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Universidade Federal
Ata da 507‘ Reuniﬁe Ordinaria do Censelhe do Centre de Humanidades da
mil e treze), as 9 horas e 25
do Cearé, realizada no dia 23 (vinte e trés) dc eutubre de 2013 (dois
éncia da Diretora do Centre ‘de
minutes, na Sala de Reuniees do Conselhe de Centre, sob a Presid

dos seguintes Censelheires:
V ‘Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, centande com a presenca
mas Académices do
Cassie Adriane Braz de Aquino -— Vice-Direter e Coerdenador de Progra
Chefe do Departamente
Centre de Humanidades; Jesé Leite de Oliveira Junior — Representante da
e do Departamento de Letras
, de Literatura; Resemeire Selma Menteiro—Plantin — Representant
Nogueira de Andrade —- Chefe e
Veméculas; Cicero Anastacie Araujo de Miranda e Paulo Roberto

a Nebrega da Silva —
Representante do Departamente de Letras Estrangeiras; Adrian
Lopes de Lima — Chefe do
Representante do Departamento de Ciéncias da Informacﬁo; Valmir
Barbosa — Chefe e
Depaitamente dc Ciéncias Sociais; José Olinda Braga e 1050 110 Ceelho
io de Barres da Ponte e Marilda
Representante do Departamento de Psicelegia; Sebastiao Roger
ia; Maria Silvana Militao de
Santana da Silva — Chefe e Representante do Depaitamente de Histor

ia Falcﬁe do Nascimento ~—
Alencar — Coordenadera do Curse de Letras Diurne; Maria Valdén

Leitﬁe — Coerdenadora pro
Vice-Coerdenadera do Curse de Letras Noturne; Vanda Magalhﬁes
— Coerdenader do Curse de
tempore do Curso de Letras-Libras; Arnoldo Nunes da Silva

de Ciéncias Seciais
Biblieteconomia; Antonio George Lopes Pauline —- Coerdenador do Curso
gia; Ana Rita
Netumo; Cinthia Mendenca Cavalcante -— Coordenadera do Curse de Psicelo
dt — Coordenader do
Fonteles Duarte — Coerdenadera do Curse dc Histéria; Cid Otteni Bylaar
sentante da Coordenaeﬁe
Programa de Pés-Graduacae em Letras; Nelson Barres da Costa — Repre
da Silva — Representante do
do Programa de Pes-Graduacﬁe em Linguistica; Jailsen Pereira
der Magnus Alves Ribeire Coordenader do Programa de Pes—Graduacﬁe em Histéria; Alexan
s Nerelle Ferreira Victor —
Coerdenader Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Marco

; Antonie Jesé de Azcvede
Representante do Magistérie de Ensine Basice Técnice e Tecnelegico
velt Passes Ibiapina — Representante do Cerpe Técnice-Administrativo; Lusmar Roose
Pinheiro - Representante do
Representante do Centre Académico de Psicelogia; Lucas Redrigues
e Censelhe do Centre de
Centre Académice de Histéria. Reuniu-se, em sessﬁe ordinéria,
a Diretera do Centre dc
Humanidades. ORDEM D0 DIA. Constatade e quorum regimental,
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do dia, para a qual foram
Humanidades iniciou a reuniao colocando em apreciaqao a pauta
Cultura Estrangeira: 01
solicitadas as seguintes inclusﬁes: 1) Coordenaeao Geral das Casas de
de extensao; 3) Centre
projeto de extensao; 2) Departamento de Letras Estrangeiras: 01 projeto
Magalhaes solicitou a
Académico de Histéria: Calourada de Histéria. A professora Vanda
do do Concurso Pﬁblico do
exclusao, na segunda matéria, do ponto 2.3 Homologaeao do resulta
e exclusoes, foi aprovada
Curso de Letras-Libras. Posta em apreciaeao, a pauta, corn as inclusoes

506a REUNIAO
por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA
da ata da 506° Reuniﬁo
36 ORDINARIA. Como de praxe, a secretaﬁa procedeu a leitura dos topicos
em votaeﬁo, a ata foi
37 Ordinéria, realizada em 26 (vinte e seis)'de setembro de 2013. Posta
DE RESULTADO
38 aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA — HOMOLOGACAO
IRAS. O
39 DE CONCURSO PﬁBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGE
o do resultado do
4o Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata da homologaoa
ura Italiana. 0
41 Concurso Pﬁblico para Professor Adjunto do Setor dc Estudo: Lingua e Literat
ato aprovado e.
42‘ coneurso, ocorrido no periodo de 23 a 25 de setembro de 2013, teve come candid
. Posta em votaeﬁo, a
43 indicado para eontrataeao Yuri Brunello, que obteve a média ﬁnal 9,0 (nove)
IBRAS. A.Conselheira
44 matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 CURSO DE LETRAS-L
Concurso Pﬁblico para
45 Vanda Magalhaes solicitou que fosse retirada da pauta a homologaoao do
s, tendo em vista 3.
46 Professor Assistente - Setor de Estudo: Fundamen’ros da Educaeao dc Surdo
RTAMENTO DE
47 necessidade de retiﬁcaeﬁo da ata de divulgaeao do resultado. 2.3 DEPA
da homologaoao do
48 HISTORIA. O Conselheiro Sebastiao Rogerio relatou a matéria que trata
o: Pratica de Ensino em
49 resultado do Concurso Pﬁblico para Professor Adjunto — Setor de Estud
2013, teve como candidata
so Histéria. O concurso, ocorrido no periodo de 10 a 13 de setembro de
obteve a média ﬁnal 7,4
51 aprovada e indicada para contrataeao Ana Carla Sabino Fernandes, que
unanimidade. TERCEIRA
52 (sete virgula quatro). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
ICO. DEPARTAMENTO
MATERIA. COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PUBL
53
ia que trata da indicaeao do
54 DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou a matér
o Concurso Pﬁblico para
55 Departamento de Psicologia de composieao de Comissao Julgadora para
Construgao da Realidade 56 Professor Adjunto — Setor de Estudo: Processes Psicossociais e
sores doutores: Antonio
57 Psicologia do Trabalho e das Organizaoées. Foram indicados os profes
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59
so

Federal do Cearé), Antonio Virgﬂio
Caubi Ribeiro Tupinambé - Presidente (Universidade
Federal da Bahia) e Erasmo Miessa
Bittencourt Bastos — Membro externo (Universidade

