
Ata da 432a Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceara. A05 19 (dezenove) dia do més de setembro do
arm (16 2006 (dois mil 6 seis), as 09h 30min (nove horas e trinta minutes),
realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do

Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora Professora
Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos Senhores

Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Maria Neuma Barreto Cavalcante -
chefe e representante do Departamento de Literatura; José Alber Campos
Uchoa e Yvanowik Dantas Valério — chefe pro - tempore e representante do
Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu — chefe do
Departamento de Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes — chefe pro—
tempore do Departamento de Comunicacao Social; Rute Batista de Pontes e
Marcio Assumpcao Pereira da Silva — chefe e representante do Departamento
de Ciéncias da Informacao; José Estevao Machado Arcanjo chefe do
Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de Aquino — chefe do
Departamento de Psicologia; Atila Amaral Brilhante e Joana d’Arc Mesquita
Borges — chefe e representante do Departamento de Filosofia; Pedro Airton
Queiroz Lima 6 Gerson Gallo Ledezma Meneses — chefe e representante do
Departamento de Histéria; Marluce Coan — coordenadora do Curso de Letras;
Inés Silvia Vitorino Sampaio — coordenadora do Curso de Comunicacao

Social; Antonio Wagner Chacon Silva — coordenador do Curso de

Biblioteconomia; Celina Amalia Ramalho Galvao Lima — pclo coordenador
do Curso de Ciéncias Sociais; Evanildo Costeski — coordenador do Curso de

Filosofia; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do Curso de Psicologia;
Marcia Teixeira Nogueira — coordenadora do Programa de POS—Graduacao em

'Lingfiistica; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante ~ coordenadora Geral das

Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — ex-Diretora do Centro de

Humanidades; José Lima Teixeira — representante do Corpo Técnico
Administrativo; Kall Lyws Barroso Sales — nepresentante suplente do C.A. do
Curso de Letras e Evilésio Oliveira — representante pro—tempore do C.A. do

Curso de Histéria. ORDEM DO DIA: A Sra. Diretora, Profa. Maria de
Fatima Oliveira Costa, novamente demonstrou sua indignacao quanto ao
atraso dos senhores Conselheiros, e deu as boas vindas aos novos chefes de

Departamentos: Profa. Marcia Vidal Nunes — chefe pro-tempore do
Departamento de Comunicacao Social; Elizabeth Dias Martins - chefe do
Departamento de Literatura. Em seguida o Conselheiro Céssio Adriano Braz
de Aquino solicitou a inclusfio na pauta da Aprovacfio do Resultado _do___,
Concurso Pfiblico para Professor Assistente — setor de estudo: Teorias e
Técnicas Psicoterapicas (Fenomenologia), também o Conselheiro José Alber
Campos Uchoa solicitou a inclusao do Projeto de Extensao II Semana da



