Marlene Mattes, Nelson Barros e Rosemeire Monteiro, “julgoufavoravelmente a aprovaeao do relatorio final da refen'da pesqm'sa, emfimgfio da objetividade do relato, bem como da coerencia observada entreteoria e analise de dados”. Pareeer aprovado por unanimidade. 6) A

reuniao do dia 06.10.03, que trata do relatorio de projeto de pesquisaintittflado “Midia e politica: espetaeulafizaeao ou participaeao popularcidada no horan'o eleitoral gratuito no radio nas eleigoes presidenciais de2002”, eoordenado pela professora Marcia Vidal Nunes. Na oportunidade,0 Professor Silas José de Paula prestou os devidos esclarecimentos. Postaem votaeao, a matéfia foi aprovada por unanimidade. Sgggnda Matéria.Projetos de Pesquisa. l) A Conselheira Marlene Gonealves Mattes

intitulados: a) “Padronizaea‘io de um instmmento Informatizado paravefificaez’io de componamento em cn’anoa - etapa DI”, coordenado pelaProfessora Ana Cristina Pelosi Silvia de Macedo. b) “Estratégia decondueao de informaeoes em amigos dc pesqujsa na area de lingiiistica”,coordenado pela Professora Bemardete Biasi Rodfigues. c) “Relaefio entreelementos de referenciagao e seqiiéncias textuais”, coordenado pelaProfessora Monica Magalha'es Cavalcante. d) “Construeoes apositivas eestratégias de formulaefio textual”, coordenado pela Professora MarciaTeixeira Nogugira. Apés leitura, o parecer de cada projeto acima foicolocado em votaeao, sendo aprovados por unanimjdade. 2) O ConselheimAntonio Wellington de Oliveira Jfinior relatou a matéria, aprovada peloDepartamento de Comunicaeao Social, em reuniao do dja 06.10.03, quetrata do projetode pesquisa intitulado “A imagem no Cearé: cultura local,mudanea global?, coordenado pelo Professor Silas José de Paula. 0pareeer da comissao, composta pelos professores Jfilia Mafia de Miranda



Henriques, Antonio Wellington de Oliveira minor 6 Maria Aparecida de
Sousa”, ressalta a “importéncia e o interesse de uma pesquisa que se‘
propoe analisar a 'politica audiovisual do Govemo Estadual nos filtimos
doze anos e a propfia produoao audiovisual local, terreno ainda intocado”.
Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) O
Conselheiro Silas José de Paula relatou a mate’n'a aprovada pelo
Departamento de Comunicaoao Social, em reuniao do 06.10.03, que trata
do projeto de pesquisa intitulado “O Religioso e o politico: das formas de
crer as novaS' identificagoes”, coordenado pela Professora Jfllia Maria de
Miranda Henn'ques. O parecer, emitido pelos professores Silas de Paula,
Antonio Wellington de Oliveira Jt’mior e Aparecida de Sousa, declara que o
projeto em questao “merece destaque pela importancia do estudo dessa
consuugao de politica e da religiosidade no Ceara , assim como das formas
de sociabilidade e de oomunicaoao que lhe sfio inerentes”. Posta em
votaga‘o, a matén'a foi aprovada por unanimidade. 5) A professora Rute
Batista de Pontes relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias da Informagfio em reuniao do dia 25.09.03 , que trata do projeto
de pesquisa intimlado “Tecnologia da informagao como suporte as
estratégias empresan'ais”, coordenado pelo Professor Raimundo Benedito
do Nascimento. A comissao, composta pelas Professoras Maria de Fatima
Silva Fontenele, Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne e Rute Batista
de Pontes, considerou o estudo bastante oportuno, por ter como objetivo
investigar a insemao das tecnologia de informaoao (TIs) em pequenas e
médias empresas cearenses, oomo uma forma inovadora de integraofio,
caracteristica da chamada “Nova Economia”. Posta em votaoao a matéria
foi aprovada por unannnidade. 4) A Conselheira, Maria (16 Fétima Oliveira
Costa relatou a matén'a, aprovada pelo Depaxtamento de Ciéncias da
Informaoao, em reuniao do dia 25.09.03, que trata do projeto de pesquisa
“Qualidade em servigos nas unidades de informagad universitafias”,
coordenado pelo Professor Raimundo Benedito do Nascimento. Na
oportunidade, a Professong‘fafima Costa leu o parecer da comissao, o qual
destaca que “a abordageng teorico — metodolégica proposta no projeto,
mesmo centrando-se na ar ‘ ‘entagao quantitativa, é enn'quecida por uma
dimensao qualitativa que foca sua analise nos desejos e interesses dos
usuarios, conn'apondo isto a qualidade dos servigos ofertados”. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira Matéria.
Relatérios de Projetos de Extensfio. l) O Conselheiro Silas José de Path
relatou as mate'rias, aprovadas pelo Departamento de Comunicaga'o Social,
em reuuiao do dia 06.10.03, que tratam dos relatérios dos pinion: (I:
extensao intitulados: a) “Programa de assessoria te’cnica e socio—ahd ‘8
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.

