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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 517'l Reuniao Ordinéiia do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 19 (dezenove) de setembro de 2014 (dois mile quatorze), as 9 horas e

35 (tfinta e cinco) minutos, na Sala de Reunifies do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da

Diretora do Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenca dos

Conselheiros: Cassie Adriano Braz de Aquino - Vice-Diretor e Coordenador de Programas

Académicos do Centre de Humanidades; Geraldo Augusto Fernandes — Representando a Chefia

do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Femandes TaVOra e Maria das Dores Nogueira

Mendes -— Chefe e Representante do Departamento de Letras Vemaculas; Cicero Anastacio de

Arafijo Miranda e Josenir Alcantara de Oliveira — Chefe e Representante do Departamento de

Letras Estrangeiras; Heliomar Cavati Sobrinho — Representante do Chefe do Departamento de

Ciéncias da Informacao; Valmir Lopes de Lima 6 Domingos Sévio Abreu — Chefe e Representante

do Departamento de Ciéncias Sociais; Lficia Maria Goncalves Siebra — Representante do

Departamento' de Psicologia; Kénia Sousa Rios 6 Mario Martins Viana Filho — Chefe em exercicio

e Representante do Departamento de Historia; Vanda Magalhfies Leitao -— Chefe do Departamento

de Letras-Libras; Valdecy de Oliveira Pontes — Representando a Coordenagfio do Curso de Letras

Noturno; Mércio de Assumpcao Pereira da Silva —- Representando a Coordenaoao do Curso de

Biblioteconomia; Celina Amalia Ramalho Galvao Lima - Coordenadora do Curso de Ciéncias

Sociais Diurno; Maria Neyara de Oliveira Arafijo - Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais

Notumo; Gustavo Alberto Pereira Moura — Vice Coordenador do Curso de Psicologia; Carlos

Augusto Viana da Silva — Vice Coordenador do Programa de PosiGraduacao em Letras; Eulalia

Vera Lucia Fraga Leurquin — Representando a Coordenacao do Programa de Pos-Graduacéo em

Linguistica; Aluisio Ferreira de Lima — Vice Coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em

Psicologia; Orlando Luiz de Arafijo — Representando a Coordenacfio do Programa de Pés-

Graduacfio em Estudos da Traducfio; Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas

de Cultura Estrangeira; Adelson Andxade Alves Sobrinho — Representante do Magistério de

Ensino Bésico Técnico e Tecnolégico; Maria Cleomar Carvalho dos Santos, Lindojane Gomes

Nunes e Tais Bleicher — Representantes do Corpo Técnico-Administrativo; Fiama Roberta

Dominici Sampaio — Representante do Centro Académico de Letras. ORDEM D0 DIA.



29 Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centre de Humanidades iniciou a

30 colocando em apreciagao a pauta do dia, para a qual foram solicitadas as seguintes inclusfies: 1

31 Departamento de Ciéncias Sociais: 01 Comissao Julgadora de Concurso Pfiblico; 2) Departamento

32 de Letras Estrangeiras: 01 solicitaqao de afastamento e 01 projeto de extensaog 3) Curso de

33 Histéria: 01 relaefio dos livros para biblioteca; 3) Programa de Pés-Graduagfio em Linguistica:

34 solicitaefio do professor visitante. Posta em apreciaefio a pauta, com as inclusfies, foi aprovada per

35 unanimidade. PRIMEIRA MATERIA — APROVACAO DA ATA DA 516' REUNIAO
36 ORDINARIA. Como de praxe, a secretaria procedeu a leitura dos topicos da ata da 516° Reunifio

37 Ordinaria, realizada em 20 (vinte) de agosto de 2014. O Conselheiro Domingos Sévio, embora nfio

38 estivesse presente na reunifio do mes de agosto, solicitou que o trecho constante da nona matéria

39 que detalhou a discussfio acerca da incorporaefio do Curso de Magistério Indigena ao

_p,.\ 40 Departamento de Ciéncias Sociais fosse excluido da ata, pois, segundo o professor, o assunto n50

\J 41 fora discufido da mancira como estava relatado na Ata. A Diretoria esclareceu que o assunto fora