to

Africa no Brasil *6 a exclusao do relatorio do projeto de pesquisa - ASpectos
de Histéria da Lingua Portuguesa. A Conselheira Ana Maria César Pompeu
Solicitou a exclusao do Projeto de Extensao — Introduoao ao Grego Classico e
Koiné — m’vel intermediario e nivel médio e do Projeto do Pesquisa - A
linguagem figurada e o ensino de linguas. O Conselheiro José Estevao
Machado Arcanjo solicitou a inclusao do Relatério do Projeto de Extensfio —
Escola Universitéria de Educagao Politica para a Cidadania. A Conselheira
Inés Silvia Vitorino Sampaio solicitou a exclusao do jubilamento dc alunos do
Curso de Comunicaofio Social. A Sra. Diretora colocou para aprovaoao do
Conselho as inclusoes e exclusoes solicitadas. Posta em votaofio, aprovadas
por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA: Aprovagao das Atas da 430“ c
431“ sessfio ordinéria das Reunioes do Conselho de Centro. A Sra.
Diretora, Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa colocou para apreciagao do
COnselho, sugerindo que fossem aprovadas, em bloco, as atas das reunioes
anteriores. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
SEGUNDA MATERIA: Homologagfio do parccer das inscrigoes para o
Concurso de Professor Efetivo da UFC - Campus dc Sobral — sotor de
estudo: Psicologia Social. 0 Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino, leu
o parecer da Comissao Especial, da qual foi Presidente, que analisou as
inscriooes do referido concurso, informando que quatro (04) candidatos se
inscreveram, mas apenas uma (01) inscrigao foi deferida — Sandra Maria
Fortaleza e que as trés inscrigoes restantes — Joilson Pereira da Silva, Benedito
José de Carvalho Filho 6 Ana Luisa Teixeira de Menezes, foram indeferidas
por falta da proposta de atuaoao académica e comprovagao de que o diploma
esté em fase de expediofio, respectivamente. Apés discussao o Conselheiro
Céssio Adriano B. de Aquino sugeriu que as resolugoes que regem esses
concursos fossem discutidas novamente o mais rapido possivel, pois existem
algumas informagoes que n50 estao claras e terminam prejudicando o
candidato. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada com uma (01) abstengao
de voto. TERCEIRA MATERIA: a) Aprovagao do Resultado do Concurso‘
para Professor Adjunto Efetivo — Campus Avangado dc Sobral — Setor de
Estudo: Fundamentos Mctodologicos. O Conselheiro Céssio Adriano Braz
de Aquino relatou a matéria, informando aos sefilfore‘s‘ Cohselheiros, qué
apenas o candidato José Mendes Fonteles Filho compareceu as provas, e foi
indicado a0 primeiro luga'r pelos trés examinadores da banca examinadora.
Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Aprovagfio do
Resultado do_ Concurso para Professor Assistentc Efetivo — Campus
Avangado de Sobral — Setor de Estudo: Teorias e Técnicas Psicoterapicas
(Fcnomenologia). O ConSelheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou la
matéria, informando aos senhores Conselheiros que compareceram a
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realizacao das provas 05 candidates José Olinda Braga e CarIOS Roger Sales

da Ponte. Os trés examinadores da banca indicaram o candidato José Olinda

Braga para preenchimento da vaga de Professor Assistente, setor de estudo;

Teorias e Técnicas Psicoterapicas (Fenomenologia), para 0 Campus Avancado

de Sobral. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA: Aprovaeao do Resultado do Concurso para

Professor Assistente Efetivo -— Campus Avancado de Sobral — Setor de

Estudo: Filosofia. O Conselheiro Atila Amaral Brilhante, relatou a matéria

informando que de oito (08) candidates inscritos apenas cinco (05)

compareceram as provas: Carlos Daniel Andrade da Silva, Francisco

Alcantara Pimentel Junior, Francisco Romulo Alves Diniz, Ricardo Dias de

Almeida e Rita Helena de Sousa Ferreira Gomes. Em seguida informou o

seguinte resultado: O candidato Carlos Daniel Andrade da Silva nao obteve a

nota minima para aprovacao da prova didatica. A candidata Rita Helena de

Sousa Ferreira Gomes obteve duas (02) indicacoes para o primeiro lugar; o

candidato Francisco Romulo Alves Diniz obteve duas (02) indicacées para o

segundo lugar e o candidato Ricardo Dias de Almeida obteve duas (02)

indicacoes para o terceiro lugar. Posta em votacao, a mate'ria foi aprovada por

unanimidade. QUINTA MATERIA: Projetos de Extensfio —- Departamento

de Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria Ce’sar Pompeu, relatou as

matérias aprovadas pelo Departamento de Letras Estrangeira em reunifio do

dia 21 .07.06, que trata dos seguintes Projetos de Extensao: a) Apartheid and

violent legacy: History, literature and disgrace, coordenado pela Profa.

Vladia Maria Cabral Borges. A Conselheira Ana Maria César Pompeu

informou que o objetivo principal do referido projeto é apresentar aspectos

relevantes a respeito da sociedade pés—apartheid na Africa do Sul através do

estudo de sua cultura e literatura. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. b) Mitologia Greco-Romana, coordenado pela Profa. Ana

Maria Ce’sar Pompeu que informou o principal objetivo do projeto é estudar e

compreender o mito, das origens dos deuses, dos préprios deuses, divindades,

lendas, crencas da mitologia greco-romana e compreender a importancia do

mito para o homem moderno. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. c) IntrodueaO-alingfiistica computacional,. coordenado pclg._..

