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Ata da 4125l Sessfio Ordinaria do Conselho de Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. Aos 04 (quatro) dias do més de novembro, do
ano de 2004 (dois mil e quatro), as 9h (nove) horas, realizou-se na sala de
reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades,
sob a presidéncia da Sra. Diretora Proffl Maria de Fatima Oliveira Costa,
contando com a presenca dos senhores conselheiros: Maria Neuma Barreto
Cavalcante, representante do Departamento de Literatura; Ana Cristina Pelosi
Silva de Macedo e Yvanowik Dantas Valério, chefe e representante do
Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu, chefe do
Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aparecida de Sousa, representante
do Departamento de Comunicacao Social; Lidia Eugenia Cavalcante e Ivone
Bastos Bonfim Andrade, chefe e representante do Departamento de Ciéncias da
Informacao; Carlos Silveira Versiani dos anjos Junior, chefe do Departamento
de Ciéncias Sociais; Cdssio Adriano Braz de Aquino e Maria de Fatima de Sena
e Silva, chefe e representante do Departamento de Psicologia; Pedro Airton
Queiroz Lima, sub-chefe do Departamento de Historia; Rosemeire Silva
Monteiro, coordenadora do Curso de Letras; Silvia Helena Belmino Freitas,
coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Maria de Fatima Silva
Fontenele, vice-coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Veronica Morais
Ximenes, coordenadora do Curso de Psicologia; Kenia Sousa Rios,
coordenadora do Curso de Historia, Odalice de Castro e Silva, coordenadora do
Programa de Pos-Graduacao em Letras; Monica Magalhfies Cavalcante, vice-
coordenadora do Programa de Pas-Graduacfio em Lingfiistica; Odilio Alves
Aguiar, coordenador do Programa de Pos-Graduacao em Filosofia; Ana Maria
Vieira Lage, vice-coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante, coordenadora geral das Casas de Cultura
Estrangeira; Luana Patricia Cunha Carneiro, representante do Diretorio
Académico do Curso de Cornunicacao Social; Karuna Paulo Silva, representante
do Centro Académico do Curso de Histéria e Rogerio Santiago Raposo,
representante do Centro Académico do Curso de Ciéncias Sociais. Dando inicio
a sessao, a Sra Diretora, Profa Maria de Fatima Oliveira Costa, informou aos
Conselheiros presentes a nao realizacao da reuniao anterior por falta de quorum
e que pelo mesmo motivo, a presente reuniao estaria em Vias de nao acontecer.
Apos algumas discussoes, e havendo quorum regimental, a Sra. Diretora
submeteu a apreciacao dos Senhores Conselheiros, a seguinte exclusao.
Exclusao: Alteracao das Resolucoes 11°s 09/CONSUNI — 1993 e 24/CEPE —
1995 — Casas de Cultura Estrangeira. ORDEM D0 DIA. P_____RMEIRA
MA_TE_RIA. Aprovacao da 411a ata da sessao ordinaria, tendo sido aprovada por
unanimidade. SEGUNDA MATERIA. Coordenagao do Curso de Letras. A
Conselheira Rosemeire Selma Monteiro relatou a matéria, aprovada pela
Coordenacao do Curso de Letras, em reuniao do dia 10 de setembro de 2004,