42 discutido pelo Conselho, em reuniao na qual estavam presentes os Conselheiros do Departamento

43 de Ciéncias Sociais: professores Celina Galvfio, Irapuan Peixoto e Neyara Arafijo. Nessa

44 discussfio, percebeu-se que a incorporaeao, e suas implicae‘ées, do Curso de ‘Magistério Indigena

45 ao Departamento de Ciéncias Sociais n50 havia sido claramente compreendido pelo

46 Departamento, de acordo com os representantes que ali estavam. Decidiu-se, entfio, manter a mom

47 matén'a sem alteraefies. Foi, ainda, realizada em tempo a correefio das linhas 342 e 343. Em

48 votaeao, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA. 2.1 DEPARTAMENTO

‘49 DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da indicaga'o

50 do Departarmento de Ciéncias Sociais para composigfio de Comissfio Julgadora de Concurso

A 51 Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo: Teoria Antropologica. Foram indicados os

w’ 52 seguintes professores doutores: Isabelle Braz Peixoto da Silva — Presidente (Universidade

53 Federal do Ceara); Lea Carvalho Rodrigues — Membro interno (Universidade Federal do

54 Ceara) e Francisca de Souza Miller — Membro externo (Universidade Federal do Rio

55 Grande do Norte). Para a condiefio de suplentes, foram indicados os professores doutores:

56 Alexandre Fleming Cfimara Vale (Universidade Federal do Ceara) e Maristela Oliveira de

57 Andrade (Universidade Federal da Paraiba) e, come secretério, o professor doutor Antonio

58 George Lopes Paulino (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaefio, a matéria foi

59 aprovada por unanimidade. HOMOLOGACAO DE RESULTADO DE CONCURSO
60 PfiBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. 0 professor

61 Heliomar Cavati relatou a mate'ria que trata da homologaefio do resultado do Concurso Pfiblico

62 para Professor Assistente - Setor de Estudo: Tratamento e Organizaeio da Informagao. 0

‘63 resultado foi aprovado em reunifio departamental de 25 de agosto de 2014. O certame foi realizado
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no periedo de 18 a 22 de agesto de 2014, teve quatro candidates inscritos, dos quais ap

(dois) comparecem para realizar a prova escrita. Apés as etapas do concurso, a Comiss o

Julgadera declarou come aprovada em 1° lugar a candidata Odete Mayra Mesquita Ceelho, cuja

média final foi 9,3 (nove virgula trés). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

2.2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 2.2.1 0 Conselheire Gustavo Alberto relatou a

matéria que trata da homologacao do Concurse Pliblice para Professor Adjunto — Setor de

Estude: Processes Psicoldgicos e Avaliaefio: Avaliaefio Psicolegica. O resultado foi aprovada

em reuniao departamental ecorrida em 06 de agosto de 2014 e através dc “ad referendum” pela

Direcfie do Centre de Humanidades em 08 de agesto de 2014. De acordo com a documentacao

apresentada, dos quatro candidates inserites apenas 02 (dois) compareceram, porém nenhum deles

ebteve, na prova escrita, media suficiente para aprovacao. Posta em votacae, a matéria foi

aprovada per unanimidade. 2.2.2 A Censelheira Lucia Siebra relatou a materia que trata da

homelegaeae do resultado do Concurso Pfiblice para Professor Adjunto — Seter de Estudo:

Teorias e Técnicas Psiceterépicas - Psicelegias Fenemeneldgicas, Existencialistas e

Humanistas. O resultado do concurso foi aprovado em reuniao departamental de 06 de agesto de

2014. O certame foi realizado no periede de 23 a 27 de junhe de 2014, contando com a presenca

de 04 (quatre) des 05 (cinco) candidates inscritos. De acordo com a documentaeao e decisfio da

Comissae Julgadora, foi considerada aprovada em 1° lugar a candidata Jurema Barres Dantas.

Posta em vetacfie, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA.

