
ATA DA 188a. SESSKO ORDINARIA D0 CONSE —

LHO DO CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVER
SIDADE FEDERAL DO GEAR-A ooloooooOOOCIOIi

'Aos52S‘(fiiaté;eficincoaidiasqdo-més de~maio~de 1992
(mil novecentos e noventa e dois), as 10:00 (dez) horas, realizou—se

na Sala de Reuniaes, mais uma sessio ordinéria, sob a presidéncia da
Vice-Diretora em Exercicio, Professora Maria Elias Scares, contando
com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastiéo Teoberto Mourao
Landim e Rafael Sanzio de Azevedo, Chefe e representante do Departg
mento de Literatura; Maria de Jesus de 85 Correia e José Ferreira de
Moura, Chefe e representante do Departamento de Letras Vernaculas;
Débora Candida Dias Soares e Maria da Conceigao Moreira Leite, Chefe
e representante do Departamento de Letras Estrangeiras;Francisco 502
to Paulino, Chefe do Departamento de Comunicagéo Social e Bibliotecg
nomia; Francisco José Pinheiro, Subchefe do Departamento de Ciéncias
Sociais e Filosofia; Orozimbo Leao de Carvalho Neto e Antonio Caubi
Ribeiro Tupinambé, Chefe e representante do Departamento de Psicolg
gia; Ana Maria 55 de Carvalho, Coordenadora do Curso de Bibliotecong
mia; Gloria Maria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciég
cias Sociais; Célia Leite Julifio, Coordenadora do Curso de Psicolo-
gia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de
Histéria; Luiz Tavares Jfinior, Coordenadorr do Curso de Mestrado em

Letras; César Barreira, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociolg

gia. A convite da Vice—Diretora compareceram a reuniao as Professg
ras Ana Maria Tavares SimSes, representante do Centre de Humanidades

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao e Vilma Maria Barrg
to Paiva, do Departamento de Psicologia. Havendo quorum a Professora
Maria Elias Scares colocou a ata da 187a. Sessao Ordinéria deste C02
selho em discussao, tendo sido feita a seguinte retificagao: Em tag
po: Na primeira matéria, pagina trinta e cinco, onde se lé "o resul-
tado do concurso foi homologado por unanimidade" leia—se "o resulta-
do do concurso foi homologado“. Posta em votagao, a ata foi ayrovada
por unanimidade. Em seguida a Professora Maria Elias Scares colocou
em apreciagao a Primeira Matéria.

PRIMEIRA MATERIA. Homologagfio de Concurso de Profeg
sor. a) O Conselheiro Orozimbo Leao de Carvalho Neto relatou a maté

ria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 06.

05.92, referente ao resultado do concurso para Professor Auxiliar,S§
tor de Estudo: Psicologia Qrganizacional conforme Edital n9 19/92,pé

ra preenchimento de 01 (uma) vaga. Inscreveram—se l4 (quatorze) can-

didatos. tendo Comoarecido aoenas 09 (novel.
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A candidata Lficia Maria Gongalves Siebra, finica classificada, tendo

obtido 65 (sessenta e cinco) pontos foi indicada para contratagéo pe—

10 Departamento de Psicologia. Posta a matéria em votagao, o resulté

do do concurso foi homologado por unanimidade. h) 0 Conselheiro Fran—

cisco José Pinheiro relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de 21.05.92, referente ao r3

sultado do concurso para Professor Adjunto, Setor de Estudo: Sociolg

gia, conforme Edital n9 005/92. A candidata finica Linda Maria de Peg

tes Gondim obteve 76 (setenta e seis) pontos e foi classificada, tea

do sido indicada para contratacao pelo Departamento de Ciéncias So—

ciais e Filosofia. Posta a matéria em votacéo, o resultado do concur

so foi homologado por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA. Aprovagao de Comissao Julgadora de