radios comumtafias do Cea'ra”, coordenado pela Professora Marcia Vidal

Nunes. Trata-se de um projeto de emensao permanente, que tem come

objetivo “promover a atuaeao das radios comunitarias através de cursos e

' treinamentos nas técnicas de comunicaeao participativa, que ajudam a

melhorar o nivel de informaqao nas com 'dades sobre elas mesmas,

contribuindo para o prooesso de organizaoao”. Posta em votaeao a matéria

foi aprovada por unanimidade. b) “Radio Debate”, coordenado pelo

Professor Agostinho Gésson, referente ao penodo de janeiro a dezembro

'de 2003. Na oportunidade, 0 Professor Silas José de Paula prestou

eselareoimentos sobre os objetivos (realizaeao de entrevistas diarias com

especialistas das mais diversas areas de conhecimento, com destaque para

professores da Universidade, visando discutir, em programa de carater

jomalistica, problemas da economia, da politica, da cultura, da educaeao,

do sindicalismo, do esporte, do urbanismo e oomportamento), pfibfieo alvo

(estudantes, professores, servidores, e pflblico em geral) e carga horaria

(20 horas semanais). Posta em votaofio, matéria foi aprovada por

unanimidade. c) “Projeto de extensao em comunicaeao aplicada”,

ooordenado pelo Professor Jose Ronaldo Aguiar Salgado. Na

opommidade, o professor Silas de Paula prestou esclarecimentos a respeito

dos objetivos, entre eles (desenvolver atividades na area de comunicaqfio,

principalmente no que se refere ao jomalismo impresso, com elaboragao de

jomais, informativos, boletins, com a realizaeao de oficinas e oursos

preparatorios), metas e carga horaria. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 2) a Conselheira Maria de Fatima Oliveira

Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da

Informaeao, em reuniao do dia 25 .09 .03, que trata do relatorio de projeto

de extensao intitulado “Praticas leitoras nas escolas pfiblicas do conjunto

Cear ”, coordenado pela Professora Ana Maria Si: de Carvalho, referente

ao periodo de janeiro a outubro de 2003. A Professora Fatima Costa fez a

leitura dos objetivos e metas do projeto em questfi‘o. Posta em votaefio a

matéria foi aprovada por unanimidade. Quarta Matéria. Projetos de

Extensfiol) A Conselheira Maria de Fatima de Sena e Silva relatou a

matéria, aprovada ad referendum do Departamento de Psicologia, que u'ata

do projeto de emens”o intitulado “I ECPOT- Encontro Cearense de

Psicologia Organizacional e do Trabalho: discutindo nosso compromisso

social”, por ela coordenad . O projeto em questfio trata-se de um evento de

iniciativa do NUTRA - Nficleo do Trabalho - m parceria com outras

instimieoes. O pareoer emitido pelos professores Cezar Wagner de Lima

Gois, Gustavo Alberto Moura e Meire Nurles Viana, parabeniza o projeto

que “proporciona, aos profissionais de Psieologia e a outros‘ envolvidos



com essas questfies, um espaqo de debates e reflexao, connibuindo com a

insercfio da UPC em questao tao importantes para a psicologia atual e para

a prépria universidade”. Posta em votacao a matén'a foi aprovada por

unanimidade. 2) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a

matén'a, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia

08.10.03, que trata do projeto de extenséio intitrflado “Bom dia,

comunidade”, coordenado pela Professora Veronica Morais Ximenes. 0
Professor Céssio Braz de Aquino prestou esclarecimentos a respeito do
objetivo geral “djfundir a préxis da psicologia comunitén'a desenvolvida
pelo NUCOM (Nficleo de Psicologia Commlitaria), na Universidade

