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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES
Ata da 527‘ Reuniﬁo Ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal
do Ceara, realizada no dia 03 (trés) de setembro de 2015 (dois mile quinze), as 09 (move) horas e
50 (cinquenta) minutes, 11a Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia do Vice-

Diretor do Centro de Humanidades, Cassie Adriano Braz de Aquino, contando com a presenoa dos
Conselheiros: Vlédia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidades; Marcelo

Magalhéies Leitao — Chefe do Departamento de Literatura; Antonio Duarte Femandes Tévora 6:

Monica de Souza Seraﬁm — Chefe e Representante do Departamento de Letras Vernéculas;

Dolores Aronovich Aguero — Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Danyelle

Nilin Gongalves e Domingos Sévio Abreu — Sub-Chefe e Representante do Departamento de
Ciéncias Sociais; Susana Kramer de Mesquita Oliveira e Maria de Fatima Vieira Severiano Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Rodrigo Nogueira Machado 6 Marcus

Weydson Pinheiro — Sub—Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e Estudos
Surdos; Maria Inés Pinheiro Cardoso — Representante da Coordenaoﬁo do Curso de Letras Diurno;

Francisco Sérvulo Gomes Lima — Coordenador pro tempore do Curso de Letras—Libras; Maria
Valdénia Falcﬁo do Nascimento — Coordenadora do Curso de Letras Noturno; Celina Amalia

Ramalho Galvao Lima — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Diumo; Cinthia Mendonga
Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologia; Carlos Augusto Viana da Silva — Vice-

coordenador do Programa de Pris-Graduagﬁo em Letras; Isabelle Braz Peixoto da Silva — ViceCoordenadora do Programa de Pos-Graduagﬁo em Sociologia; Rosemeire Selma Monteiro-Plantin
— Coordenadora do Programa de Pés-Graduagao em Linguistica; Jose’ Célio Freire — Coordenador
do Programa de Pés-Graduagﬁo em Psicologia; Man'a Elias Scares — Coordenadora do Mestrado

Proﬁssional em Letras; Luana Ferreira de Freitas — Coordenadora do Programa de Pés—Graduagﬁo
em Estudos da Tradugﬁo; Maria Cleomar Carvalho dos Santos — Representante do Corpo TécnicoAdministrativo; Luisa Carolina Holanda Pereira - Representantc do Centre Académico de
Psicologia. ORDEM D0 DIA. Constatado o quorum regimental, o Vice-Diretor do Centro de

Humanidades iniciou a reuniao colocando em apreciaoﬁo a pauta do dia. Foram solicitadas as

seguintes inclusoes: 1) Pés-Graduagﬁo em SOCiologia: situaeao grevista; 2) Centro Academico de
Psicologia: apoio a evento da ABRAPSO; 3) Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos —
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29

01 projeto de extensao. Postas em apreciaoﬁo, a pauta e as inclusoes foram aprovadas por‘

30

unanimidade. PRIMEIRA MATERIA — ATA DA 526' REUNIAO ORDINARIA. Como de

31

praxe, a secretaria procedeu a leitura dos topicos da ata da 526“ Reuniao Ordinéria, realizada em

32

12 (doze) de agosto de 2015 (dois mil e quinze). Em votaeao, a ata foi aprovada por unanimidade.

3'3

SEGUNDA

3‘4

PﬂBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 2.1.1 Concurso Pﬁblico

35

para Professor Adjunto - Setor de Estudo Lingua Italiana. A Conselheira Dolores Aronovich

36

relatou a matéria que trata da homologaoao do resultado do concurso pﬁblico para professor

37

adjunto, setor de estudo — Lingua e Literatura Italiana, objeto do edital 71/2015. 0 concurso

38

ocon'eu no periodo de 10 a 13 de agosto de 2015, com a participaoao de 02 (dois) candidatos, dos

39

04 (quatro) que haviam se inscrito. O resultado do certame foi homologado em reuniﬁo do

A 40

colegiado do Departamento de Letras Estrangeiras ocorrida em 14 de agosto de 2015, na qual foi

41

indicada para contrataeﬁo a candidata Fernanda Suely Miiller, que obteve a me’dia ﬁnal de 9,6

42

(nove virgula seis). Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA

43

MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS

MATERIA.

HOMOLOGACAO

DE

RESULTADO

DE

CONCURSO

ESTRANGEIRAS. A Conselheira Dolores Aronovich relatou a matéria que trata da solicitaeao

45

de afastamento dos seguintes professores: 3.1.1 Massilia Maria Lira Dias, no periodo de 17 a 23

46

de agosto de 2015, aprovado em reuniao departamental de 10 de agosto de 2015 e através de ad

47

referendum pela Direeao do Centro de Humanidades em 11 de agosto de 2015. O afastamento teve

4s

como ﬁnalidade a participaeao no VIII Coloquio CELU: debates relacionados ao Ensino e

49

Avaliaeﬁo em Espanhol como segunda lingua e como lingua estrangeira, que se realizou em

so

Bariloche, Repﬁblica da Argentina. Posto em votaoao, o referendo foi aprovado por unanimidade.