AFASTAMENTO DE DOCENTES. 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS-LIBRAS E

ESTUDOS SURDOS. A conselheira Vanda Magalhfies relateu a matéria que trata da solicitacio

de afastamento da prefessera Katia Lucy Pinheiro, no periode de 11 a 26 de eutubre de 2014,

aprovado em reunifio departamental de 24 de fevereiro de 2014. O afastamento tem come

finalidade a participaeao em intercambio cultural docente na Gallaudet University, em

Washington/EUA. Posta em votacao, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3.2

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. O conselheire Antonio Duarte relateu a

matéria que trata da solicitaeao de Licenea para Capacitacao da professora Rosemeire Selma

Menteire-Plantin, no periodo de 05 de eutubre a 03 de dezembre de 2014, aprovada em

reuniao departamental de 08 de agesto de 2014. A licenca tern come finalidade a capacitacao para

elaboraeao de dicionaries fi'aseolegicos eletrdnicos na Universidade de Granada, em

Granada/Espanha. Posta em vetacfie, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3.3

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0 Censelheiro Cicero Anastacie relatou

a matéria que trata das solicitaeees de afastamento das seguintes prefessoras: 3.3.1 Massflia

Maria Lira Dias, no periodo de 10 a 18 de eutubre de 2014, aprovado através dc “ad

referendum” pelo Departamente de Letras Estrangeiras. O afastamento tem come finalidade,
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99 ministrar curso em Programa de Pés-Graduaofio na érea de Lingua Espanhola na Univxwf—Jfig

100 Nacional de Rio Cuarto, em Cérdoba/Argentina. Posta em votaeéo, a matéria foi aprovada p

101 unanimidade. 3.3.2 Livia Marcia Tiba Rs’rdis Baptista, no periodo de 01 a 07 de novembro de

102 2014, aprovado através de “ad referendum” pelo Departamento de Letras Estrangeiras. O

103 afastamento tern como finalidade ministrar curso em Programa de Pos-Graduaeao na area de

104 Lingua Espanhola na Universidade Nacional do Rio Cuarto, em Cordoba/Argentina. Posta em

105 votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. PROGRESSAO

106 FUNCIONAL DE DOCENTES. O professor Josenir Alcfintara de Oliveira, como representante

107 da Cornissfio de Progessfio Funcional, relatou a matéria que trata da solicitaefio de progressfio

108 funcional dos seguintes professores: 4.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA

109 INFORMACAO. 4.1.1 Virginia Bentes Pinto, da classe de professor Associado nivel III para a

110 classe de professor Associado nivel IV, referente ao intersticio 29 de novembro de 2011 a 28 de
111 novembro de 2013. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2

112 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. 4.2.1 Gloria Maria dos Santos Diogenes, da

113 classe de professor Associado nivel III para a classe de professor Associado nivel IV, referente

114 ao intersticio 02 de maio de 2012 a 01 de maio de 2014. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada

115 per unanimidade. 4.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. 4.3.1 Marluce
116 Coan, da classe de professor Associado nivel I para a classe de professor Associado nivel II,

117 referente ao intersticio 20 de julho de 2012 a 19 de julho de 2014. Posta em votaefio, a mate'ria foi

118 aprovada por unanimidade. 4.3.2 Ana Célia Clementino Maura, da classe de professor

119 Associado nivel 11 para a classe de professor Associado III, referente ao intersticio 25 de julho

120 de 2012 a 24 de julho de 2014. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4

121 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 4.4.1 Prof. Eduardo Chaves Ribeiro da Luz, da

122 classe de professor Adjunto IV para a classe de professor Associado I, referente a0 intersticio

123 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2014. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada per

124 unanimidade. 4.5 CASA DE CULTURA BRITANICA. O Conselheiro Raimundo Mendes
125 relatou a matéria que trata da solicitaefio de progressfio funcional das seguintes docentes: 4.5.1

126 Silvia Regina Chaves Barreira, da classe D — referencia 303 para a classe D — referéncia 304,

127 referente ao intersticio 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013. Posta em votagéo, a

128 matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE

129 PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSAO. 5.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS
130 ESTRANGEIRAS. 5.1.1 Compreensfio em Lingua Italians — B1 — B2, coordenado pelo
131 professor Carlos Alberto de Souza, a realizar-se no periodo de 20 de agosto a 26 de novembro de