Concurso. a) 0 Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria aprovada

pelo Departamento de Literatura em reunifio do dia 07.05.92, referente

a indicagao dos docentes para comporem a Comissao Julgadora do concur

so para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Teoria da Literatura, pa

ra preenchimento de 01 (uma) vaga, conforms Edital n9 40/92: Antonio

Cardoso Filho (Doutor—UESE-Presidente), Odalice de Castro Silva(Pssis

tente~UFC), José Leao de Alencar Oliveira Jfinior (Assistente—UFC), SE

plente: Adriano Alcides Espinola (Adjunto—UFC); posta em votagao,a mé

téria foi aprovada por unanimidade; b) O Conselheiro Francisco Souto

Paulino relatou a matéria referente a indicacéo feita pelo Departamen

to de Comunicacao Social e Biblioteconomia dos docentes para comporem

a Comissao Julgadora do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Es

tudo: Biblioteca e Sociedade, conforms Edital n9 124/91: Pedro Alber—

to Oliveira Silva (Adjunto—Aposentado-UFC—Presidente), Francisco de

Assis Santos de Oliveira (Adjunto—UFC), Joana Rita Vilas Boas Mualem

(Mestre - UFMA), Suplente: Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne

(Assistants - UPC). Foi discutida a participagao de professores apo-

sentados em Comisséo Julgadora. Posta em votagao, a matéria foi apro—

vada por unanimidade, com a ressalva de consultar a Superintendéncia'

de Recursos Humanos sobre a participagao de professores apasentadps;é

TERCEIRA MATERIA. Afastamento de docente. 0 Conselhei
WM

-

ro Teoberto Landim relatou a matéria aprovada "ad referendum“ do De-

partamento de Literatura e do Conselho de Centro, referente ao afasta

mento do Professor Carlos Neves d' Alge, para participar do Seminario

"0 Portugues, Lingua de Comunicagao Internacional", a realizar-se de

1 a 3 de junho proximo em Lisboa—Portugal. Posta a matéria em discus
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tado para afastamento, tendo em vista que o interessado era recém cog

cursado. O Conselheiro Luiz Tavares Jfinior argumentou que o afastaneg

to em questao n50 dizia respeito a Curso de Mestrado ou de ';.D9uto£ado

para os quais ha regras explicitas e Sim para participar de um Semina

rio na area de atuagao do referido professor, além de ser de interesse

para 0 Departamento de Literatura. O Conselheiro Teoberto Landim esclg

receu que realmente existe um periodo probatério de 02(dois) anos para

o servidor pfiblico, periodo durante o qual o professor n50 poderia se

afastar. E quando isso ocorre o servidor deve assinar um termo de cog

promisso, comprometendo—se a passar o mesmo tempo em que esteve ausen-

te, em atividade. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimi

dade.

QUARTA MATERIA. Projeto de Especializagao em Gerontolg

gia. 0 Departamento de Psicologia aprovou em reuniao do dia 06.05.92,

0 Plano de Curso de Especializagao em Gerontologia, coordenado pela

Professora Vilma Maria Barreto Paiva que relatou a matéria. Afirmou

que o curso em questao tem caréter temporario e funcionara no sistema

de médulos. Objetiva promover a qualificacao em Gerontologia Social de

profissionais de nivel superior. 0 curso seré interdisciplinar, desti-

na-se a graduados em Psicologia, Service Social, Enfermagem, Medicina,

Fisioterapia e areas afins; teré uma carga horéria de 400 horas/aula,-

com inicio previsto para janeiro de 1993 e término, julho de 1994. Cog

taré com 20 (vinte) vagas e teré a participagao do seguinte corpo do—

cente: Vilma Barreto Paiva (Mestre-UFC), Orozimbo Leéo de Carvalho(Me§

tre—UFC), Jean Ten Reagan (Mestre—UECE), Maria José Barroso (Especiali

zagao — Ceara), Marcelo Salgado (ESpecializacao—Sao Paulo), Mara Castao

(Especializagao-Rio Grande do Sul), Arron Hutz (Doutor—UFRS), Luis Ra-

mos (PHD—EPM), Claudia Burlé (Especializacao-Sao Paulo),professores da

Faculdade de Educagéo da Universidade Federal do Cearé ministrarao as

disciplinas pedagégicas. As disciplinas a serem ministradas serao: Ia

trodugao a Gerontologia - Demogragia, Envelhecimento; Politicas So—

ciais para a terceira idade; A cultura brasileira e o envelhecimento;