que trata do pedido de jubilaefio dos alunos Ana Paula Gomes Moreira e
Eduardo Dantas de Oliveira Posta em votagao, a matéria foi aprovada porunanimidade. TERCEIRA MATERIA. Projetos de Extensfio. Departamento
de Histéria. a) A Conselheira Kénia Sousa Rios relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Histéria, em reunifio do dia 14.10.2004, que trata do
Projeto de Extensao intitulado “XVI Encontro Regional dos Estudantes de
Histéria — EREH”, coordenado pela Prof“1 Kénia Sousa Rios. A Conselheira
Kénia Sousa Rios fez a leitura do parecer do referido projeto, que se propoe “a
fomentar a discussao e o debate dos estudantes de Histéria sobre o tema: Gritos
de Liberdade: Sociedade, Cultura e Poder no Brasil pos 64”, privilegiando a
interdisciplinariedade. Posta em discussfio, os conselheiros presentes,
demonstraram sua preocupagao em determinados pontos corno, por exemplo: o
fato de ainda n50 ter terminado o periodo letivo; possiveis danos aos
equiparnentos, lembrando que devera ser feita uma checagem de como estao 0sequipamentos e salas para avaliagfio e no final do evento, e 0 volume do som nos
momentos de festividades, esclarecendo que, como e’ do conhecirnento de todos,
houve muita reclamagzao no ultimo encontro dos estudantes do Curso de
Comunicagao Social chegando, inclusive, nas macs do Magnifico Reitor, um
abaixo—assinado feito pelos moradores da redondeza. A conselheira Kém’a Sousa
Rios, bem como a representante do Centre Académico de Historia, esclareceramque quanto aos danos que possam vir a ocorrer com os equipamentos, ja estésendo destinada uma verba, para esse fim. No que diz respeito ao uso do som
esclareceu que as atividades terao horério para término, que sera as 2:00 (duas)horas, mas que deveriam consultar qual o horario de barulho permitido. Posta
em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) O Conselheiro Pedro
Airton Queiroz Lima relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia,em reuniao do dia 07.10.2004, que trata do projeto de extensfio intitulado“Fundamentos de histéria oral para organizagfio e registro da meméria oralagropastoril do Municipio de Taua — Ce”, coordenado pelo Prof. EuripedesAntonio Funes. O conselheiro Pedro Airton Queiroz Lima fez a leitura doparecer do referido projeto, que tem como objetivo “capacitar agentes .
patrimoniais para coleta e organizaefio do registro de memérias orais de grupos esujeitos relevantes para a histéria agropastoril do sertao dos Inhamuns no 'Municipio de Taua”. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. -Departamento de Letras Estrangeiras. a) A Conselheira Ana Maria Ce’sar .
Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras,em reuniao do dia 27.08.2004, que trata do projeto de extensao intitulado“Introduefio a Lingua Espanhola”, coordenado pela Profa. Livia Marcia TibaRadis Baptista. A Conselheira Ana Maria César Pompeu fez a leitura do parecerdo referido projeto, que tem como objetivo “possibilitar aos estagiarios dadisciplina Teoria e Pratica de Ensino de Espanhol a iniciaeao a docéncia desse



idioma”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A

Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 15.06.2004, que trata

do projeto de extensao intitulado “Correoao Fonética em Lingua Francesa”,

coordenado pela Profa. Jacqueline Freitas Bezerra.~ A Profa. Ana Maria César

Pompeu fez a leitura do parecer do citado projeto. Em discussao, alguns

conselheiros disseram nfio concordar com a apreciagfio pelo Conselho de Centro,

a exemplo de outros projetos semelhantes ocom'dos com a Casa de Cultura

Britanica 6 Departamento de Psicologia, haja vista ja ter sido realizado desde

junho passado, s'ugerindo que o mesmo fosse retirado de pauta. Posta em

votaoao, a matéria foi retirada de pauta com apenas um (01) voto contrario.

Departamento de Psicologia a) O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino

relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia

22.09.2004, que irata do projeto de extensao intitulado “IV Encontro do

NUCEPEC: 20 anos trabalhando em defesa 6 na promoofio dos direitos da

crianga e do adolescente”, coordenado pela Profa. Andrea Carla Filgueiras

Cordeiro. 0 Prof. Céssio Adriano Braz de Aquino fez a leitura do parecer do

citado projeto, que tem a finalidade de “promover um resgate historico do

percurso do NUCEPEC em defesa dos direitos da crianea e do adolescente”.

Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade, recebendo os

parabéns da Diretora pelo tipo de trabalho e continuidade e empenho da equipe

da Profa. Angela Pinheiro que esta a frente do NUCEPEC por todo esse tempo.

0) A Conselheira Veronica Morais Ximenes relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 22.09.2004, que trata do projeto

de extensao intitulado “Prevenoéio a violéncia sexual contra criangas e

adolescentes”, coordenado pela Profa. Andréa Carla Filgueiras Cordeiro. A

Profa. Veronica Morais Ximenes fez a leitura do parecer do referido projeto que _ ,7

tem como objetivo principal “subsidiar a capacitaoao de profissionais ou

estudantes das diversas areas que atuam ou tenham interesse em atuar na area do

combate/enfrentamento a violencia sexual na infancia e adolescéncia”. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. d) A Conselheira Maria de