132 2014, aprovado em reunifio departmental de 08 de agosto de 2014. O projeto tern como objetivo

133 geral trabalhar a compreensfio auditiva com os alunos, tanto da comunidade interna quanto da
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Literatura, coordenado pela professora Dolores Aronovich Aguero, a realizaI-se no periodo dc 02

de setembro a 25 de novembro de 2014, aprovado em reuniao departmental de 08 de agosto de

2014. O projeto tern como objetivo geral analisar géneros (comumente segregados na divisao

binaria de masculino e feminine), através de filmes e textos literarios, para poder questioné—los,

desconstrui-los e, idealmente, supera-los. O fato do curso ja ter se iniciado em 02 de setembro

gerou novamente uma discussao, ja que havia uma decisao anterior do Conselho que determinava

que projetos de extensfio que ja haviam ocorrido n50 deveriam ser submetidos ao Conselho, pois

n50 fazia sentido submeter a apreciagao o que ja estava decidido. O professor Cicero explicou que

o projeto foi aprovado em reuniao do Departamento em 08 de agosto de 2014, porém n50 sabia

precisar os motivos pelos quais o projeto so agora estava sendo submetido ao Conselho. A

Diretora solicitou que fosse buscado, junto aos arquivos da Secretaria do Centro, se a decisao do

Conselho especificava se projetos em andamento poderiam ser aprovados. Decidiu-se dar

sequéncia a reuniao enquanto a busca era realizada. 5.1.3 Aquisiefio lexical e conversaefio em

Latim, coordenado pelo professor Francisco Edi de Oliveira Sousa, a realizar—se no periodo de

15 de outubro de 2014 a 25 de junho de 2015, aprovado em reuniao departamental de 08 de

setembro de 2014. O projeto tem como objetivo geral intemalizar a lingua latina através da

aquisigao de vocabulario e da pratica de conversaeoes. Posta em votaeao, a matéria foi aprOVada

por unanimidade. 5.1.4 Encontro sobre trabalhos de conclusao do Curso de Letras Inglés e

Letras Espanhol Noturno, coordenado pelo professor Ronaldo Mangueira Lima Jlinior, a

realizar-se no periodo de 07 a 09 de outubro de 2014, aprovado em reuniao departamental de 05

de setembro de 2014. 0 projeto tern como objetivo geral capacitar o corpo discente dos curses de

Letras Inglés e Espanhol (noturno) a elaborar Trabalhos de Conclusfio de Curso de alto m’vel

academico, possibilitando a aplicaeao pratica dos conhecimentos adquiridos durante o curso e/ou

proporcionando uma experiéncia de pesquisa em pequena escala para que vislurnbrem a

possibilidade de posterior engajamento em programa de pos-graduaeao. Discutiu—se a questfio de 0

evento nao incluir pfiblico externo a0 Curso de Letras Noturno, além do fato de ocorrer em horério

concomitante as aulas do curso de Letras Noturno Espanhol e Inglés. O Conselho chegou ao

consenso de que: 1 - agoes de extensao (curses, palestras, workshops etc....) devem ser abertas a

toda comunidade e n50 apenas aos alunos de um curso ou de uma unidade; 2 — a emissao de

certificados pela PREX so e’ feita se a agfio ultrapassar 20 horas; caso tenha menor duraefio, o

departamento podera emitir declaraeao de participaeao; 3 — para que os alunos possam usar as

horas da aeao de extensfio para contabilizaeao das 200 horas de Atividades Complementares, essa

agao extensionista n50 podera ocorrer em substituiqfio as aulajs: caso ocorram nos dias e horarios



169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

195

197

198

199

200

201

202

203

das aulas, os alunos devem optar per: 1 - reeeber presenea na aula 0U 2 - recebe deel

certificado para contabilizar camo Atividade Complementar, pois n50 se pode contabilizar um

coisa (a 21950 de extensao) como duas (fiequéncia a aula e horas complementares); 4 - o mesmo

principio deve ser aplicado ao professor: se ele dispensar uma turma para que esta participe de

uma 3.950 de extensfio, a aula devera ser posteriormente reposta. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 5.1.5 Politicas linguisticas e panorama das linguas DE/NA,