). Na qualidade de suplentes, foram
Ruiz - Membro externo (Universidade Estadual do Ceara

61

(Universidade Federal do Cearé),
indicados os professores doutores: Aluisio Ferreira de Lima
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n de Oliveira (Universidade Federal do
Mates (Universidade de 850 Paulo), Sidney Nilto

850 Paulo), Tereza Glaucia Rocha
Fabio de Oliveirn (Pontificia Universidade Catdlica de
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Fortaleza), Claudia
Parana), Regina Heloisa Mattel de Oliveira Maeiel (Universidade de
concurso, foram
Osério da Silva (Universidade Federal Fluminense). Para secretariar o referido
l do Ceara) e
indicados os professores Cassie Adriano Braz de Aquino (Universidade Federa

, a matéria foi
Ricardo Pimentel Méllo (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaeao
A DE
aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. RECURSO ACERC
Diretora
INDEFERIMENTO DE INSCRICAO EM CONCURSO PﬁBLICO. A Senhora

72

Viana Jﬁnior
relatou a matéria que trata do recurso interposto pelo candidato Mario Martins
Setor de
acerca do indeferimento de inscrigﬁo no Concurso Pﬁblieo para Professor Adjunto
ento da inscrioao do
Estudo: Histéria do Brasil. A relatora emitiu parecer favoravel ao deferim

73

inscrieﬁo no
candidato, justiﬁcando: “De acordo com o requerente, o indeferimento de sua

74

nae ter sido
referido concurso deveu—se ao fato de a cépia de seu documento de identiﬁcagﬁo

70
71

75
76

apesar de 0 servidor
autenticada em cartério, como determina 0 item 5/b do Edital 306/2013,
a autenticidade (la copia,
Francisco Paixao ter assinado e certiﬁcado, com carimbo da Instituigao,

78

erando: o que
através da comparaoao da cépia com o documento de identiﬁcaeao original. Consid
ento
diz o Decreto N° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispoe sobre a simpliﬁcaeao do atendim

79

de dﬁvida fundada quanto
pﬁblico prestado ao cidadﬁo, de acordo com o qual “salvo na existéncia

77

to de ﬁrma em
a autenticidade e no caso de imposieao legal, ﬁca dispensado o reconhecimen
prova junto a orgaos e entidadcs d-a
81 , qualquer documento produzido no Brasil destinado a fazer
quem deva ser
administraeao pﬁbliea federal, quando assinado perante o servidor pﬁblico a
82
com 0 original,
apresentado” (Art. 9°) e “a autenticaqao podera ser feita, mediante cotejo da copia
83
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r’"\
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10° § 1"); er a
pelo proprio servidor a quem o documento deva ser apresentado” (Art.
r sobrepor-se ao
impoSsibilidade de qualquer ato regulatério desta Instituieﬁo de Ensino Superio
concurso
que estabelece um decreto presidencial; nao podendo, portanto, o Edital do referido

89

em votaoﬁo, a
exigir algo que contradiga o Decreto N° 6.932, de 11 de agosto de 2009”. Posta
ACERCA DE
matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. RECURSO
LEITORADO DE
DIVERGENCIA SOBRE PRORROGACAO DE CONTRATO D0

90

o do Centro de Humanidades
ALEMAO. O Conselheiro José Olinda Braga, nomeado pela Direea

87
‘88

u a leitura integral do
para emitir parecer interposto pela professora Ute Hermanns, realizo
a seguir: “O processo de n° 23 067-P2041 0/1392 ‘ supracitado parecer, o qual transcrevi parcialmente
Hermanns, acerca de
78 trata de Recurso interposto pela Professora Leitora de alemao, Ute
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da UFC, doutora Ute
divergencia sobre prorrogagao de contrato. A professora visitante leitora
a direeao do Centro de
Hermanns, dirigiu atrave’s do oﬁcio 073/HHOZ de 17.10.2013
acerca do que denominou
Humanidades, solicitae‘a‘o de deliberaez’io deste Conselho de Centro
gerado inconsisténcia frente aos
“uma divergéncia existente” em relaoao a sua pessoa, o que teria
seu relato, declara ter encaminhado
eneaminhamentos relativos a pronogagﬁo (16 Sen cont'rato. Em
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oficio 068/HHOZ solicitando a prorrogacﬁo de sens servicos por mais um ano, 11a ﬁmcﬁo que
exerce desde 2010, conforme acordo de entendimento entre a Universidadc Federal do Ceara e o

DAAD (Servico Alemao de Intercéimbio Académico). Trata-se de uma assisténcia técnica de
professor alemao para o DLE - Departamento de Letras Estrangeiras e CCA — Casa de Cultura
Alema do Centro de Humanidades. Por este acordo, a professora exerce a funcao dc coordenadoria

cultural da Casa de Cultura Alema. Estando situado no Centro de Humanidades, o leitorado é

vinculado aos colegiados da CCA - Casa de Cultura Alemﬁ e ao DLE - Departamento de Letras
Estrangeiras. Pelas normas que regem o Acordo de Entendimento interinstitucional, em seu

paragrafo 10, é previsto que “o leitor podera solicitar a renovacﬁo de son contrato de dois em dois
anos, até um periodo maximo de cinco anos académicos no to ”. Apés consultada pelo DAAD, a

professora expressou desejo de apresentar seu pedido de permanéncia no cargo, ocasiao em que

apresentaria carta dos dois colegiados a que se vincula. A diretora do centro de Humanidades
encaminhou através do oﬁcio 555/2013/HA00, consulta ao DLE — Departamento de Letras

Estrangeiras, e :1 CCA — Casa de Cultura Alema, acerca do interesse das partes relativo a
prorrogacao on n50 do contrato da professora leitora. A Unidade Curricular de Lingua Alemﬁ, a
qual esta vinculada a professora Ute Hermanns, se pronunciou pela n50 renovagﬁo de son contrato,

o que resultou em decisao departamental ocorrida no dia 27 de agosto de 2013; decisao que n50
foi oﬁcialmente repassada a direcao do Centro de.Humanidades. O coordenador da Unidade
Curricular, professor doutor Leonel dc Alencar enviou e-rnail ao chefe do Departamento do Brasil,

