
Ata da 422{)1 Sessao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A03 20 (vinte) dias do més de outubro do ano
de 2005 (dois mil 6 cinco), as O9h30min (nove e trinta) horas, realizou—se na
sala de reunioes, mais uma sessfio ordinaria do. Conselho do Centre de
Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora Maria de
Fatima Oliveira Costa, contando com a presenea dos Senhores Conselheiros:
Elizabeth Dias Martins e Maria Neuma Barreto Cavalcante - chefe e
representante do Departamento de Literatura; Jose’ Alber Campos Uchoa e
Yvanowick Dantas Valério - chefe e representante do Departamento de Letras
Vernaculas; Ana Maria César Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira — chefe e
representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Liana Viana do

. Amara] — sub-chefe do Departamento de Comunicaeao Social; Lidia Eugenia
Cavalcante — chefe do Departamento de Ciéncias da Infonnagao; Jose Estevfio
Machado Arcanjo e Francisco Uriban Xavier de Holanda — chefe e
representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Cassio Adriano Braz de
Aquino 6 Maria de Fatima de Sena e Silva — chefe e representante do
Departamento de Psicologia; Sebastiao Rogerio de Balms da Ponte, chefe do
Departamento de Histéria; Kleber Carneiro Amora — sub—chefe do
Departamento de Filosofia; Marluce Coan —- Coordenadora do Curso de
Letras; Ines Silvia Vitorino Sampaio — coordenadora do Curso de
Comdnicaeao Social; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do curso de
Psicologia; Isabelle Braz Peixoto da Silva — coordenadora do curso de
Ciéncias Sociais; Eduardo Ferreira Chagas — pelo coordenador do Curso de
Filosofia; Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora do Programa de Pos-
Graduaefio em Lingflistica; Idilva Maria Fires Germano - coordenadora do
Curso de Mestrado em Psicologia; Cesar Barreira — pela coordenadora do
Programa de Pos-Graduaeao em Sociologia; Glaucya Gislayne Brito
Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria
Elias Soares — ex-diretora do Centro de Humanidades; J osé Lima Teixeira —
representante do corpo técnico administrativo; Ana Rochelle Onofre Borges —
representante suplente do CA. do Curso de Psicologia. ORDEM DO DIA: A
Senhora Diretora parabenizou os conselheiros presentes pelo dia do professor
e aos aniversariantes do més. Em seguida informou que, antes de convocar os
conselheiros para essa reuniao, fez consulta a0 comando local de greve e a
comissao de ética, informando que a reuniao seria para discutir inicialmente a
greve com a presenea do representante da ADUFC. PRIMEIRA MATERIA:
Greve. O conselheiro José Estevao Machado Arcanjo, na qualidade de vice-
presidente da ADUFC, prestou‘algumas informaeoes quanto a0 andamento da
grove informando que a adesfio e’ grande por parte da IFES e que o comando
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dc greve foi favoravel a realizaefio da reuniao para que fossem deliberados os
assuntos mais urgentes. Em seguida, informou que as propostas encaminhadas
ao MEC foram: a) equiparaefio da GED e GEAD; b) reajuste de 18% nos
vencimentos e c) abertura de concursos publicos para docentes. Informou
ainda que, em relagao aos docentes aposentados, estes tinham 91pontos na
GED e passarao a ter a partir de agora 115 pontos. A conselheira Elizabeth
Dias Martins infonnou que o governo, a0 36 pronunciar, disse que seria um
impacto financeiro de grandes proporeoes. O que o comando de greve nao
entende, é como podera ter um impacto financeiro se ja é feito o pagamento
dos valores referente a GED e a GEAD. A conselheira Glaucya Gislayne Brito
Cavalcan‘te informou aos senhores conselheiros que a situaefio das Casas de
Cultura é bem complicada, pois o governo n50 admite negociar juntamente
com as duas categorias — professores de nivel superior e professores de 1° 6 2°
graus. O conselheiro César Barreira disse que teria que se discutir mais sobre
o plano unico de oarreira; e, quanto a posigao dos professores do
Departamento de Ciéncias Sociais, 6’: de retorno imediato a sala de aula. A
conselheira Marcia Teixeira Nogueira disse ser bastante complicado o
funcionamento de alguns setores, pois estao sendo responsaveis por manter os
setores abertos com os bolsistas e que também havia solicitado a comissao de
ética do comando de greve para o funcionamento do Programa de P6s-
Graduaefio em Lingtiistica, devido aos prazos estipulados pela FUNCAP e que
achou ulna incoeréncia determinadas decisoes da comissfio de ética,
especialmente a de n50 avisar setor solicitante se foi aceita sua solicitaoéio ou
112710. A conselheira Marluce Coan esclarecer aos conselheiros presentes que
existe uma Resoluofio, a qual foi aprovada em assembléias passadas, de que
respostas nesse sentido nao seriam dadas através de e-mail ou por telefones,
assim o interessado deveria procurar a citada comissfio. Apos discussfies, a
Senhora Diretora, Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, agradeceu a
presenea da representaefio da ADUFC. Dando continuidade a reuniao, a
‘Senhora Diretora colocou a pauta' em discussfio, por ter recebido as respectivas
matérias dos departamentos, porém, sugeriu a apreciar apenas aqueles itens
mais urgentes, apresentados pelo Departamento de Ciéncias Sociais e
Coordenaefio Geral das Casas de Cultura. Apés discussdes, a proposta foi _
aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Afastamento de
Docente — Departamento de Ciéncias Sociais. O conselheiro José Estevfio
Machado Arcanjo relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias
Sociais, em reunifio do dia 19.10.2005, que trata da solicitagao de afastamento
por periodo de 28 (vinte e oito) dias, do Professor César Barreira que ira
realizar missfio de estudos no Instituto de Ciéncias Sociais da Universidade de
Lisboa — Portugal. Posta em discussfio, a matéria foi aprovada por
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unanimidade. TERCEIRA MATERIA. Prorrogacfio de Contrato de‘
Professor Visitante Leitor — Departamento de Letras Estrangeiras. A

. conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras, em reunifio do dia 17.10.2005, que trata
da prorrogagsfio dc renovagfio do contrato da Professora Visitante Estrangeira—
Leitora, Professora Dra. Wiebke Roben de Alencar Xavier, por mais 01 (um)
ano, no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2006. A conselheira
Claucya Gislayne Brito Cavalcante ressaltou a' importfincia da Professora
Wiebke Roben de Alencar Xavier junto :31 Casa de Cultura Alemfi, informando
a necessidade da renovagfio do contrato da mesma, devido £1 importfincia do
lcitorado da DAAD para a UPC 6 a dificuldade dc realizagfio de concurso de
professores para a Casa de Cultura Alemfi. A Sra. Diretora também elogiou a
atuagfio da referida professora que, além do seu dinamismo, tem interesse cm
atuar no ensino, bem como disseminar a cultura aleméi. Posta em discussfio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a Sra.
Diretora deu por encerrada a sessfio agradecendo a presenga de todos, 6, para
const'ar, eu Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a presents ata que, apés
l’ida e aprovada, seré assinada por mim e pelos demais presentes.


