
Ata da 225E Sessao Ordinaria do Con

selho do Centro de Humanidadesr da

Universidade Federal do Cearéa

Aos 17(dezessete) dias do mes de junho de 1994(mil novecentos e no-

venta e quatro), as 9(nove) horas e 30(trinta) minutos realizou-se

na Sala de Reunifies, mais uma sessfio ordinéria do Conselho de Centro

sob a presidéncia do Senhor Diretor Professor René Barreira, contan-

do com a presence dos Senhores Conselheiros: Sebastifio Teoberto Mou-

rfio Landim 8 Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, Chefe e representag

te do Departamento de Literature; Maria deJesus de Sé Correia e José

Ferreira de Moura, Chefe e representante do Departamento de Letras-

Vernéculas; Débora Céndida Dias Soares e Elineide Veras de Paula ,

Chefe e suplente de representante do Departamento de Letras Estran—

geiras; Francisco Souto Paulino e Julia Maria Pereira de Miranda Hen

riques, Chefe e representante do Departamento de Comunicacao Social

e Biblioteconomia; Manuel Domingos Neto, Chefe do Departamento .de

Ciéncias Sociais e Filosofia; Adelaide Maria Goncalves Pereira, re-

presentante do Departamento de Histdria; Raimundo Nonato de Lima,

coordenador do Curso de Comunicagao Social; Virginia Bentes Pinto ,

coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Peregrine Fatima Capelo

Cavalcante, coordenadora do Curso de Ciéncias Socials; Célia Leite

Julifio, coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis San-

tos de Uliveira, coordenador do Curso de Histéria; Elza Maria Franco

Braga, vice-coordenadora do Programa de Poe—Graduacfio em Sociologia;

Maria Dulce Sousa Castelo, coordenadora geral das Casas de Cultura

Estrangeira ; Rita de Céssia Barroso Alves, representante do Centro

Académico de Biblioteconomia; Eurilanda Araujo, representante do

Centro Académico de Letras. Tendo inicio a reuniao, 0 Professor René

Barreira colocou a pauta em discussfio, oportunidade em que o Conse—

lheiro Teoberto Landim solicitou a inclusao da seguinte matéria:Pro—

jeto de Revalidacfio do Curso de Especializacfio em Investigacao Lite—

réria.Dando Prosseguimento a reuniao, 0 Professor René Barreira co—

locou as atas da 223% e 224§‘Sessfies Ordinérias deste Conselho em

discussfio; postasem votacfio, foram aprovadas por unanimidades. PRI-

MEIRA MATERIA. Representacao do Centro de Humanidades junto ao CEPE.

0 Professor René Barreira relatou que no final do segundo semestre

de 1993 havia sido escolhida a representacao do Centro de Humanida-

des junto ao CEPE(Conselho de Ensino Pesquisa e Extensao), ficando

assim constituida: Maria Elias Soares(Titular) e José Célio Freire

(suplente); Elza Maria Franco Braga(Titular) 8 Maria Dulce Sousa
_ . -. n no .u’y- J--.L- n,_.l....-. Luna-3b
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Professora Maria Elias Scares nao pederia ser representante junto

ao CEPE(de acordo com o Regimento), porque ela jé era suplente do

Diretor do Centro no Conselho Universitério, nao podendo entao re-

presentar dois Colegiados Superiores. Em seguida, um parecer foi em;

tido pela Procuradoria da UFC, admitindo ser possivel a representg

gao da Professora Maria Elias Soares junto ao CEPE, desde que fosse

modificado o Regimento. Prosseguindo sua exposigao, 0 Professor René»