"\ 51

3.1.2 Professora Massilia Maria Lira Dias, no periodo de 24 a 26 de agosto de 2015, aprovado

52

em reuniao departamental de 10 de agosto de 2015 e através de ad referendum pela Direoao do

53

Centro de Humanidades em 11 de agosto de 2015. O afastamento teve como ﬁnalida‘de a

54

participagao no I Seminério Intemacional — As novas politicas’ linguisticas do Mercosul, que se

55

realizou em Assuneﬁo/Paraguai. Posto em votaoao, o referendo foi aprovado por unanimidade.

55

3.1.3 Licenea para capacitaeao solicitada pelo professor Cicero Anastacio Araﬁjo de

57

Miranda, no periodo de 01 a 30 de mareo de 2016, aprovada em reunjﬁo departmental de 14 de

53

agosto de 2015. A lioenea tem como ﬁnalidade a elaboraeao de tese de doutorado em Linguistica,

59

na Universidade Federal do Ceara. O Vice-diretor lembrou que o professor Cicero encontra—se

60

afastado cursando Doutorado Sanduiche na Espanha até fevereiro de 2016, o que impossibilita

61

que, logo a0 retornar, goze uma licenea para capacitaeao, pois o afastamento do pais prevé que o

62

docente contine durante o mesmo periodo do afastamento a prestar servioos nesta Universidade,

63

inclusive utiliz‘ando os conhecimentos adquriridos no curso (estégio). Decidiu-se retirar o assunto

3

64

de pauta, para que fosse realizada uma consulta a PROGEP. 3.2 DEPARTAMENTO DE

65'

LETRAS VERNACULAS. 3.2.1 A Conselheira Monica Serafim relatou a matéria que trata de

66

solicitagao de afastamento para evento, pleiteada pela propria, no periodo de 04 a 12 de outubro

67

de 2015, aprovada em reuniao departamental de 28 de abril de 2015. O afastamento tern como

68

ﬁnalidade apresentar trabalho no V Simpésio Mundial de Estudos da Lingua Portuguesa, na

69

Universidade del Sarmento, em Lecce/Italia. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por

7o

unanimidade. 3.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. 3.3.1 A Conselheira Danyelle

71

Nilin relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo de Licenea para Capacitaoﬁo do professor

72

Francisco Uribam Xavier de Holanda, no periodo de 01 de abril a 30 de j’unho de 2016,

73

aprovado em reuniﬁo departamental de 23 de junho de 2015. A licenea tern como ﬁnalidade

74

participar de intercarnbio junto a0 Grupo Formal de Estudo Sariri, em La Paz/Bolivia. Posta em

r\ 75

votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. PROGRESSAO E

75

PROMOCAO FUNCIONAL DE DOCENTES. 4.1.1 A Conselheira Susana Kramer relatou a

77

matéria que trata da solicitaeﬁo de promogao funcional da professora Maria de Fatima Vieira

7s

Severiano, da Classe de professor Associado IV para a classe dc professor Titular. Realizou a

79

leitura da ata da defesa do Memorial ocorrida em 21 de agosto de 2015, presidida pelo professor

so

Manfredo Araﬁjo de Oliveira e acompanhada pelos membros da Comissﬁo nomeada atrave’s da

81

portaria n° 133, de 05 de junho de 2015: Ana Maria Vieira Lage, Leoncio Francisco Camino

32

Rodriguez Larrain e Georges Daniel Janja Bloc Boris. Os trabalhos da Comissﬁo foram

83

secretariados pelo professor Céssio Adriano Braz de Aquino. A comissﬁo declarou a profesSOra

84

Maria de Fatima Vieira Severiano apta a promogao funcional para a Classe de professor titular,

85

uma vez que cumpriu as exigéncias previstas na Resolugﬁo n° 25/CEPE de 20 de outubro de 2014.

’5 86

Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. A professora Maria de Fatima Vieira

87

Severiano recebeu congratulaeoes pela ascengao na carreira. 4.1.2 A professora Maria Elias

88

Scares, na qualidade de presidente da Banca Avaliadora Especial de Desempenho Académico,

89

relatou a matéria que trata da solicitaeﬁo de progressﬁo funcional do professor Cassie Adriano

90

Braz de Aquino, do nivel II da Classe de professor Associado para o nivel III da mesma classe. O

91

relatorio apresentado se referia a0 instersticio 21 de junho de 2013 a 20 de junho de 2015, no qual

92

o professor obteve 920 (novencentos e vinte pontos) em atividades de ensino, 2.505 (dois mil

‘93.

quinhentos e cinco) pontos em produgﬁo intelectual, 300 (trezentos) pontos em atividades de

94

extensﬁo, 679 (seiscentos e setenta e nove) pontos em atividades dc gestﬁo e 400 (quatrocentos)

95

pontos em outras atividades. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. O

96

professor Rodrigo Nogueira perguntou como ocorria a progressﬁo para a Classe de professor

97

titular, se era através'de uma prova. O vice-diretor explicou que a promogao esté regulamentada

98

pela resolugﬁo 25 do CEPE de 2014, ocorrendo através da defesa de um memorial ou de uma tese.