Chile e Uruguai do DAAD, senhor Michael Escheweiler, e a0 diretor do escritério do DAAD no
Rio de Janeiro, senhor Christian Miiller, veiculando a informacﬁo de que o DLE — Departamento
de Leh‘as Estrangeiras votara contra a pemanéncia da professora, ocasiﬁo em que antecipava a

solicitacao de uma nova leitora a partir de agosto de 2014, conforme cépias de e-mail anexadas ao
processo. Em paralelo a esses encaminhamentos, o coordenador administrativo da CCA - Casa de
Cultura Alema enviou, em resposta ao oficio 555/2013/HA00, no dia 30 de agosto de 2013, o

parecer do colegiado do CCA — Casa de Cultura Alema em que ha 0 reconhecimento do “excelente
trabalho” da professora Ute Hermanns, bem como a'declaracﬁo da “esperanca de que seu contrato
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'fosse prorrogado por mais um ano até 30 de junho de 2015”. A decisao requerida pela professora,
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e ora atribuida a deliberacao desse Conselho, deveria ter sido originada do consenso entre os

132
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inquestionavel, conforme cornprovacﬁes de atividades afeitas a seu cargo, anexas a0 prooesso. Ha
seu expresso desejo de pennanéncia no prosseguimento dos trabalhos que ora realiza. Ha o

colegiados do DLE — Departamento de Letras Estrangeiras e CCA — Centro de Cultura Alema. O
encaminhamento da questﬁo se deu do modo unilateral, por uma das subunidades a que a decisao
estaria atrelada, em desacordo com o desejo expresso pela professora leitora e o outro colegiado
implicado. O reconhecimento pﬁblico do trabalho da professora Ute Hermanns 6 de valor
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de Cultura Alemﬁ por parte do
‘ reconhecimento dos seus relevantes services a CCA — Casa
parte dos representantes do
colegiado que a compﬁe. Ha a possibilidade legal e1 o interesse por
. Ha a disponibilidade
DAAD em atender a solicitaeﬁo de prorrogacﬁo feita pela professora leitora
n50 envolvessem
expressa em seu documento reivindicatério, de contribuicdes outras que
as dc cunho
diretamente a Unidade Curricular de Lingua Alemﬁ, com o intuito de “evitar problem
o
pessoal”. “Considerando todos esses argumentos, e vislumbrando aqui a chance de expressarmos
el a
reconhecimento dessa Universidade a seus servicos prestados, sou de parecer favorév
seguida, a
prorrogacﬁo do contrato da professora leitora, salvo melhor juizo desse Conselho”. Em

147

oras Ednusia
Senhora Diretora colocou em discussﬁo o parecer, registrando a presenca das profess
de Letras
e Magdalena, ambas da Unidade Curricular de Lingua Alemﬁ do Departamento
recebeu um
Estrangeiras. Com a palavra, o Conselheiro Cicero Anastécio informou que
acerca do
documento de 06 (seis) paginas redigido pela Unidade Curricular de Lingua Alema
Edm'lsia e
assunto ora discutido. O Conselheiro Valmir Lopes sugeriu que as professoras
eiro
Magdalena, resumissem o relato. A professora Ednﬁsia leu parte do documento. O Conselh
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o chegou
Cicero Anastacio explicou que a consulta acerca da prorrogacao do contrato do Leitorad
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que, por
ao Departamento de Letras Estrangeiras no periodo de transicao da cheﬁa, acreditando
que, com
esse motivo, o oﬁcio n50 tenha sido respondido. 0 Conselheiro José Olinda acrescentou
desabone a
base nos documentos ajuntados no processo do recurso, 1150 ha nenhum elemento que
inﬁmeras
professora Ute, mas que, ao contrério, a professora Ute apresentou o relatério das

que a
atividades académicas e culturais desenvolvidas. A Conselheira Maria Elias explicou
de
possibilidade de a leitora ser lotada em algum 'programa de pés-graduacao do Centre
alteracﬁo.
Humanidades n50 se conﬁgura como quebra de convénio, e Sim apenas uma
de aula. O
Acrescentou que o trabalho desenvolvido pelos leitores perpassa as atividades em sala
objeto do
Conselheiro Alexander Magnus expés sua situacﬁo, pois participou da divergéncia,
professor da
recurso, em duas vertentes, como Coordenador Geral das casas de Cultura e como

167

acerca da
Casa de Cultura Alemﬁ, e as queixas do Colegiado sﬁo muitas, principalmente
queixas
autonomia das Casas ter sido desrespeitada. Acrescentou que em memento algum recebeu
favorével a
oﬁciais acerca da conduta da professora Ute Hermanns. Posto em votacﬁo, o parecer
a favor, 05
renovacﬁo do contrato do Leitorado de Alemﬁo foi aprovado com 16 (dezesseis) votos
TO DE
(cinco) votos contrérios e 04 (quatro) abstencdes. SEXTA MATERIA. AFASTAMEN
heiro Valmir
DOCENTE. 6.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. 6.1.1 0 Consel
ora Isabelle Braz
Lopes relatou a matéria que trata da solicitacﬁo de afastamento da profess
departmental de 08 de
' Peixoto da Silva, no periodo de 25/10 a 03/11/2013, aprovado em reuniéo
idades na mesma
outubro de 2013 e através de “ad referendum” pela Direeﬁo do Centre de Human
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Internacional — Os povos
data. 0 afastamento tem corno ﬁnalidade a participacﬁo no I Congresso
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em
indigenas da América Latina no seculo XIX — XXI, em Oaxaca de JuérezMéxico. Posta
votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE LITERATURA.
6.2.1 0 Conselheiro Leite Jﬁnior relatou a matéria que trata da solicitagﬁo de afastamento da
professora Odalice de Castro SiIVa, no periodo de fevereiro/2014 a janeiro/2015, aprovado em
reuniﬁo departamental de 07/10/2013. 0 afastamento tern como ﬁnalidade desenvolver estudo e

pesquisa de Pés-doutorado, na Universidade NOVa de Lisboa, em Lisboa/Portugal. Foi explicado
que 0 Departamento de Literatura n50 esté com nenhum professor afastado e que n50 seré

solicitado professor substituto, pois alguns professores assumiréio as turmas da professora Odalice.
Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. Em tempo, 0 Conselheiro Céssio
Aquino destacou a necessidade de que a composieﬁo da Comissﬁo de Progressﬁo Funcional fosse
revista, uma vez que a professora Odalice estaria afastada no préximo ano. A matéria seré, entéo,

discutida na préxima reuniﬁo. 6.3 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 6.3.1 0 Conselheiro
José Olinda relatou a matéria que 1Iata da solicitaeéo de afastamento da professora Maria de