Barreira afirmou que existiam duas alternatives: propor mudanga no

Regimento da Universidade ou fazer nove eleigfio. Posta a matéria em

discussao, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia admitiu ser

um absurdo alterar o Regimento se "nossa posigao" era contréria a

participagao de um membro em dois Colegiados. 0 Conselheiro Francis-

co Souto Paulino afirmou n50 ser a favor de um professor representar

dois Colegiados; que cada representagao devia se fazer presente em

apenas um Colegiado. Pedindo a palavra 0 Professor René Barreira a-

firmou que 0 Professor José Célio Freire havia declarado que poderia

continuar tame oomo suplente de titular junto a0 CEPE, como se can

didatar a titular. A Conselheira Elza Braga elogiou a participagfio

do Professor José Célio Freire no CEPE, salientando que era a favor

que 0 Professor José Célio Freire se candidatasse a suplente. Eor

sua vez, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia propfis nova elei

gao, dada a necessidade de um conhecimento apropriado da area de Le-

tras, ressaltando que havia problemas especificos nessa area. Conti-

nuando, admitiu que, caso nenhum professor da area de Letras se can-

didatasse, 0 Professor José Célio Freire poderia ficar como Titular

0 Conselheiro Teoberto Landim concordou com a Conselheira Maria de

Jesus de Sé Correia, tendo em vista a criagao da Faculdade de Le—

tras que ficaria com seu representante. 0 Professor René Barreira con

cluiu afirmando que existiam duas possibilidades: caso sugisse candi—

dato, 0 Professor José Célio Freire renunciaria e haveria nova elei-

gfio; caso n50 surgisse,o Professor José Célio Freire continuaria e

um novo suplente seria escolhido.Tendo sido convidado por alguns Con—

selheiros, o Conselheiro Teoberto Landim se candidatou para terminar

o mandato, ficando a ser escolhido, novo suplente. Os Professores M3-

nica Dourado Furtado, José Ferreira de Moura e Virginia Bentes Pinto

foram escolhidos para comporem a Comissao Eleitoral, no processo de

escolha.SEGUNDA MATERIA.Eleig§o da representagfio das categories do-

centes junto ao Conselho Universitério. 0 Professor René Barreira re-

latou o processo eleitoral vigente, para a escolha dos representantes

do maoistério superior junto ao CONSUNI, nas categories de titular ,
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que a ADUFC( que articula-essa eleigao) havia mantido contato cam
alguns Diretores de Centros, propds a ehfigfiopara a segunda semana de
agosto. Sugestao acatada pelos.Senhores Conselheiros.TERCEIRA MATERIA.
Afastamento de docentes. a) 0 Conselheiro Manuel Domingos Neto rela—
tou a matériajaprovada pelo Departamento de Ciénoias Sociais e Filo-
sofia em reuniao de 17.05.94, referente ao afastamento da Professora
Linda Maria de Pontes Gondim, no periodo de 17.07.94 3 24.07.94, 8
Fim de participar do XIII Congresso Internacional de Sooiologia, na
cidade de Bielefeld—Alemanha. Posta em votagfio, a matéria foi aprova-
da po unanimidade. b) 0 Conselheiro Manuel Domingos Neto relatou la
materiafaprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em

(\ -reuniao de 14.06.94, referente ao afastamento do Professor Ivanhoé
Albuquerque Leal, no periodo de 03.09.94 8 03.09.95,aafim de reali-
zar Doutorado em Filosofia, na Esoola Doutoral da Universidade das
Ciéncias Humanas de Stranbourg na Franga. Posta em votagéo, a matéria
Foi aprovada por unanimidade. c) 0 Conselheiro Francisco Souto Paulie
no relatou a matéria referente as solicitagoes de afastamento de do-
oentes, aprovadas oelo Departamento de Comunicagfio Social e Bibliote-
conomia em reuniéo de 16.06.94 de: a) Virginia Bentes Pinto, no pe—
riodo de 03.09.94 a 03.09.95,a ffin de oursar Doutorado, em"Science de
E'Information et la Comunication deux Université Stendhal, Grenoble
III-Franga. Posta em votagfib , a matéria foi aprovada por unanimidade.
b)Casemiro Silva Neto, no periodo de 01.08.94 8 01.08.95, afim de re-
alizar Curso de Mestrado em Comunicagao e Cultura, na Esoola de 00-
municagao, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Posta em vote-
950, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. Prorro-
gagfio de afastamento de docente. A Conselheira Célia Leite _ Juiifio
relatou a matéria, aprovada "ad referendum" pela Chefiagdo Departe-
mento de Psicologia, referente a prorrogagao de afastamento do Prou
fessor Gustavo Alberto Pereira de Moura, no periodo de 31.05.94 -a
31.05.95, a fim de realizar Curso de Doutorado, na Universidade de
Frankfunt-Alemanha. Referido docente encaminhou relatério de suas a—
tividadeédrefierente ao periodo de junho/93 a maio/94, assim como o
plano de estudo para o periodo de maio/94 a maio/95. Posta em ”voeae
950, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA.Projeto
de Extensfia. A Professora Maria Irene Nasoimento Bezerra Coelho, a
oonvite do Senhor Diretor do Centro relatou a matéria, aprovada pe-
lo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em :reonifio
de 11.05.94. referents an nrniefn d9 ny+pncan in+i+ulndfi u Duran Pam
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horas/aulas semestrais, perfazando 240 horas aulasno total. 0 Curso