Coordenado pela professora Livia Marcia Tiba Radis Baptista, a realizar—se no periodo de 22 de

setembro a 22 de dezembro de 2014, aprovado em reuniao departamental de 05 de setembro de

2014. 0 projeto tem como objetivo geral promover aefies que possibilitem uma ampla reflexao

acerca do complexo eenario linguistico das linguas em Espanha e sua relae‘fio com a conformaofio

identitaria, politica, social, eeonémica e linguistiea. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5.2 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 5.2.1 0 professor Geraldo Augusto

relatou a materia que trata da renovagfio do projeto de extensfio Para escrever melhor,

coordenado pelo professor Eduardo Chaves Ribeiro da Luz, a realizar-se no periodo de 01 de

setembro a 10 de novembro de 2014, aprovado em reuniao departmental de 09 de setembro de

2014. O projeto tem como objetivo geral ampliar o acesso a conteudos gramaticais relevantes para

o exercicio da escrita entre os alunos de Letras. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada po‘r

unanimidade. 5.2.2 XII Jornada Residualidade Literaria e Cultural: Reafirmaofio Residuos

Intertemporais, coordenado pela professora Elizabeth Dias Martins. O processo foi retirado de

pauta devido a auséncia do formulério de cadastramento da aeao de extensfio. 5.3 CASA DE

CULTURA FRANCESA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que trata do

cadastramento do projeto de extensfio intitulado Curso de Francés sem Fronteiras - TCF/FOU,

coordenado pela professora Ana Claudia Barbosa Giraud, aprovado através de “ad referendum”

pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 11 de setembro de 2014. O projeto tem

como objetivo geral responder a demanda por formaefio de estudantes universitarios interessados

em estudar em universidades fiancéfonas. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5.4 DEPARTAMENTO DE LETRAS—LIBRAS. A Conselheira Vanda

Magalhaes relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de extensao intitulado 1°

Libras em Debate: Lingua, Educaeao e Cultura, ecordenado pelo professor Marcelo Lucio

Correia de Amorim, aprovado em reunifio departamental de 08 de setembro de 2014. O projeto

tern como objetivo promover palestras que se relacionem com a tematica “Libras e Surdez”

conduzidas por professores pesquisadores de outras instituiofies aos alunos do curso de Leuas

Libras, profissionais da area e interessados em geral. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Finalizando a quinta matéria, retomou-se a discussao acerca do projeto da

professora Dolores Aronovich, e, na busca realizada nas atas do Conselho, n50 foi encontrado
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204 especificamente se projetos de extensao em andament‘o poderiam ser aprovados. A D torgf/

205 colocou em votacfio o projeto de extensao Discutindo Genera através de cinema e Literatura e

206 o mesmo foi aprovado, com o registro de 03 votos contrarios e 03 absteneoes. SEXTA

207 MATERIA. CADASTRAMENTO/RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 6.1

208 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Cicero Anastacio relatou

209 a matéria que trata do relatorio do projeto de pesquisa Conceito de Eros na Elegia Latina,

210 coordenado pelo professor Roberto Arruda de Oliveira, realizado no periodo de agosto de 2013

211 a agosto de 2014‘ O parecer do relatério do projeto apresentou os frutos da pesquisa: publicagfio

212 de parte da pesquisa em revistas académicas (Aletéia, dentre outras) e de outras seofies. que

213 servirfio de tema a filturos artigos; no fimbito discente estabeleceu—se uma leitura comparativa

214 entre as elegias de Propércio; constatou-se como ponto mais alto da pesquisa a formaefio de um

215 gr'upo de alunos interessados na investigacfio da literatura classica, em particular, a latina. Posta

216 em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 6.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS

217 VERNACULAS. 0 Conselheiro Antonio Duarte relatou a matéria que trata do cadastramento do

218 projeto de pesquisa intitulado “0 processo de correferéncia e de outras computacfies

219 linguisticas correlatas investigado através da técnica de rastreamento ocular”, coordenado

220 pela professora Elisfingela Nogueira Teixeira, aprovado em reunifio departamental de 28 de

221 agosto de 2014. O projeto tem como objetivo geral investigar, por meio da analise do

222 comportamento ocular, como falantes de portugués brasileiro processam a correferéncia e outros

223 fatores concementes a complexidade interna e externa a sentenca. Posta em votaefio, a matéria foi

224 aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA. REGULAMENTACAO DE DISCIPLINAS.