4
99.

Disse, ainda, que, caso o professor Rodrigo desejasse, poderia explicar melhor apos o término da

100

reuniao. QUINTA MATERIA. ALTERACOES DO PROJETO PEDAGOGICO. 5.1 Curso de

101

Magistério Indigena LII-PITAKAJA. A matéria foi retirada de pauta por auséncia de relatOr.

102

SEXTA MATERIA. REGULAMENTACAO/CRIACAO DE DISCIPLINAS. O Conselheiro

103‘

Rodrigo Nogueira relatou a matéria que irata da regularnentagﬁo de seis etapas do Estégio
Curricular Supervisionado, do Manual de Estagio, do Modelo do Termo de Compromisso de

104
105

106

Estagio e do Modelo do Plano de Atividades do Curso de Letras-Libras. A regulamentagao e 08
demais documentos foram aprovados pela Coordenaoﬁo do Curso e pelo Departamento de Letras-

107

Libras e Estudos Surdos no dia 17 de agosto de 2015. Posta em votaoao, a mate’ria foi aprovada

108

109

por unanimidade. SEXTA MATERIA. SOLICITACAO DE APOIO PARA EVENTO. Dois
estudantes do Curso de Psicologia apresentaram a matéria que trata da solicitagﬁo de apoio a

”“110

realizaeﬁo do evento da ABRAPSO, que ocorrera no periodo 28 de outubro a 03 de novembro do

111

2015». O apoio seria a cessao de 02 salas do CH2 para alojamento dos monitores que auxiliarﬁo a
realizaeﬁo do evento. No total 350 100 (cem) monitores, dos quais 50 (cinquenta) ﬁcarao aloj ados

112.
113
114
115
116

117
118

na Quadra do Céu. A profeSSOra Vlédia perguntou se eles tinham alguma sugestﬁo de quais
espaeos poderiam ser utilizados. O estudante José disse que poderiam ser duas salas do bloco
Conceieﬁo de Souza, uma delas atualmente esté cedida para 0 Centro Académico de Psicologia e a
outra esté sendo utilizada como deposito de materiais inserviveis. O professor Céssio esclareceu
que n50 estava sendo proposto nenhum favorecimento ao curso de Psicologia, em detrimento de

119

decisﬁo anterior deste Conselho, que proibe o uso de salas para alojamento. Aﬁrmou, ainda, queseria importante a organizagao dc evento apresentar um projeto que contemple outros aspectos,

120

como, por exemplo, a limpeza e higienizaeﬁo durante o evento. Sugeriu uma prévia aprovaea'o o

”121

uso dos espagos para alojamento pelo Conselho, mediante a condigﬁo de que fosse apresentado

122

posteriormente o projeto e 0 “de acordo” do colegiado do Departamento de Psicologia. Posta em
votagao, a materia foi aprovada por unanimidade. INFORMES E COMUNICADOS DO

123
124
125
126

INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES. O professor Cassio Aquino iniciou os
informes passando a palavra para a professora Isabelle Braz, para que fosse discutida a situagao

127

grevista instaurada na UFC. A professora se disse incomodada com o ocorrido no inicio da
reuniao, pois havia alguns colegas solicitando que a reuniﬁo fosse cancelada e convidando os

128

professores presentes a participar do ato que ocorreria hoje no mesmo horério da reuniao.

129
130

Reconheceu que a greve é um movimento de nos todos, que existem assuntos institucionais
inadiéveis, por isso gostaria de ouvir os demais conselheiros sobre o- que havia sido acordado 00m

131

0 comando greve sobre quais atividades poderiam ou n'ao acontecer durante a greve. A professora

132

Susana Kramer explicou que o colegiado do Departamento de Psicologia se reuniu no dia 17 de
agosto para discutir e tentar deﬁnir quais atividades seriam mantidas no periodo de grave, e que no

133

5
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dia 02 de setembro houve um encontro de 07 (sete) professores do Departamento de Psicologia
com uma representante do comando de greve, no qual essas atividades foram pontuadas. O

136

professor Céssio explicou que as reunioes n50 foram paralisadas. Com 3. palavra, o professor
Carlos Augusto, vice-coordenador do Programa de Pos-Graduaeﬁo em Letras, disse que as defesas