objetiva preparar o aluno para o exame do First Certificate de

Cambridge com extensa revisao do contefido programético dos sete Se-

mestres bésieos da Cultura Briténica e aprimorar o suo da lingua da

qual 0 alone jé tem muitos aubsidios. Referido curso teré ainda ‘a

participagao das Professoras Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, Ana
Lficia Fernandes Luércio e Monica Dourado Furtado. 0 Curso é ofereoi
do 30 pfiblioo em geral portador de Certificado do Curso de . Ingiés
Bésico dando prioridade aos universitérios e interessados a se sub-

meterem ao exame do First Certificate de Cambridge.Finda a iraexfigé;

sigfio da Professora Irene Coelho, A Conselheira Dulce Castelo es—

clareceu que a matéria estava sendo apreoiada em deoorréncia do no—
va cadastramento dos projetos de extensfio. Posta em votagéo, a ma-

téria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. Projeto de Reva-

lidagfio do Curso de Especializagao em Investigagfio Literéria.A Con-

selheira Ana Maria Pereira do Rego Monteiro relatou a matéria apro-

vada pelo Departamento de Literatura em.reuni§o de 16.06.94, :réfe-

rente ao Projeto de Revalidagao do Curso de Especializagfio em In—

vestigagao Literéria, do qual é Coordenadora. A Conselheira Ana do

Rego Monteiro esclareceu que o Curso em questfio‘seré permanente ,

destina—se aos graduados em Letras ou areas afins(Hist6ria,Ciéncias

Sociais, Filosofia, Biblioteconomia e Comunicagao Social),desde que

n50 originérios de cursos de curta duragfio, julgados aptos na prova

de Seleoao e que tenham obtido olassificagao até o limite de vagas

estabelecidas. O Curso teré inicio no més de margo, sendo que, para

a conclusfio dos créditos e da monografia final, 0 aluno disporé do

prazo méximo de 02(dois) anos. Contaré com 20(vinte)vagas e contaré
com a participagfio do seguinte corpo docente. Adriano Alcides Espi-

nola(Mestre), Ana Maria Pereira do Rego Monteiro (Mestre), Angela

Maria Bossas Mata de Gutiérrez(Doutora), Carlos Neves dBAlge( Livre
Docente) Celina Fontenele Garcia(Doutora), Eduardo Cheves Rioeiro

da Luz(Mestre) Fernanda Maria Abreu Coutinho(Mestre), Franoisco Ro-

berto Silveira de Pontes Medeiros(Mestre), Horacio Didimo ‘aEereira

Barbosa:Vibira(Méstre)$fJosé Leao de Alencar Oliveira JUnior(Doutor),

José Linhares Filho (Doutor), Lfliz Tavares Jflnior(Livre-Docente) ,

Maria de Fatima Oliveira Costa(Mestre), Odalice de Castro Silva(Mes-

tre), Rafael Sénzio de Azevedo(Doutor), Sebastiao Teoberto '1MoErao
LandimbéDoutor),=Dis£iplinas a serem ministradas no primeiro ”Semes-
+u9- Tanria a Mé+ndne Ha Tnunc+innn§n litprérin (A5h/n\_T9nriA dfl
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Pesquisa Bibliogréfica (45h/a), Ficgao em Lingua Portuguesa(455/a)5