Fatima de Sena e Silva relatou a matéria, aprovada pelo Depanamento de

Psicologia, em reunifio do dia 20.10.2004, que trata do projeto de extensao

intitulado “SeminaIio, Politicas de Subjetivaofio nas Praticas Sociais”,

coordenado pela Proffl Veriana de Fatima' Rodrigues Colaoo. A Profa Maria de

Fatima de Sena e Silva fez a leitura do parecer do citado projeto, que tem como

objetivo principal “difundir discussoes acerca das politicas de subjetivagfio,

suscitando questionamentos sobre os lugares assumidos pelos sujeitos nas

sociedades contemporaneos, de forma a compreender a insergao do saber

psicolégico e de areas afms dentro desse cenario”. Posta em votaoao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. e) O conselheiro cassio Adriano Braz de Aquino #



l
T‘

T
F

T

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia
20.10.2004, que trata do projeto de extensao intitulado “A inclusao social dos
usuérios dos Programas de Reducao de Danos (PRD) de Fortaleza — Fase II”,
coordenado pela Profa Maria de Fatima de Sena e Silva. 0 Professor Céssio
Adriano Braz dc Aquino fez a leitura do parecer do citado projeto, que tern por
objetivo “contribuir para o movimento 'de inclusao social dos usuarios dos PRDs
de Fortaleza, tendo por base um trabalho de desenvolvimento pessoal e
orientacao profissional”. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. t) A Conselheira Veronica Morais Ximenes relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 20.10.2004, que
trata do projeto de extensao intitulado “I Seminario LAPSUS — Laboratorio de
Psicologia em Subjetividade e Sociedade”, coordenado pela Professora Maria de
Fatima Vieira Severiano. A Profa Veronica Morais Ximenes fez a leitura do
projeto que “pretende apresentar a comunidade académica o que vem sendo
produzido por este laboratorio nos filtimos anos, como forma de incentivar a
pesquisa académica e o dialogo interdisciplinar”. Posta em votacfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Quarta Matéria. Relatorio Projeto de
Extensfio: Departamento de Psicologia. a) A Conselheira Veronica Morais
Ximenes relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em
reum'ao do dia 22.09.2004, que trata do relatério do projeto de extensfio
intitulado “IX Encontro de Psicanalise da UFC”, coordenado pela Prof1 Laéria
Bezerra Fontenele. A Professora Veronica Morais Ximenes fez a leitura do
parecer do referido relatério. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. b) o conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 20.10.2004, que
trata do relatorio do projeto de extensao intitulado “Inclusao Social dos Usuarios
dos Programas de Danos de Fortaleza”, coordenado pela Prof“ Maria de Fatima
de Sena e Silva. 0 Professor Cassio Adriano Braz de Aquino fez a leitura do
parecer do referido relatério. Posta em discussao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Quinta Matéria. Projeto de Pesquisa. Departamento de
Filosofia. O conselheiro Odflio Alves Aguiar relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Filosofia em reuniao do dia 08.10.2004, que trata do projeto de
pesquisa intitulado “A educacao como caminho para o fim ultimo do homem em
Kant”, coordenado pelo Professor Celso de Moraes Pinheiro. 0 Professor Odflio
Alves Aguiar fez a leitura do parecer do projeto que “busca analisar e explicitar
as implicacoes ético-politicas no desenvolvimento da capacidade de se fazer um
bom uso da razao”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Sexta Matéria. Relatorio Projeto de Pesquisa. Departamento de Psicologia.
a) o conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reuniao do dia 22.09.2004, que trata do
relatério do projeto de pesquisa intitulado “Estudo Comparativo do Sentimento



de Cornunidade entre Comunidade Urbana e Rur ”, coordenado pela Professora
Veronica Morais Ximenes. 0 Professor Céssio Adriano Braz de Aquino fez a
leitura do referido relatério. Posta em discussao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. b) a conselheira Veronica Morais Ximenes relatou a matéria,
aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 22.09.2004, que
trata do relatorio do projeto de pesquisa intitulado “Alteridade e Psicologia
Humanista: uma leitura e’tica da abordagem centrada na pessoa”, coordenado
pelo Professor José Célio Freire. A Profa. Veronica Morais Ximenes fez a
leitura do parecer do relatério e, posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Departamento de Letras Vernaculas. A conselheira Ana
Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria, aprovada pelo Departamento
de Letras Vernaculas, em reunifio do dia 11.08.04, que trata do relatorio do
projeto de pesquisa intitulado “Genéros textuais e referenciagao”, coordenado
pela Profa. Monica Magalhaes Cavalcante. A Profa. Ana Cristina Pelosi Silva de
Macedo fez a leitura do parecer do referido relatorio. Em discussfio a Profa.
Monica Magalh'c‘ies prestou informagzoes complementares aos senhores
Conselheiros. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Sétima Matéria. Afastamento de Docente. Departamento de Psicologia. O
Conselheiro Cassio Adriano Braz dc Aquino relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Psicologia, em reunifio do dia 20.10.2004, que trata do
afastamento do Professor Cezar Wagner de Lima Gois, no periodo de
11.11.2004 a 24.11.2004, a firn de ministrar cursos de biodanga, na Escola de