Fétima Vieira Severiano, no periodo de 15 a 25/1 1/2013, aprovado em reuniﬁo departamental dc
16/10/2013. 0 afastamento tem como ﬁnalidade a participaez‘io no 11 Seminério Internacional

“Tempos Sociais e o mundo contemporﬁneo”, na Universidade de Minho, em Braga/Portugal.
'Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.4 DEPARTAMENTO DE

HISTORIA. O Conselheiro Sebastiﬁo Rogerio relatou a matéria que trata do afastamento dos
seguintes docente‘s: 6.4.1 Almir Leal de Oliveira, no periodo de 21 a 27/10/2013, aprovada em
reuniio departamental de 16/10/2013 e através de _“ad referendum” pela Direeéo do Centro de
Humanidades, em 18/10/2013. 0 afastamento tern como ﬁnalidade a participagﬁo no V Coléquio
Intemacional Darwinismo, na Universidade Austral do Chile, em Valdivia/Chile. Posta em

votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.4.2 Antonio Gilberto Ramos, no periodo de
03 a 10/11/2013, aprovado em reuniﬁo departamental de 16/10/2013 e através de “ad referendum”

pela Direeﬁo do Centro de Humanidades, em 18/10/2013. 0 afastamento tern como ﬁnalidadecoordenar Simposio e apresentar trabalho no I Congresso Internacional Nuevos Horizontes de
Iberoame’rica, a realizar-se na Universidade de Cuyo, em Mendoza/Argentina. Posta em votagﬁo, a

matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA. PROGREssAo FUNCIONAL
DE DOCENTES. 7.1 CASA DE CULTURA ALEMA. O Conselheiro Marcos Norelle relatou a
matéria que trata da solicitaeﬁo de progressﬁo funcional do professor Alexander Magnus Alves
Ribeiro, da. Classe D - Referéncia 303 para a Classe D - referéncia 304, aprovada pelo

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao de 18 de outubro de 2013. Posta em

votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2 CASA DE CULTURA ITALIANA. 0
l da
Conselheiro Marcos Norelle relau a matéria que trata da solicitaeéo de progressﬁo funciona

professora Ana Maria Oliveira Scares, da Classe D - referéncia 304 para a Classe D -

204
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Estrangeira, em reuniéo de
referéncia 401, aprovada pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura
idade. 7.3 CASA DE
18 de outubro de 2013. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanim
a matéria que trata da
CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou
Victor, da Classe D solicitagzﬁo de progressﬁo funcional do professor Marcos Norelle Ferreira
foi aprovada por
referéncia 102 para a Classe - D referencia 103. Posta em votagﬁo, a matéria

unanimidade. 7.4 CASA DE CULTURA FRANCESA. o Conselheiro Alexander Magnus

214

Virginia
relatou a matéria que trata da solicitaeﬂo de progressﬁo funcional da professora Rosa
cia 403. Posta em
Vieira Cintra Grippon, da Classe D referéncia 402 para a Classe D referén
RIA. PLANO
votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATE
n50 enviaram os
DEPARTAMENTAL 2013.2. A Diretora relembrou que alguns departamentos
tadas no plano
pianos departamentais. Antes do relato, informou que algumas das redugoes apresen

215

veis. Com a palavra, o
departamental das Casas de Cultura Estrangeira, a seu ver, n'ﬁo sﬁo justificé
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s, decidiu retirar
Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira, professor Alexander Magnu
tencias. O
de pauta a aprovaoﬁo do plane, pois foi veriﬁcado que ainda hé algumas inconsis
da CPPD,
Conselheiro Céssio Aquino, vice-diretor do Centre de Humanidades e vice-presidents
mento” de
aproveitou a ocasiﬁo para prestar esclarecimentos acerca da “Flexibilizaqﬁo” e “Afasta
acerca de
docentes. O professor informou que foi solicitada uma consulta a Procuradoria da UFC
02/2011, que
“Flexibilizaeﬁo”, que recomendou que fossem seguidos os critérios da resolueﬁo

223

pos—
regulamenta redugﬁo de carga horéria docente. Assim, os docentes da UFC que cursarn
-se que eles
graduaeﬁo nesta Instituiqﬁo poderﬁo ter redueﬁo para oito horas semanais, pois entende
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estao
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PROJETO/PROGRAMA
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fazendo

pesquisa.
DE

NONA

. MATERIA.

EXTENSAO.

9.1

CADASTRAMENTO

DEPARTAMENTO

DE

DE

LETRAS

que
ESTRANGEIRAS. Os Conselheiros Paulo Roberto e Cicero Anastécio relataram a matéria
para ﬁns
trata do cadastramento dos Seguintes projetos de extensﬁo: 9.1.1 Minicurso - Inglés
se no
especificos — A, coordenado pela professora Maria' Fabiola Vasconcelos Lopes, a realizarprojeto tern
periodo de 19/09 a 12/12/2013, aprovado em reuniﬁo departamental de 27/08/2013. 0
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pelo autor e
come objetivo levar o aluno a reﬂetir sobre os recursos expressivos da lingua usados
texto. Posta em
perpassados por meio do papel dos participantes e dos processos empregados no
ﬁns especiﬁcos
votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.2 Minicurso — Inglés para
-se no periodo de
— B, coordenado pela professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, a realizar
projeto tern eomo
17/09 a 10/12/2013, aprovado em reuniﬁo departamental de 27/08/2013. 0
votagﬁo, a matéria foi
ohjetivo levar o aluno a compreender a estrutura da lingua. Posta em

236

, coordenado pela
aprovada por unanimidade. 9.1.3 Seminérios de Praiticas Pedagogicas

237

o de 27/08 a 15/10/2013,
professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, a realizar-se no period

238

objetivo servir de
aprovado em reuniﬁo departamental de 27/08/2013. 0 projeto tern como