Federal do Ceara”, objetlvos especificos, metodologia, programacao e

orcamentos. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada p01" unanimidade. 3)
O Conselheiro Teoberto Mourfio Landjm relatou a matén'a, aprovada pelo

Departamento' de Literamra, em reunifio do dia 17.09.03, que trata do
projeto de Extensao intitulado “2° semina’m'o Interlmiversitario”, por ele
coordenado. Na oportunidade, 0 Professor Teoberto Landim prestou
detalhados esclarecimentos sobre o objetivo geral do projeto (estimular a
reflexfio critica acerca da producfio de Graciliano Ramos e Clarice

Lispector, através do dialogo que a obra de ambos estabelece, como

também promover a interacao entre professor e alunos da Universidade
Federal do Ceara, Universidade Estadual do Ceara e Universidade de

Fortaleza), os objetivos especificos, a metodologia, a clientela (alunos,

professores e comunidade em geral) e o cronograma. Posta em votacfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 4) O Conselheiro Francisco
Roterdan Femandes Damasceno relatou a matéria, aprovada pelo

Colegiado da Coordenacfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em

reunifio do dia 08.10.03, que h'ata do‘projeto de extensao intitulado “D.

Quijote”, coordenado pelo Professor de 1° e 2° graus Raimundo Batista

Almeida, da Casa de Cultura Ifispanica. 0 Professor Roterdan Damasceno

prestou esclarecinientos sobre o referido projeto,- que tem como meta

“capacitar o aluno dentro dos conhecimentos basicos da Historia da

Literatura Espanhola, a partir do periodo medieval, passando pelo reinado
dos reis catolicos, império de Carlos V e Felipe II até a decadéncia de

Felipe IV”. Posta em votacfio a matén'a foi aprovada por unanimidade.

9g!ta Matéria. Afastamento de Docente. 1) 0 Professor Pedro Airton

Queiroz Lima relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia

em reuniao do dia 19.09.03, que trata do afastamento do Professor

Euripedes Antonio Funes, no periodo de 24.11.03 a 09.12.03, a fim de

participar de mesa redonda, no IX Encontro Debate América Latina Ayer

Y Hoy, na Um‘versitat de Barcelona em Barcelona. 0 Professor Perko



Airton Lima fez a leitura da carta convite do coordenador do Departamento

de Histéria de América Y Africa da Universidade de Barcelona, solicitando
a participacao do Professor Euripedes Funes no evento supracitado. Posta

em votacao, a matéria foi aprovada per unanimidade. 2) 0 Professor Pedro

Anton Queiroz Lima relalou a mate'ria aprovada pelo Departamento de

Historia em reuniao do dia 02.10.03, que trata do afastamento da

Professora Meize Regina Lucena Lucas, no periodo de 10.11.03 a

31.07.04, a fim de cursar doutorado, através de bolsa sanduiche, na

Universidade de La Sorbone - Nouvelle Paris III, em Paris. Dando

continuidade, 0 Professor Pedro Airton Lima fez a leitura do p1ano de

trabalho da Professora Meize Regina Lucena Lucas, que “visa discutir as

relacoes entre cinema e historia; pretende analisar a importancia do

documentén'o na cinematografia nacional, tema pouco explorado dada sua

relevfincia para o cinema brasileiro, que desde suas origens tem

significativa producao”. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3) A Conselheira Isabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia

08.10.03, que trata do afastamento do Professor Antdnio Caubi Ribeiro

Tupimanba, no periodo de 01.03.04 3 28.02.05, a fim de cumpn'r estagio

pos—doutoral, na Universidade Complutense de Madrid, em

Madrid/Espanha. Na ocasiao, A Professora Isabel Cristina Borsoi fez a

leitura da carta do orientador, Professor Doutor Francisco Gil, da referida

Universidade onde afirma que “trabalhara conjuntamente com 0 Professor

Antonio Caubi Tupinamba e que o trabalho mencionado devera
compreender uma fase inieial de ajuste entre as diversas investigacoes

feitas ate' agora (EKU, Brasil, GLOBE), para desenvolver novos conceitos

para a obtenoao de teoria com base empirica sobre a Psicologia

Organizacional relacionada com a lideranca, os pequenos empreendedores,

e estratégias psicologicas desde uma prespecfiva interclflmral”. Posta em
votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. Sexta Matéria.