Biodanga da Suiga, em Vissoie — Suissa. 0 Prof. Céssio Adriano Braz de
Aquino fez a leitura da solicitagfio de afastamento do citado professor. Posta em
votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Oitava Matéria. Planos de
Trabalho — Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A
Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias, aprovadas
pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao do dia
19.10.04, que tratam dos planos de trabalho das Casas de Cultura Britdnica e
Portuguesa, respectivamente. A Professora Glaucya Gislayne Brito Cavalcante
fez a leitura dos planos que, por sugestéio da Conselheira Rosemeire Selma
Monteiro, forarn aprovados por unanimidade, em bloco. Nona Matéria.
Progressao Funcional Horizontal. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito
Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral
das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio do dia 19.10.04, que trata da
progressfio fimcional da Professora Ana Maria Oliveira Soares, da Casa de
Cultura Italiana, da classe Q, referéncia 1, para a c1asse_D, referéncia 4, do
quadro de magistério de 1° 6 2° graus. Em discussfio, a matéria d6i posta em
votagao, sendo aprovada por unanimidade. Décima Matéria. Documento
encaminhado pelo Prof. Dr. Paulo Moss’inio Teixeira Duarte. A Senhora
Diretora informou a todos sobre o recebimento de um documento do Professor



Paulo Mosénjo Teixeira Duarte o qual solicitava dar conhecimento aos senhores
Conselheiros sobre o processo de sindjcéincia que envolve seu nome. Na
ocasiao, a conselheira Rosemeire Selma Monteiro solicitou auxflio dos
conselheiros no sentido de orientar a condugfio do processo de sindicancia
contra o professor Paulo Mosénio Teixeira Duarte, que foi encaminhado como
se 0 acusado fosse a vitima. Esclareceu ainda, que as condigoes de trabalho no
fimbito do Departamento de Letras Vemaculas tém sido sobremaneira
prejudicadas pelo comportamento do referido professor. A Diretora fez ainda
um relato sobre a condugfio do processo de sindicé‘mcia, e sobre o documento
que ora encontra—se em fase de andamento, aguardando sua conclusfio. Décima
Primeira Matéria. Indicagfio de Titulo Proposiga‘io de Medalha de Mérito
Cultural da UFC — Departameuto de Ciéncias Sociais. O Conselheiro Carlos
Versiani dos Anjos Junior relatou a matéria, aprovada pelo Depanamento de
Ciéncias Sociais, em reuniao do dia 26.10.04, que solicita a concessao da
medalha de me’rito cultur da UFC, a Senhora Maria Amélia Leite. A
solicitagao foi acompv ada por uma exposioa'o de motivos 6 curriculum da
pessoa citada cujo mérito foi julgado pelos conselheiros. Posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Décima Segunda Matéria. Indicaqfio
Titulo Professor Emérito - Departamento de Ciéncias da Informagfio. A
Conselheira Ivone Bastos Bomfim Andrade, representando 0 Departamento, fez
um breve relato sobre a trajetOria da Professora Cleide Ancilon de Alencar
Pereira. A exposigao de motivos apresentada junto ao seu curriculo foi digna de
elogios por membros deste Conselho. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada
por unanimidade 6 com louvor. Assuntos de Interesse do Centro de
Humanidades e/ou UFC. A Senhora Diretora solicitou a todos os Conselheiros
que fossem encaminhadas a Diretoria do Centro as necessidades (13 Professor
Substitute por Depanamento para o proximo ano. Informou ainda sobre a
realizagao do “Seminario Educar é um Risco” no proximo dia 11.11.04, as
8,30h, no Auditorio da Reitoria, fazendo parte das comemoraooes alusivas ao
Cinqflentenario da UPC 6 promovido pelos Diretores de Centros e Faculdades.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora declarou encerrada a sessao, da
qual, eu, Fernanda Aparecida de Miranda, na qualidade de secretéria, lavrei a
,presente ata, que depois de lida e aprovada, sera assinada por mjm e pelos
presentes. QL/ ‘
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