Prof. Leonel Figueiredo de Alencar Araripe. A Conselheira Ana Maria Cesar

Pompeu informou que o objetivo principal do citado projeto é a introducfio

dos alunos no estudo de formalismos gerativos para a modelaeao

computacional da gramatica das linguas naturais e de sua aplicacao no

desenvolvimento de ferramentas para o processamento automatico da

linguagem natural no nivel sintatico. Posta em votacao, a materia foi aprovada

por unanimidade. d) Tradueao de Textos Latinos, coordenado pelo Prof.



Roberto Arruda de Oliveira. A Conselheira Ana Maria César Pompeu
infOrmou que o objetivo principal do citado projeto é oferecer a0 aluno uma
introducao a leitura de textos literérios latinos assim como a0 entendimento do
mundo cultural nos quais estes estao inseridos. Posta em votacao, a mate'ria foi
aprovada por unanimidade. Departamento de Literatura — A Conselheira
Elizabeth Dias Martins relatou a matéria aprovada em reuniao do
Departamento de Literatura, realizada no dia 11.09.06, que trata do proj eto de
extensao intitulado: “Curso Basico de Esperanto”, coordenado pelo Prof. José
Leite de Oliveira Junior. A Conselheira Elizabeth Dias Martins disse que o
principal objetivo do projeto e’ apresentar nocoes lingfiisticas essenciais da
lingua internacional Esperanto numa perspectiva pratica. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. Dcpartamento de Psicologia - O
Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou as matérias aprovadas em \
reuniao do Departamento de Psicologia, realizada no dia 07.07.06, que trata \J
dos seguinte‘s projetos de extensao: 2]) Liga do Comportamcnto —
coordenador Prof. Jofio Ilo Coelho Barbosa. O Conselheiro Cassio Adriano
Braz de Aquino disse que o objetivo do projeto é 0 dc propiciar aos
académicos um espaco para a producao e difusao dc conhecimentos cientificos
acerca das teorias da Psicologia Comportamental e temas relacionados,
beneficiando assim, os préprios membros, a universidade e a cornunidade.
Posta em votacao, a matc'ria foi aprovada por unanimidade. b) 11 Workshop
de Psicologia, Trabalho e Organizacfies: Scminério Introdutério a
Psicologia Social do Trabalho, coordenado pela Profa. Maria de Fatima de
Sena e Silva. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino infonnou aos
Conselheiros que 0 obj etivo do projeto foi apresentar aos alunos dos semestres
iniciais do curso de Psicologia a area da psicologia social do trabalho através
de um workshop residencial. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. c) Trabalho e Cidadania, coordenado pclo Prof. Cassio
Adriano Braz de Aquino apos prestar alguns esclarecimentos a respeito do
projeto, informou que seu principal objetivo é o de-contribuir para a insergfiowa
social 0 produtiva do trabalhador desempregado no mercado de trabalho. Posta
em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. d) Alinhavando
Sonhos/Construindo Realidades — um resgate da criatividade e da cultura
para a geracz’io de trabalho e renda entrc macs chefes dc familia oriundas
dc comunidades dc Fortaleza e Horizontc, coordemado pela Profa. Maria de
Fatima de Sena e Silva. . O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino
informou aos Conselheiros que o objetivo do projeto é qualificar
profissionalmente, em comunidades dos municipios de Fortaleza e Horizonte,
mulheres macs chefes de familia para a geracao de trabalho e renda, a partir da
criacao e implantacfio de. um Breché Social voltado para a costumizacao e