230
231
232
233
234

8
239‘
240

241
242

243
244
245
246

foi aprovada
atualizagﬁo e aperfeigoamento aos graduandos de Letas. Posta em votagao, a matéria
ado pela
por unanimidade. 9.1.4 Lingua Espanhola para alunos do Ensino Médio, coorden

013,
professora Livia Marcia Tiba Raidis Baptista, a realizar-se no periodo de 23/09 a 23/12/2
aos
aprovado em reuniao departamental de 19/09/2013. 0 projeto tern como objetivo possibilitar

estagiérios da disciplina Estagio II em Lingua Espanhola a iniciaqﬁo a docéncia desse idioma, de
modo que esses possam desempenhar—se, futuramente, na sua proﬁssﬁo e inserir-se no mercado de
trabalho. Com esse ﬁm, caberé aos estagiérios a regéncia e o planejamento das aulas, bem como a
selegﬁo e aplicaofio das atividades e, ainda, a realizagao da. avaliagao processual dos alunos

249

portencentes ao seu grupo. Simultaneamente, sera oferecido para a comunidade alvo um curso
semestral que lhe possibilite o desenvolvimento de sua competéncia comunicativa na lingua alvo e
estimule o contato com a diversidade cultural dos diferentes paises dc lingua espanhola. Posta em

250

votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.5 Aprendendo Alemio com video e

251

o, a
minisséries didaticas — Nivel A2, coordenado pela professora Ednﬁsia Pinto de Carvalh

247
248

252
253

254

255‘
256
257
258
259
260
261
262
263
264

265
266
267
268
269
270
271
272

273

realizar-se no periodo de 02/10 a 04/12/2013, aprovado em reuniao departamental de 19/09/2013.
0 projeto tem como objetivo 'ajudar o aluno a usar estratégias para o melhor desenvolvimento da
habilidade de compreensﬁo oral em alemﬁo como lingua estrangeira. Posta em votagzao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 9.1.6 Giornata Camilleri/II Coléquio Internacional de
Italianistica da UFC, coordenado pelo professor Rafael Ferreira da Silva, a realizaI—se no dia

28/11/2013, aprovado em reuniﬁo departmental de 19/07/2013. 0 projeto tem como objetivo
fomentar a pesquisa sobre a obra de Andrea Camilleri, em ﬁmbito nacional e intemacional. Posta
em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.7 Introdueao a Lingua Espanhola,
coordenada pela professora Livia Marcia Tiba Radis Baptista, a realizar-se no periodo de 23/09

a 23/12/2013, aprovado em reuniﬁo departamental (16 19/09/2013. 0 projeto tem como objetivo
a
possibilitar aos estagiérios da disciplina Estégio II em Lingua Espanhola a iniciagﬁo a docénci
bem
desse idioma. Com esse ﬁm, caberé aos estagiérios a regéncia e o planejamento das aulas,
como a seleoﬁo e aplicaeao das atividades e, ainda, a realizaoﬁo da avaliagﬁo processual dos alunos
pertencentes ao seu grupo. Simultaneamente, sera oferecido para a comunidade alvo um curso
semestral que lhe possibilite o desenvolvimento de sua competéncia comunicativa 11a lingua alvo e
em
estimule o contato com a diversidade cultural dos diferentes paises de lingua espanhola. Posta
ol e I
votaeﬁo, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 9.1.8 IV Jornada Didatica do Espanh
coordenado pela
Encontro de Iniciaea‘io a Pesquisa em Espanhol como Lingua Estrangeira,
01/10 a 09/10/2013,
professora Livia Marcia Tiba Rﬁdis Baptista, a realizar-se no periodo de

ionar
aprovado em reuniao departamental de 19/09/2013. 0 projeto tem como objetivos: proporc
as e- integré-las a
aos professores e futuros professores o contato com novas expeﬁéncias didétic
da linguagem acerca de
sua 3.950; Promover um amplo espago de interlocugao entre investigadorea

9

.274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
A296
297
298
299

experiéncia tom demonstrado que o verdadeiro aprendizado acontece, de fato, com o

300

relacionamento da teoria com a pratica, ou seja, além de estudar, ver e fazer. Posta em votaoao, a

301
302
303
304
305
305
307
308

matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.12 11 Coléquio GEPELLE, coordenado pelo professor

questoes relacionadas ao ensino de Espanhol e a importéncia da pesquisa na formagﬁo inicial de

professores de linguas; Divulgar pesquisas realizadas 11a graduaoﬁo, tanto na modalidade
presencial, quanto 11a semipresencial de ensino, do Curso de Letras/Espanhol ofertados pela UFC.
Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.9 Lingua Espanhola em Nivel

Basico — Module Al, coordenado pela professora Massﬂia Maria Lira Dias, a realizaI-se no
periodo de 02/10 a 09/12/2013, aprovado em reuniﬁo departamental de 19/09/2013. 0 projeto tem

como objetivo possibilitar aos estagiarios da disciplina Estagio II em Lingua Espanhola a
iniciagao 2 docéncia desse idioma. Com esse ﬁm, caberé aos estagiérios a regéncia e o

planejamento das aulas bem como a seleeﬁo e aplicaoﬁo das atividades e, ainda, a realizaeﬁo da
avaliaoﬁo processual dos alunos pertencentes ao seu grupo. Simultaneamente, seré oferecido para.
a comunidade alvo um curso semestral que lhc possibilite o desenvolvimento dc sua competéncia
comunicativa na lingua alvo e estimule o contato com a diversidade cultural dos diferentes paises
de lingua espanhola. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.10

Cineclube: Cine e Pintura: Diélogos Intertextuais, coordenado pela professora Maria Inés
Pinheiro Cardoso, a realizar-se no periodo de 02/10 a 12/12/2013, aprovado em reuniao
departamental de 19/09/2013. 0 projcto tern como objetivo promover o debate entre especialistas

e artistas plasticos e o pﬁblico espectador em tomo das relagﬁes entre cinema e pintura,

envolvendo desde perspectivas estéticas na pintura até os processos através dos quais a linguagem
cinematograﬁca dialoga com a linguagem pictural e escultérica. Posta em votagéo, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 9.1.11 Laboratério de Pesquisa em Bilinguismo, coordenado pela

professora Maria Cristina Micelli Fonseca, a realizar-se no periodo de 01/07 a 23/12/2013,
aprovado em reuniﬁo departmental de 12/07/2013. 0 projeto tem como objetivo estender aos

demais alunos de graduaoﬁo da UFC e da UECE, prioritariamente, e graduados em Letras