225 7.1 CURSO DE LETRAS LIBRAS. A Conselheira Vanda Magalhfies relatou a matéria que trata

~ 226 da regulamentaqfio da disciplina “Conversacfio em Libras”, aprovado pelo Departamento de Letras

227 Libras e Estudos Surdos e pelo Colegiado do Curso de Letras Libras em 08 de setembro de 2014.

228 A disciplina tern caréter optativo e 02 (dois) créditos. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada

229 por unanimidade. OITAVA MATERIA. ALTERACAO DE PROJETO PEDAGOGICO.

230 CURSO DE LETRAS NOTURNO: ESPANHOL/INGLES. A Conselheira Maria Valdénia

231 apresentou a materia que Irata de alteracoes do projeto pedagégico do Curso de Letras Notumo

232 Espanhol/Inglés, com a finalidade de atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacfio

233 das Relacoes Emico—Raciais e para o Ensino de Histéria e Cultura Afro—Brasileira e Afi'icana, e as

234 Politicas de Educaefio Ambiental. A alteracfio incluiré as seguintes disciplinas na integralizaofio

235 curricular do Curso: 1) Fundamentos de Histéria e Cultura Afro Brasileira (ofertada pelo Dept. de

236 Literatura); 2) Cosmoviséio Africana e Cultura dos Afrodescendentes no Brasil (ofertada pelo

237 Dept. de Estudos Especializados/FACED); 3) Educaefio Indigena (ofertada pelo Dept. de Estudos

238 Especializados/FACED); 4) Educac‘fio Ambiental Temas Transversais (ofertada pelo
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240 (ofertada pelo Departamento de Teoria e Prética de Ensino/FACED). A regularnentacfio“‘foiu~
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239 Depafiarnento dc Teoria e Prética dc Ensino/FACED) e 5) Educacao em Direitos

241 aprovada nas trés instancias envolvidas: no Dept. de Literatura, em 03 de setembro de 2014; no

2.42 Departamento de Estudos Especializados/FACED, em 01 de setembro de 2014; e no

243 Departamento de Teoria e Prética dc Ensino/FACED, em 08 de setembro de 2014. Posta cm

244 votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA. PROPOSTA DE

245 AQUISIcAo DE LIVROS PARA ATUALIZAcAo DOS ACERVOS BIBLIOGRAFICOS

246 DA UFC - EDITAL 2014. Foi apresentada a proposta de 02 (dois) cursos dc graduacfio do Centro

247 de Humanidades: Letras Libras (96 titulos) e Historia (89 titulos nacionais e 10 titulos

248 estrangciros). Embora o prazo para a remessa da proposta finde em 30 de setembro, os demais

249 cursos ainda n50 concluiram suas relacoes. Iniciou-se uma discussfio acerca do fato de 05 demais

AZSO cursos nfio terem enviado ainda a proposta de aquisicao de livros e 05 possiveis prejuizos

251 decorrcntes disso. A Conselheira Neyara Arat’ljo demonstrou seu descontentamento em ter que

252 relacionar os titulos, com precos 6 ISBN, por se tratar de tarefa muito trabalhosa e onerosa. A

253 Conselheira Celina Galvfio afirmou dcsconhecer a necessidade de aprovacfio no Conselho das

254 propostas. Com a palavra, o professor Valdecy Pontes informou que muito dos livros solicitados

255 pelos cursos dc linguas estrangeiras n50 estéo sendo adquiridos, pois sfio titulos importados. O

256 Conselheiro Cicero Anastécio aproveitou para demonstrar sua preocupacfio com o fato de os

257 Departamentos terem a obrigacfio de realizar pesquisas de precos quando forem solicitar bens. A

258 Diretora informou que havia realizado uma consulta a Procuradoria da UFC acerca da legalidade

259 da exigéncia da Pro-Reitoria dc Administracfio de que o responsével pela pesquisa dc precos