Pedagogia na 3a. idade; Sexualidade e afetividade; Gerontopsicolgia; -

Analise Filosofica do Envelhecimento; Servico Social e Gerontologia; A

nalise psicossocial do envelhecimento; Geriatria; Enfermagem geriétri

ca; Envelhecimento e nutricao; Técnicas de role playing em gerontolo—

gia; Técnicas de pesquisa em gerontologia; Disciplinas pedagégicas; Ci

clos de Conferencias e Seminérios; Monografia/Projeto Pesquisa. 0 cu£

so em questEo tera o apoio financeiro da CAPES. Posta a matéria em dig

cussao alguns pontos foram questionados: definigao do processo de selg

950, a participagao de especialistas (se eram formados on se cs curses

de esoecializacao i5 haviam sido revalidados junto ao CEPE) e o reduzi
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do nfimero de vagas. Foi sugerido 5 Professora Vilma Paiva manter cog

tato com os docentes da UECE, onde ja esté implantada a Universidade

da Terceira Idade. 0 Conselheiro Orozimbo Lego de Carvalho Neto res—

saltou a importancia do Curso de Especializagao em Gerontologia, sen—

do 0 primeiro Curso de Especializagao do Departamento de Psicologia.

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade, com voto de

louvor.

QUINTA.MATERIA. Projeto de Extensao. 0 Departamento

de Literatura aprovou, em reunifio do dia 07.05.92, 0 projeto de exteg

sac intitulado "Seminério I Centenario da Padaria Espiritual", coordg

nado pelo Professor Sebastiao Teoberto Mourao Landim que relatou a mi

téria. Acrescentou que referido Seminario realizar—se-é no periodo de

26 a 28.05.92 no Auditério José Albano com a seguinte programagfio: p3

lestras - "Contexto Sociourbano de Fortaleza do Final do Século XIX"-

Professor Sebastiao Rogerio Ponte; "A Padaria Espiritual" - Professor

Sanzio de Azevedo"; Exposigao no Museu do Ceara sobre a “Padaria Esp;

ritual", com abertura do Dr. Augusto Pontes (Secretario de Cultura do

Estado do Ceara); palestras "Padaria Espiritual: cotidiano e impren-

sa“ - Caterina Saboya; "Histéria e Sociabilidade na Praga do Ferrei—

ra" - Professor Mozart Soriano Aderaldo; “0 P50... da Padaria Espiri

tual“ — Regina Claudia Pamplana Fifiza: "0 Simbolismo no Cearé" — Pro

fessor Sanzio de Azevedo. O Seminério objetiva resgatar a meméria big

térica do Ceara, trazendo para o conhecimento do pfiblico de hoje um

dos movimentos mais importantes da cultura brasileira do século XIX.

Destina—se a alunos, professores e comunidade em geral. 0 Professor

Sénzio de Azevedo aproveitou a oportunidade para fazer uma breve ex-

planagao sobre a "Padaria Espiritual", criada por sugestao de Anténio

‘ Sales e que completa seu centenario de fundagao. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Comunicagoes. A Professora Ma-

ria Elias Scares fez a leitura do oficio n9 032/92—Circular, do Pré—

Reitor de Graduagao e da Diretora da Biblioteca Central solicitando

encaminhar, com urgéncia,5 Pré—Reitoria de Graduagao as bibliografias

basicas e complementares das disciplinas dos Departamentos. Em segui

da comunicou que a UniVersidade Federal do Cearé tem verba no valor

de 17 milhaes para aquisigao de bibliografia basica e 300 milhaes pa—

ra aquisigfio de periédicos; comunioou ainda que o Magnifico Reitor so

licitou uma reuniéo dia 28.05.92, 55 9:00 (nove) horas com os Senho-

res Chefes de Departamentos, Coordenadores de Cursos de Graduagao e

Pas-Graduagao. 0 Conselheiro Orozimbo Leao de Carvalho Neto comunicou

que a Profa. Dra. Virginia Moreira Leitao do Departamento de Psicolg

gia esta escrevendo um livro didético sobre mamas Bésicos em Psioolg
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Nada mais havendo a tratar a Senhora Vice-Diretora declarou encerrg

da a sessfio, da qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na quali
dade de secretaria, lavrei a presente Eta, que depois de lida,
assinada por mim e pelos presentes...

vai