Estrangeiras .em geral, a possibilidade de conhecerem, estudarem, participarem e, por ﬁm,
realizarem pesquisas na area do aquisioﬁo de segunda lingua e psicolinguistica, uma vez que a

Cicero Anastaicio Aralijo the Miranda, a realizar-se nos dias 21 e 22/11/2013, aprovado em .
reuniﬁo departamental de 11/06/2013. 0 projeto tom oomo objetivo promover uma discussﬁo entre I
linguistas aplicados, professores da rede pﬁblica e particular, alunos do Curso de Letras

especiﬁcamente, alunos das Casas de Cultura e, principalmente, representantes da Educagﬁo do
Estado de Cearé em geral, acerca de questées relacionadas ao ensino de Lingua Estrangeira e a

formaeao de professores. Posta em votagao, a matéﬁa foi aprovada por unanimidade. 9.2
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselh'eirodosé Olinda Braga relatou a mate’ria que

10

309
310
311
312
313
314
315

trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensﬁo: 9.2.1 VII Congresso Nacional de
Psicanalise da UFC/XVI Encontro de Psicanélise da UFC, coordenado pela professora Laéria

316
317
318
319
320
321
322

Psicanalise e a documentaoﬁo em anais da produoao engendrada pelo evento. Posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.2 5a Conferéncia Internacional de PsicolOgia

323

comunitéria nas diferentes Universidades, Centres Universitérios, Sociedade Civil e Estado;

324
325
326

integrar as realidades dos paises a partir dos ambitos social, politico, economico e cultural;

327

compromisso com atitudes libertadoras; promover a interlocupﬁo entre a academia, os movimentos.
sociais, as ONGs, os grupos de direitos humanos, as pastorais e os equiparnentos das politicas

328
329
330
331
- 332
333
334

335
336
337
333
339
340
341
342
343

Beserra Fontenele, a realizar—se no periodo de 31/10 a 02/11/2013, aprovado em reuniﬁo

departamental de 18/09/2013. 0 projeto tern como objetivo contribuir para a divulgaoﬁo do saber
psicanalitico, visando ampliar as possibilidades de interlocugao corn psicanalistas,‘ estudantes e
professores da graduaoao e da pos-graduaoao dc outros Estados do Brasil. Com isso, pretende- o
fortalecimento da cultura académica, a integraoao ‘da graduaeﬁo com a pos-graduaeﬁo, a difusao da

Comunitaria, coordenado pela professora Veronica Morais Ximenes, a realizar-se no periodo de

01/09 a 30/09/2013, aprovado em reuniao departmental de 16/10/2013. 0 projeto tern como
objetivos: fortalecer a area da Psicologia Comunitaria na América Latina no ambito internacional
como ciéncia e proﬁsséio comprometidas com a transformagao da realidade social; dar visibilidade
e favorecer o intercﬁmbio das estratégias desenvolvidas nos projetos e nas pesquisas da psicologia

sensibilizar a comunidade cientiﬁca, governos e centres de ensino superior acerca. da necessidade
de se fomentar o intercambio sociocomunitério a partir da solidariedade, tolerﬁncia e do

pﬁblicas. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.3 Em Busca de novas
interfaces entre a Psicologia e a Educagz'io, coordenado pelo professor Jesus Garcia Pascual, a

realizaI-se no dia 23/10/2013, aprovado em reuniao departamental de 25/09/2013. 0 projeto tem
como objetiVo promover a discussﬁo entre palestrantes das mais diversas areas da Psicologia e
Educagio, e participantes do evento, sobre questoes atuais relacionadas a0 tema. Posta em
votaoﬁo, a mate'ria foi aprovada por unanimida‘de. 9.2.4 Ciclo de Palestras: formagao
continuada em processos clinicos e atengao a saﬁde, coordenado pela professora Karla

Patricia Holanda Martins, a realizar-se no periodo de 22/12 a 31/12/2013, aprovado em reuniﬁo

departmental de 25/09/2013. 0 projeto tem como objetivo promover a discussao detemétioas
inerentes a inseroﬁo da Psicologia no ﬁmbito da atenoao a saﬁde, auxiliando na formaeao do

estudante de Psicologia. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3
COORDENACAO ‘GERAL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. O Conselheiro
Alexander Magnus passou a palavra ao professor Leite Jﬁnior, que relatou a mate’ria do
cadastrarncnto do projeto de extensao intitulado: KRE-ISTA Olrso de Conversagﬁo em
Esperanto, coordenado pelo professor Adelson Andrade Alves Sobrinho, a malizar—se no

11

344
345
346
347
348
349
350
351

das Casas de
periodo de 13/09/2013 a 10/01/2014, aprov‘ado em reuniﬁo do Colegiado Geral
alunos, exCultura Estrangeira de 25/09/2013. 0 projeto tern como objetivo proporcionar aos
idade de
alunos do Curso de Esperanto da UFC e a comunidade esperantista do Cearé a oportun
e
ampliar seu conhecimento do léxico da Lingua internacional numa perspectiva teérico-prética
e dos
ética, segundo os postulados de uma epistemolOgia ambiental aplicada ao campo da cultura

356

direitos humanos. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA
TO
MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. 10.1 DEPARTAMEN
trata do
DE LETRAS VERNACULAS. A Conselheira Rosemeire Selma relatou a matéria que
tos Mais—quecadastramento do projeto de pesquisa intitulado: Anélise Variacionista dos Pretéri
ado
Perfeito Simples, Mais-que-Perfeito Composto e Perfeito Simples de 1887 a 2012, coorden
2013,. O
pela professora Mérluce Coan, aprovado em reuniﬁo departmental de 13 de setembro de
entre o
projeto tern como objetivo geral analisar o processo de variagao-mudanca (1887-2012)
o Perfeito
pretérito mais-que-perfeito simples, o pretérito Mais-que—Perfeito Composto e o pretérit

357
358
359

aprovada por
Simples em revistas historicas do Instituto do Cearé. Posta em votacﬁo, a matéria foi
Lopes
unanimidade. 10.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir
a seguir:
relatou a matéria que trata do cadastramento e/ou relatérios de projetos de pesquisa