260 assinasse urn termo de responsabilidade sobre as informacoes constantes da pesquisa realizada.

m 261 Relatou, também, um caso ocorrido com outta Diretoria dc Centro, em que foi aplicado um termo

262 de adverténcia, devido a uma pesquisa dc preeos realizada por um professor, que segundo a

263 PRADM, estava irregular. Findm a discussfio acerca das listas dos livr03, sugeriu-se que 05

264 coordenadores de curses dc graduacfio se refinam para propor urn documento que altere as

265 exigéncias do edital, inclusive a necessidade de aprovacao das listas no fimbito do Conselho. Posta

266 cm votacfio, as indicacoes de livros dos cursos de Letras Libras e do Historia foram aprovadas por

267 unanimidade. DECIMA MATERIA. PROFESSOR VISITANTE. A professora Eulélia

268 Leurquin relatou a matéria que trata da proposta do Programa de Pés-Graduacfio em

269 Linguistica para concorrer a uma vaga de professor visitante nacional pleno, conforme Edital

270 2/2014 da Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacfio. A proposicfio do nome da professora Isabel

271 Magalhfies foi aprovada em reunifio do Colegiado do Programa em reunifio ocorrida em 08 de-

272 setembro de 2014. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA

273 PRIMEIRA MATERIA. REVISAO ACERCA DA DECISAO DE FORMACAO DE
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COMIssAo PARA ELABORAcAo DE PROPOSTAS DE CRITERIos PARA CfissAo:. /

DE ESPACOS D0 CENTRO DE HUMANIDADES PARA REALIZAcAo DE EVENTOS '

NAO ACADEMICOS. A Diretera esclareceu os motivos que levaram a rever a decisfio de

formagfio de uma comissfio, que tinha come finalidade elaborar prepostas de critérios para cessao

de espaeos do CH para eventos de cunho nae académico. A formaoao da cemissao, cemposta em

sua maioria per alunos, mas também com representantes dos professeres e dos técnicos-

administrativos, fora aprovada em uma reuniae extraordméria do Conselho do Conselhe do Centre

de Humanidades, ocorrida em 03 de setembre. O que causou a decisao de 1150 baixar portaria

designando a Comissao e a revisao do assunto foi a realizagao de uma festa, no Centre de

Humanidades — area 11, promevida pelo Diretorio Central dos Estudantes. O evento, promovido

sem nenhum tipo de autorizaeae, gerou grande preocupaeae, pois, no dia anterior ao mesmo, ja set

registrava no Facebook a cenfirmaofio de presenea de 1.3 00 pessoas e no dia da festa havia 1.700

confirmaeoes. A Direefio nae tomou conhecimento de quantos seguranoas acompanharam o

evento, mas, Segundo o relate da DVS, havia cerca de 2.000 pessoas no local. No dia seguinte, a

Diretora recebeu uma mensagem do Sr. Gumercindo informando que nada de mais grave ocorreu,

apenas havia muita sujeira per todo lado. Em decorréncia da realizaefio da festa, a Direofio decidiu

encaminhar dois oficios: o primeiro foi enviade a DVS informando que, a partir daquela data, nae

autorizava, nem desautorizava qualquer festa. O segundo documente, enviado ao Reitor, foi lido‘

integralmente e transcrito a seguir: “A Direefie do Centre de Humanidades vem mui

respeitesamente solicitar a Administraefio Superior ajuda na questao festas estudantis per entender

que, enquanto unidade académica, 0 Centre nfio tem condiooes de se responsabilizar per quaisquer

ocorréncias que venham acentecer durante e em decorréncia desses eventos. Desrespeitande

decisao do Conselho do Centre de Humanidades, es estudantes realizam festas sem autorizaeao,

ou mesmo ciéncia da Direoao e/ou dos chefes das subunidades. Essas festas tém tornado grandes

preporooes, com pfiblico de mais de mil pessoas e venda e consume de bebidas alcoélicas, além

de uso de drogas ilicitas. 0 Centre de Humanidades nae dispoe de meios para garantir a seguranga

das pessoas frequentadoras dessas festas, nem a integridade do patrimonio fisico da UFC. Desse

mode, a Direoao admite sua incapacidade de re8ponsabilizar-se pelo que possa ocorrer e solicita a