Prorrogacz‘io de Afastamento de Docente. 1) A Conselheira Maria de

Fatima Oliveira Costa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Ciéncias da Informacao, em reuniao do dia 25.09.03, que trata da
prorrogaez’io de afastamento da Professora Fatima Maria Alencar Araripe .

Bezerra, com (“mus limitado, no periodo de 01.10.03 a 30.09.04, a fim de

dar contirmidade ao doutorado em Educacao, na Faculdade de Educacao da

Universidade Federal do Ceara. A Professora Fatima Costa leu o relatc’m'o,

referente ao primeiro ano de afastamento da Professora Fatima Araripe
Bezerra, onde a mesma ressalta que “todo o plano de desenvolvimento do

projeto de pesquisa esta em consonfincia com as observacoes do orientadm



Professor Doutor Gerardo Vascencelos, além da declaragao da
coerdenadera do Programa de Pes - Graduaeae em Edueaeae da UPC, de
que a refen'da professora concluiu corn éxito, 0 total de 40 créditos em
disciplinas. Pesta em vetaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade.
Sétima Matéria. Planes de Trabalho das Casas de Cultura
Estrangeira. O Conselheire Francisco Reterdau Damasceno relatou as
matén'as, aprevadas pelo Colegiade da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira, em reuniao do dia 08.10.03, que tratam: a) do plane
de trabalhe da Casa de Cultura Alema, para o seglmdo semestre de 2003.
Referiu-se ao corpo decente (O6 prefesseres efetives, 01 substitute 6 01
visitante estrangeire) e a sintese da pregramaeao: horas — aula semanais —
84; horas oomplementares ao ensino 104; administraoao e assessoria
superior — 20; outras atividades — 20; total geral — 228 horas. Matéria
Aprevada per unanimidade. b) do plane de trabalhe da Casa de Cultura
Bn'tfinica, para o segunde semestre de 2003. Referiu-se ae corpo decente
(18 professores efetivos e 07 prefessores substitutes)e a sintese da
pregramaoae: horas — aula semanais — 416; horas complementares do
ensine 504; administraeao e assessoria superior — 20; eutras atividades —
20; total gera] —960. Matén'a aprovada per unanimidade. e) do plane de
trabalho da oasa de Cultura Francesa, para o segunde semestre de 2003.
Referiu-se ao corpo docente (07 professeres efetivos, 06 professores
substimtes) e a sintese da pregramaeao: horas aula semanais — 196; horas
cemplementares ao ensine — 146; administraeae e assesseria superior — 48;
outras atividades -— 70; total geral ‘“— 460. Matéria aprovada por
unanimidade. (1) do plane de trabalho da Casa de Cultura Hispanica, para o
segunde semestre de 2003. Referiu-se ao corpo decente (06 prefessores
efetivos, 03 prefesseres substitutes) e a sintese da pregramaeao: horas —
aula semanais — 178; horas complementares ao ensino — 174; prejete e
services de extensao — 04; administraefie e assesseria superior — 20; total
geral — 412. Matéria aprevada per unanimidade. e) do plane de trabalhe da
Casa de Cultura Italiana, para o segunde semestre de 2003. Referiu-se ae
corpo docente ( 04 professeres efetivos e 01 professor substitute) e a
sinrese da programaeae: horas — aula semanais — 68; horas complememares
ae ensine — 72; administraeao e assesseria superior — 20; total geral — 160;
Matéria aprovada per unanimidade. i) do plane de trabalho da Casa de
Cultura Portuguesa, para o segunde semestre de 2003. Referiu—se ao corpo
decente (O3 professeres efetives) e a sintese da programagae: horas- aria
semanais — 44; horas oemplementares ae ensine — 16; administrapio e
assesseria superior — 20; outras atividades — 40; total geral — 120. Mafia
aprevada per unanimidade. Oitava matéria. Criago dé [We
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MM 1) A Conselheira Maria de Fatima OliveiraCosta relatou a matén'a, aprovada pelo Departamento de Cié‘ncias da