352
353
354
355

360
361
362
363
364
365
,2, 366
' 367
368

369
370
371
372
373
374
.375
376
377
378

das Décadas de
10.2.1 0 Autoritarismo Civil da “Era Vargas” e Autoritarismo Militar

o em
Sessenta e Setenta: Um Contraste, coordenado pelo professor Fabio Gentile, aprovad
autoritarismo
reuniao departmental de 27/08/2013. 0 projeto tem como objetivo geral analisar o
da teoria
brasileiro do século XX numa perspectiva capaz de interligar os terrenos tradicionais
ender tanto
politica e da histéria das ideias com a anélise histérico-comparativa, para tentar compre
brasileiro do
os elementos que podem ser reconduzidos para ulna teoria geral do autoritarismo
icos e sociais das duas
século XX, quanto os traces especiﬁcos ideologicos, politicos, econém
a matéria foi aprovada
épocas autoritérias: a “Era Vargas” e a ditadura militar. Posta em votacz‘io,

rizacﬁo da UFC no
por unanimidade. 10.2.2 Relatorio do projeto de pesquisa intitulado: Interio
os Primeiros Resultados,
Cariri e o Desenvolvimento Local: Estado da Arte, Perspectivas e

mental de 27
coordenado pelo professor Eduardo Girao Santiago, aprovado em reuniﬁo depart
da pesquisa a0
de agosto de 2013. O parecer apresentado reconheceu a importﬁncia impar
pouco avaliadas
considerar a expansﬁo da UFC na regiﬁo do Cariri a luz das recentes e ainda

pelo Programa de Apoio
transformaeoes do ensino superior brasileiro, especialmente estimuladas
I). Posta em votagﬁo,
a Planos de Reestruturagﬁo e Expansﬁo das Universidades Brasileiras (REUN
pesquisa intitulado: Da
a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2.3 Relatério do projeto de
AABC Paulista ao Palacio do
Nascente ao Poder: Um Estudo Politico da Trajetéria do PT do

r de Holanda, aprovado em
Planalto, coordenado pelo professor Francisco Uribam Xavie
envolveu pesquisa documental sobre as,
reuniﬁo departmental de 27 de agosto de 2013. O projeto

12
379

origens do Partido dos Trabalhadores, desde sua fundaoao, em 1980, até a crise dos chamados

380

“atos secretes do Senado”, em 2009. O resultado principal do projeto materializou-se no livro “0

381

PT 6 a lenda do boto cor de rosa”, publicado em junho de 2013. Posta em votaeﬁo, a matéria foi

382

aprovada por unanimidade. 10.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O

383

Conselheiro Cicero Anastéoio relatou a matéria que trata da apresentaeﬁo do relatério parcial do

384

‘ projeto dc pesquisa intitulado: Conceitos de Eros na Elegia Latina, coordenado pelo professor

385

Roberto Arruda de Oliveira, aprovado em reuniﬁo departamental do 19/09/2013. 0 projeto tern

386

como objetivo mostrar, a partir do cotejamento entre os versos de Propércio, a constancia da

387

tensﬁo entre Eros e Miseratz'o. Algumas produgées e projeeﬁes académicas advém do projeto, tais

388

como: parte do presente estudo foi enviada para publicaeﬁo em revistas académicas; sera

389

ministrado urn semina’rio voltado para o tema no Mesu‘ado de Literatura Comparada da UFC e

390

seré eonstituido um grupo de estudo para 5111321156 6 tradueﬁo de algumas das elegias de Propércio.

‘ 391

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA.

392

RELATORIO DE ESTAGIO PéS-DOUTORAL. 11.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS

393

ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastécio relatou a matéria que trata da apresentaoao do

394

relatorio de estégio pés-doutoral do professor Leonel Figueiredo de Alencar Araripe, realizado no,

395

‘ periodo de 01/04 a 31/07/2013, na Universidade de Constanea, em Constanoa/Alemanha. Foi lido

396

o parecer que destacou as atividades desenvolvidas pelo professor na Universidade de Constanea,

397

como participaez’io em eventos, apresentagﬁes de trabalho com o terna “anélise sintética

‘398

automatica, gramética léxico-funcional e processamento computacional do portugués” e outras

399

atividades investigativas. A Comissﬁo recomendou a ampla divulgaoﬁo dos resultados da pesquisa,

400

visando uma maior Visibilidade a Universidade Federal do Ceara. Posta em votaqﬁo, a matéria foi

. 401

aprovada

por

unanimidade.

DECIMA

CENTRO

SEGUNDA

MATERIA.

DE HUMANIDADES

ESCOLHA

JUNTO A0

DE

COMITE

402

REPRESENTANTE D0

403

ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. A Diretora explicou que os

404

dois representantes, professores Sﬁmia Carvalho (titular) e Joﬁo Ilo (suplente) declinaram da

405

representaeﬁo junto ao CATI. Foi solicitado aos Departamentos que enviassem novas indicagoes,

4016

o que foi respondido apenas pelos Departamentos de Ciéncias da Informaeao e Psicologi‘a.

1407

Respectivamente, foram indicados os professores Amoldo Nunes, Osvaldo de Souza e o servidor

408

técnico-administrativo Isac Ferreira e Souza Neto. Em votaoao, foram escolhidos o professor

409

Arnoldo Nunes, como titular, e Isac Ferreira, como suplente. DECIMA TERCEIRA MATERIA.