Administraqao Superior apoio para lidar com o que esta fugindo ao seu controle e area de

atuaofio”. Em seguida, alguns professores relataram cases relacionados a censtante inseguranea

vivenciada no Centre de Humanidades — area HI: 0 Professor Domingos relatou case ocorrido, ha

dois dias, quando se suspeitou que houvesse uma pessoa armada no Campus 6 o seguranoa fora

impedido, per alunos, de realizar busca de ma. A Diretoria relatou 0 case da aluna do Curse de

Letras, que foi trazida pela DVS para conversar com ela, em virtude de estar armada em sala de.

aula. O ocorrido foi toMente desvirtuado pela imprensa e a Diretora esta tendo que prestar
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esclarecimentos sobre o caso Nada mais havendo a tratar, a Diretora deu por encerrada a essao:
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“N

agradecendo a presenca de todos. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretariat

Executiva, lavrei a presente Ata que, apos lida e aprovada, sera assinada por mirn e pelos demais

presentes. < I) (

1.V11’1dia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidades L 01111 a. 1&1“). 5123?}???

I All
2. Bmivania Viana Bezerra Duarte— Secretaria Executiva

3. Céssio Adriano Braz de Aquino— Coord. de Prog. Académicos CH

4. Geraldo Augusto Fernandes — Rep. a Chefia Dept. de Literatura
V

5. Antonio Duarte Fernandes Tévora— Chefe do Departamento de Letr'éVel-naculas /

6. Maria das Dores Nogueira Mendes— Rep. Dept. Letras Vernaculasmmt— 09049 I917114 '

I
9. Heliomar Cavati Sobrinho— Rep. Chefe Dept. de Ciencias da ormaeao

10. Maria Aurea Montenegro A. Guerra— Representante do Dept. de CléDCiaZZ/hfw111M”;MW

11.Va1mir Lopes de Lima— Chefe do Departamento de Ciencias Sociais

12. Domingos Savio Abreu— Rep. Departamento de Ciencias Sociais awvlm-uo Ssh“: J 1L4:

13. Lficia Maria Goncalves Siebra — Representante do Departamento de Psicologia

14. Kénia Sousa Rios— Chefe em exercicio Dept. Histéria

15. Mério Martins Viana Filho— Representando o Chefe do Dept. de Historia

16. Vanda Magalhfies Leitao Chefe do Dept. de Letras-Libras 4/;q «jeorIIvA 1A:

17. Valdecy de Oliveira Pontes- Representando a Coord. do Curso de Letras NotuKW

18. Mércio de Assumpeao P. da Silva— Rep. Coord. Curso de Biblioteconomia /Z \/"

19. Celina Amalia Galvao Lima— Coordenadora do Curso de Ciencias Sociaisgiourn

20. Maria Neyara de Oliveira Arafijo -— Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Notumo A

21. Gustavo Alberto Pereira Moura — Vice Coordenador do Curso de Psicologia

22. Carlos Augusto V. da Silva — Vice Coord. Programa de Pos-Graduacfio em Letras .

23. Eulalia Vera Lficia Fraga Leurquin — Rep. Coord. Prog. Pés-Graduacfio em Linguistic

24. Aluisio Ferreira de Lima — Vice Coord. Programa de Pés-Graduacao em Psicologia

25. Orlando Luiz de Ara1'1jo —- Rep. a Coord. Prog. Pés-Graduacao em Estudos da Traducfio 11211.“)... 54 {Duke}

26. Raimundo Mendes da Silva - Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira

27. Adelson A. Alves Sobrinho — Rep. Magisterio de Ensino Basico Téenico e Tecnologico

28. Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Representante do Corpo Técnico-Administrativo CW

29. Lindojane Games Nunes — Representante do Corpo Técnico—Administrafivoflgww -

30. Tats Bleicher — Representante do Corpo Técnico-Administrativo gh‘b D £2 ; G L, =

31. Fiama Roberta Dominici Sampaio - Representante do Centre Académico de Letras