Informacao, em reuniao do dia 25.09.03, que trata da cn'acao das unidadescurriculares ‘Tundamenfos Teéricos da Biblioteconomia e Ciéncia daInformacao”, “Processamento da Informacfio” e “Recursos e Servicos daInformacfio” na grade curricular do Curso de Biblioteconomia. Na
opommjdade, a Professora Maria de Fatima Oliveira Costa fez a leitura dasementas das discipfinas com justificativas e nfimero de créditos,correspondentes as referidas unidades. 2) O Conselheiro Carlos Alberto deSouza relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado do Curso de Letras, emreuniao do dia 10.10.03, que trata da proposta de criacfio das UnidadesCum'culares na grade curricular do Curso de Letras: “Compreensfio eProducao de Textos”, vinculado ao Departamento de Letras Vernaculas, e“Teon'a e Prética do Ensino em Literatura Vemécrfla”, vinculada aoDepartamento de Literatura. Na ocasiao, 0 Professor Carlos Alberto deSouza fez a leitura das ementas, justificativas e nfimero de créditos dasdisciplinas correspondeste as referidas Unidades. Posta em votacao, amate’ria foi aprovada por unannm'dade. 3) A Conselheira Maria Aparecidade Paiva Montenegro relatou a matéria, aprovada pelo Depanamento deFilosofia, em reunifio do dia 06.10.03, que trata da criacfio da disciplina“Seminarios Avancados em Filosofia”, a ser ministrada no Programa dePés-Graduacfio em Fflosofia. Prossegm'ndo, a Professora AparecidaMontenegro fez a leitura da justificativa (aprofimdar temas pontuais dafilosofia e/ou explorar reflexoes de autores da filosofia contemporénea),carga horaria (30 horas) e objetivos da citada disciplina. Posta em votacao,a mate’n'a foi aprovada por unanimidade. Nona matéria. Criaciio doGmpo de Estudos da Arte — GESTA. A Conselheira Man'a AparecidaMontenegro relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Filosofia,em reuniao do dia 10.07.03, que trata do projeto de criaefio do Grupo deEstudos da Arte ~ GESTA (Laboratorio de Este’tica). Estando presente, 0Professor Dflmar de Miranda detalhou o referido projeto, ressaltando osobjetivos, atividades e natureza das acoes, infra-estrutura e recursos, assimcomo 0s coordenadores responsaveis. Posta em votacao, a mate'ria foiaprovada por unanimidade. Décima Matéria. Mudanca de Pré-Requisito de Disciplina na Grade Curricular do Curso de Psicologia.0 Professor Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéfia, aprovadapelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 08.10.03, que trata daalteracao dos pré-requisitos da disciplina “ Estégio Opcional” da gradecum'cular do curse de Psicologia. A modificacao sugen'da visa antecipar,sem prejuizo na formacfio dos alunos, o ingresso no estagio opcional. Na
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oportunidade, 0 Professor Céssio Braz prestou os devidos esclarecimentos.Posta em votagao, a matén'a foi aprovada por unanimfidade. Assuntos dcInteresse do Centre de Humanidades e/ou da UFC. Concluida a pauta,a Professora Maria Elias Soares apresentou aos Senhores Conselheiros ooficio da Secretafia dos Orgfios Deliberativos Superiores destaUniversidade. Que solicita a indicagao de 03 (trés) representantes da classede professor titular para comporem o Colégio Eleitoral, que deveréescolher o novo representante junto a0 Conselho Universitario, devendocumprir mandate de 02 (dois) anos. Apés as indicagoes, encaminhadas oupronunciadas 11a sessfio, a representagao ficou composta peIos ProfessoresAna Maria Vieira Lage — Departamento de Psicologia, Ismael de AndradePordeus Jfinior — Departamento de Ciéncias Sociais e Sebastifio TeobertoMourfio Landim — Departamento de Literatura. Nada mais havendo atratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessfio, da qual, eu,Fernanda Maria Veras Femandes, na qualidade de secretén’a, lavrei apresente ata, que depois de Iida e aprova seré assinada por mim e pelosupresentes. mm W m
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