comercializaofio dc roupas usadas. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada
por unanimidade. Departamento de Ciéncias Socials — O Conselheiro José
Estevao Machado Arcanjo, relatou a matéria aprovada em reunifio do
Departamento de Ciéncias Sociais, realizada no dia 18.07.06, informando aos
senhores Conselheiros que na realidade trata—se do lanoamento do livro
intitulado: “Vilas de indios no Cearé Grande: dinfimicas locals sob o
Diretério Pombalino”, dc autoria da Profa. Isabelle Braz Peixoto, que traz
como principal objetivo divulgar o trabalho académico acerca da I-Iistoria
Indigena no Cearé. A Sra. Diretora, Profa. Fatima Costa, aproveitou a
oportunidade parabenizando o trabalho que resultou no langamento desse livro
da Profa. Isabelle que 6 de grande relevancia para o nosso estado e nossa
Universidade. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Historia - O Conselheiro Pedro Airton de Queiroz Lima
relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Historia realizada
no dia 02.06.06, que trata do projeto de extenséio intitulado: “Organizagfio do
Dossié “Folha de 5210 Paulo” periodo do 1980 -— 1998” , coordenadora Profa.
Kénia Sousa Rios. Em seguida o Conselheiro Pedro Airton Queiroz explicou
que o objetivo do referido projeto é de organizar e disponibilizar aos
pesquisadores dentro e fora da UFC, o arquivo da Folha de SE10 Paulo (1980—
1998) que faz parte do acervo da Hemeroteca do NUDOC/Departamento de
Histéria da UFC. Exercitar a prética do reconhecimento de fontes historicas
com os alunos dos semestres iniciais. Posta em votagéo, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Departamento de Letras Verm’wulas. O
Conselheiro José Alber Campos Uchoa relatou a matéria aprovada ad
referendl pelo Departamento de Letras Vernéculas, que trata do projeto de
extenséi‘o intitulado: “III Semana da Africa no Brasil”, coordenado pela
Profa. Maria Elias Soares e tem como objetivo geral divulgar a lingua, a
cultura e a organizaoao politico—cultural dos pafses africanos, especialmente 03
de lingua portuguesa, favorecendo a integraoao de estudantes e professores
afi'icanos con} a comunidade universite’u'ia ‘_d-a UPC," no ensejo “dag——
comemoragoes do “Dia da Africa”. Posta em votagfio, a matéria fol aprovada
por unanimidade. SEXTA MATERIA: Projetos de Pcsquisa —
Departamento de Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou
a matéria aprovada em reunie’io do Departamento de Literatura, realizada no
dia 16.05.06, que trata do projeto de pesquisa intitulado: “Bibliografia
Critica de José dc Alencar”, coordenado pela Profa. Angela Maria Rossas
Mota de Gutierrez. A Conselheira Elizabeth Dias Martins informou que dentre
os principais objetivos do projeto é apoiar a criaoéoda—BiblioteeardeJoséde—- 7— ~
Alenear 11a Casa de José de Alencar. Alguns Conselheiros se pronunciaram
parabenizando ‘a iniciativa da Profa. Angela Gutierrez. A Sra. Diretora Profa.