410

CRIACAO DE DISCIPLINAS. 13.1 CURSO DE HISTORIA. A Conselheira Ana Amélia

411

relatou a matéria que trata da regulamentaeﬁo de oréditos de disciplinas optativas e livres do

412

Projeto Pedagégico do Curso de Historia e normatizaoﬁo das atividades complementares, ambas

413

aprovadas em reuniﬁo do Departamento de Historia de 27 de agosto de 2013. A regulamentaoao

13
414

prevé no minimo 192 (centro e noventa e duas) horas de créditos de disciplinas optativas e no

415

maximo 192 (centro e noventa e duas) horas de créditos de disciplinas livres. No que diz respeito

415

as atividades complementares, foi estipulada a necessidade de comprovagﬁo de 200 (duzentas)

417

horas para conclusao do curso. Posta em votaez'io, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 13.2

418

CURSO DE LETRAS DIURNO. A Conselheira Silvana Militﬁo relatou a mate’ria que propée a

419

alteraoa‘o das regras de mudanoa da habilitaeao dupla (Portugués/Lingua Estrangeira) para

420

habilitaeﬁo simples. A alteraeéo sugerida pelo professor Orlando Luiz, do Departamento de Letras

421

Estrangeiras, foi aprovada em reuniﬁo do Colegiado do Curso de Letras em reuniao extraordinaria,

422

ocorn'da em 19 de fevereiro de 2013, e em reuniao extraordinéria do Departamento de Letras

423

Estrangeiras de 18 de janeiro de 2013. Na ocasiﬁo, foi aprovada a extineao da exigencia de 0 aluno

424

cursar dois semesnes dc linguaestrangeira, da sua_habi1itaeao, como pré-requisito para que a

425

mudanga para habilitaeao simples seja eonCCdida. O assunto gerou muitas dﬁvidas e o processo de

426

alteraeao das regras de mudanea da habilitagﬁo dupla para a simples foi retirado de pauta e

427

baixado em diligéncia para apreciaoﬁo e aprovaeao nos Departarnentos de Literatura e de Letras

428

Vernéculas. 13.3 PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUiSTICA. O professor Nelson

429

Barres relatou a matéria que trata da criaeao da disciplina Semiética Discursiva, aprovada em

430

reuniﬁo do Colegiado do Programa de Pés-Graduaoﬁo em Linguistica, de 04/07/2013. A proposta

431

dispﬁe que a disciplina Semiética Discursiva seria ofertada nos niveis de Mestrado e Doutorado,

432

com caréter obrigatério e carga horaria de 64 horas/aula (4 cre’ditos). Posta em votaeﬁo, a matéria

433

foi aprovada por unanimidade. 14. CENTRO ACADEMICO DE HISTORIA. 0 representante do

434

Centro Académico relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo de autorizagﬁo para realizaeao de

435

Calourada do Curso de Histéria, no dia 13 de dezemb‘ro de 2013, no estacionamento da area U do

436

Centre de. Humanidades. A Diretora sugeriu que a solicitaeﬁo de autorizaeﬁo fosse submetida

‘ 437

posteriormente ao Colegiado, uma vez que a Calourada seria realizada em dezembro/2013 e que

438

havia pendéncias acerca da ﬁltima calourada promovida pelo CA de Histéria. A Direeﬁo informou

439

ainda que as Adverténcias lavradas em relaeﬁo a realizaeﬁo n50 autorizada da Calourada de 19 de

440

julho de 2013 seriarn aplicadas na semana seguint‘e, mas que, em virtude do comunicado de

441

apresentaea’o de recurso acerca do assunto, a aplicaeao das Adverténcias esperariam a

442

apresentaeao do recurso. O Colegiado entendeu tratarem-se de matérias distintas e a maioria dos

443

Conselheiros decidiu pela aprovagao da realizaeﬁo da Calourada. OUTROS ASSUNTOS DE

INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES/COMUNICACOES. A Senhora Diretora
445

realizou os seguintes informes: 1) Solicitagao de autorizaoﬁo para interveneao artistica, com a

446

pintura da fachada externa da sala Interarte; 2) Solicitou a cooperaeﬁo de todos a ﬁm de

447

melhorarmos o uso do estacionarnento; 3) Divulgou dois eventos: Exposigﬁo de pintura no

448

Shopping Benﬁca, com obras do professor Leite Jr. do Departamento e V FEST LER, organizado

1’1v_—~,

.'..

14
449

pela professora Rute Batista, do Departamento de Ciéncias da Infonnaeﬁo. Nada mais havendo a

450

tratar, a Diretora deu por encerrada a sessﬁo, agradecendo a presenoa de todos. E para constaI, eu,

451

Emivﬁnia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Atai que, apés lida e

452

aprovada, seré assinada por mim e pelos demais presentes.

1. Vlédia Maria Cabral Borges— Diretor em exercicio do Centre d Humanidades
2. Emivénia Viana B. Duarte — Secretéria Executiva
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3. Céssio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor do Centro de Humanidades
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4. José Leite de Oliveira Jl’mior— Rep. da Chefe do Departamento de Literatura m
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5. Rosemeire Selma Monteiro-Plantin — Rep. Departamento de Letras Vernacu

6. Cicero Anastécio Araﬁjo de Miranda — Chefe do Dept. Letras Estrangeiras
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7. Paulo Roberto Nogueira de Andrade — Rep. do Dept. de Letras Estrangeiras/g «4’
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10. José Olinda Braga - Chefe do Departamento de Psicologia
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9.Valmir Lopes de Lima - Chefe do Departamento de Ciéncias Soci
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8. Adriana Nobrega da Silva — Representante do Dept. Ciéncias da Informaoﬁ
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11.1050 110 Coelho Barbosa — Representante do Depaxtamento de Psidoiogia
12. Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte- Chefe do Departamento de Histé/a',
13. Marilda Santana da Silva ~Representante do Departamento de Historia (-‘iur
~ 14. Maria Silvana Militao de Alencar— Coord. do Curso de Letras Diumo 1"E

17. Arnoldo Nunes da Silva — Coord. do Curso de Biblioteconomia mmademm adage,
19. Cinthia Mendonoa Cavalcante — Coord. do Curso de Psicologia
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20. Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Cu_rso de Histéria ‘

21. Cid Ottoni Bylaardt — Coord. do Programa de Pés-Graduagﬁo em Letras
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18. Antonio George Lopes Paulino — Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Noturno ‘
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22. Nelson Barros da Costa — Rep. da Coord. Prog. de Pés—Grad. Linguisﬁoam
23. Jailson Pereira da Silva — Rep. do Coord. Prog. de Pés-Graduagﬁo em Histéria_ . l

24. Alexander Magnus A. Ribeiro — Coord. Geral das Casas de Cultura Estrangeira ,. 1
25. Marcos Norelle F. Victor — Rep. do Mag. de Ens. Bésico Téc. e Tecnol ’ .
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26. Antonio J036 de Azevedo — Rep. do Corpo Técnico—Administrativo
27. Lusmar Roosevelt Passes Ibiapina — Rep. do Centro Académico de Psicologia

28. Lucas Rodrigues Pinheiro— Rep. do Centre Academico de Histéria
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