137
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e qualiﬁcaeoes do Programa estﬁo sendo mantidas. Em seguida a professora Fatima Severiano
aﬁrmou acreditar que o comité de ética n50 tem o poder de decidir o que deve on n50 ser mantido;
a seu ver, o que esté efetivamente suspenso 550 as atividades letivas. A professora Celina declarou
que no momento, o NDE do Curso de Ciéncias Sociais esta discutindo o projeto pedagogico do
curso, explicou que o comando de greve foi consultado sobre esse tipo de atividade e a resposta

foi positiva. Logo apos, o professor José Célio aﬁrmou que o Programa de Pés-Graduagﬁo em
PsicoIogia decidiu manter as orientaooes (PIBIC e monitorias), as defesas de dissertaoﬁo e tese por

conta dos prazos da CAPES; e que nao seria laneado edital de seleoﬁo. O professor Domingos
Savio perguntou acerca da orientagﬁo e defesa de monograﬁas dos cursos de graduagﬁo. Com a

palavra, o professor Céssio, explicou que no seu entendimento, as orientaeoes podem ser
mantidas, mas as defesas n50, devido a questﬁo do tempo que o aluno deve cumprir, referente a
compute de créditos por semestre. Acreseentou que a CPPD decidiu n50 parar, e manteve duas

reunioes mensais, com o intuito de n50 prejudicar as progressoes de docentes. As solicitagoes de
afastamento também continuam chegando, inclusive com demandas de passagens e diarias por

parte de alguns professores que estao totalmente envolvidos com o movimento grevista. A
representante dos técnico-administrativos, Maria Cleomar, disse que ha trés meses a categoria
aderiu a greve, mas que n50 ha adesﬁo como na categoria docente, o que acaba sobrecarregando

alguns setores. O professor Célio explicou que a decisﬁo de aderir ou n50 6 individual;
exempliﬁcou o caso da Pos-Graduaeao em Psicologia, em que os servidores decidiram trabalhar,
nesse periodo de greve, apenas com expediente intemo. A professora Inés Cardoso, representante
da Coordenaoﬁo do Curso de Letras Diurno perguntou como estﬁo funcionando as demais

coordenaeoes de cursos de graduaeﬁo. Finalizando a reuniﬁo, o professor Céssio informou que o
calendério de reunioes do Conselho do Centro de Humanidades n50 sera alterado, sugerindo que,
enquanto durasse a greve, fosse mantido um momento para discutir o assunto durante as sessoes
do Conselho. Nada mais havendo a u'atar, a sessao foi declarada encerrada. E para constar, en,Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida e

aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes.
1. Céssio Adriano B. de Aquino — Vice-Diretor e Coord. Prog. Académicos do CH ﬁE
2.Vladia Maria Cabral Borges - Diretora do Centro de Humanidades
3. Emivﬁnia Viana Bezerra Duarte - Secretéria Executiva

$2 $5 , '

1/ W4 6/

5. Antonio Duarte Femandes Tavora- Chefe do Departamento de Letras {emaculas/

6. Monica de Souza Serafim — Representante do Departamento de Letras Veméculas
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4. Marcelo Magalhﬁes Leitﬁo— Chefe do Departamento de Literatura
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7. Dolores Aronovich Aguero —— Representante do Departamento de Letras Es’u'ang<-:iras_l'4.aaM“km?p
8 Danyelle N1lm Gongalves Sub-Chefe do Departamento de C1enc1as Somals
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15. Francisco Sérvulo Gomes Lima— Coordenadorpra tempore do Curso de Letras-Libras
16'. Maria Valdénia Falcﬁo do Nascimento — Coordenadora do Curso de Letras Notumo

l7. Celina Amalia R. Galvao Lima — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Diurno
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18. Cinthia Mendonga Cavalcante — Coordenadora do Curso de Psicologia Q‘rcL L -LAVQ_{L4W'
19. Carlos Augusto Viana da Silva — Vioe-coordenador do Prog. Pés-Graduagﬁo em 174%M St

20. Isabelle Braz P. da Silva — Vice-Coord. do Frog. Pés-Graduagao em Sociologia

,4
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21. Rosemeire S. Monteiro—Plantin— Coord. Programa de Pos-Graduaoao em Linguistica mun/1441511

22 José Célio Fre1re — Coord. do Programa de Pés-Graduagao em Psicologiacl
23. Maria Elias Scares — Coordenadora do Mestrado Proﬁssional em Letras

24. Luana Ferreira de Freitas — CoordProgPés—Graduagﬁo em Estudos da Tradugao ﬂ?
25.Maria Cleomar Carvalho dos Santos -— Representante do Corpo Técnico—Administrativo

26.Lu_isa Carolina Holanda Pereira - Representante do Centro Académico de Psicologia
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