‘ Fétima Costa sugeriu que poderia ter algum docente do Departamento de
Ciéncias da Informaofio, pois muito contribuiria com o referido trabalho. Posta
em votaofio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. Departamento de
Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou as
matérias aprovadas ern reuniéio do Departamento de Letras Estrangeiras
realizada no dia 12.09.06, que trata dos projetos de pesquisa intitulados: a)
“Os falsos amigos do par de linguas Alemfio e Portug’ués do Brasil”,
coordenado pelo Prof. Tito Livio Cruz Romfio. A Conselhcira Ana Maria
Cesar Pompeu fez um breve relato a respeito do parecer favorével da comisséo
sobre o proj eto. Posta em votaoéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
“As peculiaridades semfinticas dos verbos alcmfies caracterizados pelos
sufixos — icrcn, -isicren e —izicren (3 sons equivalentes no Portugués do
Brasil”, coordenado pelo Prof. Tito Livio Cruz Romfio. A Conselheira Ana ,.\
Maria Cesar Pompeu fez urn breve relate a respeito do parecer favore’wel da ‘V
comissfio sobre o projeto. Posta em votaofio, a mate'ria foi aprovada por
unanimidade. SETIMA MATERIA: Relatorio dc Projetos dc Pesquisa.
Dcpartamento dc Filosofia — O Conselheiro Atila Amaral Brilhante relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Filosofia que trata do relatorio do
projeto de pesquisa intitulado: “Estudos de Metafisica:16gica natureza e
1inguagem”,coo1denado pelos professores Manfiedo Arafijo de Oliveira,
Custédio Luis Silva de Almeida e Guido Imaguhe. O Conselheho Atila
Amm a1 Biilhante fez a leituia do parece1 favo1avel do referido 1elato1io. Posta
em votaofio, a material foi aprovada por unanimidade. Departamento de
Historia — O Conselheiro Pedro Airton Queiroz Lima fez a leitura do parecer
favorével do referido relatorio, aprovado em reunifio do Departamento de
Historia no dia 09.06.06. Posjao em votaofio, a rygte’rja foi aprovada po_r
unanimidade. OITAVA MATERIA — Afastamento dc Docente —
Departamento dc Psicologia. O Conselheilo Céssio Adriano Braz de Aquino
relatou a lnatéria apiovada pelo Departament'o de Psicologia em reuniao do
dia 11 09.05 que t1ata do pedido de afastamento da Plofa. Zulmira Au1ea
C1uz Bomfim no periodo de 20.11 a 04.12.06, a fun de participai e apresentar
trabalho no IX Congresso de Psicologia Ambiental na Universidade
Autonoma de Madrid. 0 Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino fez urn
breve relato da importéncia que seré para 0 Departamento a participaefio da
professora no referido evento. Posta em votaofio, ama‘téfi‘a—foi—aprovada-por—' - _ -
unanimidade. NONA MATERIA: Prorrogaofio de afastamento —
Coordcnagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A Conselheira
Glaucya Gisl’ayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela
Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia
28.08.06, que trata do pedido de prorrogaofio do afastamento da Profa. Rosa
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Virginia Vieira Cinu‘a Grippon, por mais um (01) ano, no periodo de 08.08.06
at 07.08.07, a fun (16 dar continuidade aos estudos de doutoramento que ora
realiza na Universidade Paris VII, em Paris — Franoa. Posta em votaoao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Elizabeth Dias Martins
parabenizou os professores das Casas de Cultura Estrangeira pelo empenho dc
estarem cada vez mais se dedicando aos cursos de Mestrado e Doutorado.
Departamento de Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino
relatou as matérias aprovadas pelo Departamento de Psicologia em reuniao do
dia 11.09.06, que trata dos pedidos de prorrogaoao de afastamento das
Professor-as: a) Lficia Maria Gongalves Siebra, por mais um (01) ano, a partir
de 28.09.06 21 27.09.07, a fun de dar continuidade ao curso de doutorado que
ora realiza na Universidade de Barcelona — Espanha. Posta el‘n votaoao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. b) Susana Kramer de Mesquita
Oliveira, por mais um (01) ano, a partir de 24.03.06 a 23.03.07, a fim de dar
oontinuidade ao curso de doutorado que ora realiza na Universidade de
Brasilia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino informou aos
senhores Conselheiros que o atraso no pedido da professora Susana foi devido
ao relatério anteriOImente enviado pela mesma, n50 satisfazer o colegiado
departamental C so agora isto aconteceu. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA: Recurso dc inscrigflo
para o Concurso dc Professor Assistcnte do Departamcnto dc Psicologia —
Setor de Estudo: Psicologia Comportamental. Retirado de pauta. DECIMA
PRIMEIRA MATERIA: Homologagao dos Relatérios dc Progressfio
Funcional Horizontal — Coordenagfio Geral das Casas de Cultura
Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante solicitou que
as matérias fossem aprovadas, em bloco, os senhores Conselheiros aprovaram
a solicitaoao. Em seguida, relatou as matérias aprovadas pcla Coordcnagao
Geral das Casas do Cultura Estrangeira, cm reuniao realizada no dia 15.09.06,
que trata dos relatérios. de progressao funpional—horizonlal dos seguintes~—»-
professores: a) Claudiana Maria Rodrigues Nunes de Almeida da Casa de
Cultura Britanica, relaiorio de progressfio funcional horizontal da classe E,
referéncia 3 para a classe E referéncia 4 do Quadro de Magistério de 1° 6 2°
Graus; b) Raimundo Mendes da Silva da Casa de Cultura Briténica, relatério
de progressao funcional horizontal da classe D, rcferéncia 2 para a classe D
referéncia 3 do Quadro de Magistério de 1° 6 2° Graus; c) Francisco
Roterdan Fernandes Damasceno da Casa de Cultura Francesa, relatorio de
progressao funcional horizontal da classe E, referéncia 2 para a classe E
referéncia 3 do Quad1o de Magistério (16 1° 6 2° Graus; d) Rosa Virginia
Vieira Cintra Gripoon da Casa de Cultura Francesa relatélio dc plogressao
funcional horizontal da classe E, lcfmencia 2 para 21 013336 E 1efeiencia 3 do



Quad1o dc Magistério de 1° e 2" G1aus. Posta em votacao, a matélia foi
aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA: Aprovacao
da Comissao de Avaliacao do Relatério dc Progressao Funcional Vertical.
A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada
n‘a Coordenacéio Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reuniao realizada
no dia 15.09.06, que compés a Comissao para avaliar a Progressao Funcional
Vertical do Professor Raimundo Batista Almeida da Casa de Cultura
I Iispanica Pos1a e111 votacao, a matéria foi aprovada p01 unanimidade.
DECIMA TERCEIRA MATERIA— Criacao do Curso de Especializacao
cm Historia da Africa — Dcpartamcnto dc Histéria. O Conselhei10 Ped1o
Airton de Queiroz Lima relatou a matéria aprovada pelo Departamento de
Histc’nia em 1euniao realizada no dia 14.09.06, que trata da criacao do Curso
de Especializacao em Hist61ia da Af1ica, coo1denado pelo P10f.E1111’pedes A
Antonio Fones 0 Conselheiro Pedro Airton fez urn relato do referido curso e V“
prestou alguns esclalecimentos informando que dentre os objetivos plincipais
65151 0 de promover um curso de capacitacao com tematicas afro-brasileiras e
africanas, atendendo a demanda de profissionais da rede municipal dc ensino
da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A Sra. Diretora, Profa. Maria de Fatima
Oliveira Costa realcou a imponancia do curso em nao cobrar taxa, O que é
muito importante pela parceria com a rcl’crida Prefeitura. O projeto se
encontra dcntro das exigéncias da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos—Graduacao.
Posta em votacao, a 1natéria foi aprovada p01 unanimidade.
COMUNICACOES: A S1'.a Dit‘getOIa Pr.ofa Maria de Fatima Olivei1a Costa
informou aos senh01es Conselheiros a realizacao do p1imeiro vestibular de
LIBRAS (Literatura Brasileira para Surdos), uma iniciativa da Universidade
Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal do Ceara.
Em seguida a ”Conselh‘eira Inés Silvia Vitorin61—8afi’1pai0 apresentou 5057*
senhores Conselheiros sua g1ande p1eocupacao e que esta extremamente
impraticavel o funcionamento do Curso de Comunicacao Social, em virtude
da falta de servidor, desde Janeiro de 2006, e em reuniao 00111 a 1epresentacao
estudantil do D.A. de Comunicacao Social dccidiram que, caso o ploblema
nao seja solucionado o mais rapido possivcl, a Coordenacao do Curso scra
fechada. Evidentcmente n50 so a Comunicacao Social c01n0 a Histéria e a
Filosofia se cncontram na mesma situacao, tendo sido ja encaminhada
cobranca dc servidor, c 2116' o memento n50 e.stamos_sendo.-.a1endidos-pelas__—, — —— —
razoes ja conhecidas p01 todos. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora
Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenca de todos e deu
por encerrada 21 3133530, da qual eu, Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a
presente ata que, apos lida e aprovada, sera assinada po1' mim e pelos demais
presentes.
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