Poesia em Lingua Portuguesa(45h/a) Literatura e Pedagogia(60h/a)
Finda a exposicao, a Conselheira Ana do Rego Monteiro referiu-se a

metodologia do curso e aos critérios de avaliagao. Posta em votagfio

a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA. Recurso in-

terposto pelo candidato Mardfinio Ferreira Lopes, contra indeferimeg

to a inscrigao de Concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo

Teoria e Metodologia da Historia. 0 Professor René Barreira fez a

leitura do seguinte parecer: "Mardénio Ferreira Lopes, professor e-

conomista, administrador, casado, residente nesta capital, na Av.Fi

lomeno Gomes, n9 100, 39 Bloco, Apto.510, Bairro Jacarecanga,solici

ta que o Conselho do Centro de Humanidades face uma reavaliacao do

indeferimento da candidature a selecao do Concurso Pfiblico para Prg
fessor Auxiliar do Departamento de Histéria, cujo Setor de Estudo é

3 Discipline Teoria e Metodologia da Histdria,e que recebeu um "Pa-

recer"(anexo xerox) sem numeragao especifica do Departamento de

Histdria, do Centro de Humanidades da Universidade Federal do

Ceara, assinado pela Chefe da Comissao, a Professors Adelaide Ma-

ria Gongalves Pereira, pelo Professor Francisco de Assis Santos de

Oliveira e 0 Professor Pedro Airton Queiroz Lima. A cause do indefe

rimento do pedido de inscrigéo do candidato foi n50 ter deixado uma

cdpia da quitagao eleitoral e militar; a professors Adelaide Maria

Gongalves Pereira argumentou que o parégréfo terceiro do artigo 39

da Resolugao n957/CEPE(Anexo Xerox), de 21 de Dezembro de 1992, diz
que " Nao se admitindo a juntada de documentos apos o prazo previs—

to para as inscricoes", so que quando o candidato fez a inscricao ,

os funcionarios estavam em grave, e quem ojnscmweufoi a Chefe do

Departamento de Histdria, conferiu os documentos e colocou na fiche

de inscricao como apresentados, e que nao foi pedida nenhuma copia

ou xerox dos documentos(quitag§o eleitoral e militar); ora no pro-

prio Edital n9 025/94 (anexo xerox), do Concurso nao fala em cdpia

ou xerox, diz que " acompanhado dos documentos exigidos na' Artigo

39(terceiro) da Resolucao n957/92-CEPE, que sfio: a) Diploma de Gra-

duagao em curso superior e respectivo historico escolar,cujo curri-

culo oontenha o setor de estudos em Concurso", observe-5e que aqui

nfio pedE copia ou xerox entende-se que sad as originais, no Edital—

025/94 do Concurso nao tem nada que diga copia ou xerox, entfio see

05 originals, b) Memorial em 4(quatro) vies relacionando Os titulos
e trabalhos do candidato, acompanhado de comentarios que permitam
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copies de xerox dos comprovantes dos titulos, declaragfies e traba—

lhos. Nestes Curriculum Vitae tem o namero, zona, segao do titulo
eleitoral e a dispensa de incorporagao militar, com numero, local
e série; " c) Comprovante de pagamento de taxas de inscricao", foi

entregue 0 original recolhido e oarimbado pela maquina elétrica do

Banco do Brasil, Agéncia Benfica, no periodo da greve dos funcioné

rios da UFC; o questionamento da Professora Adelaide Maria Gongal-

ves Pereira sobre a n50 existéncia da quitagfio eleitoral e militar

(anexo xerox), fica sem validade visto que, ao conferir os documeg
tos e assinar a Chefe do Departamento de Historia estava autenti—

cando o recebimento; caso seja aceito pelo Conselho de Centro de
Humanidades a inscricfio do candidato, que esta desigao nao sirva
de obstaoulo para o candidato, perante a Comissao do Concurso.Nes—
tes termos , PedB Deferimento. Fortaleza, 10 de junho de l994-Mar—

donio Ferreira Lopes". Prosseguindo, 0 Professor René Barreira fez

a leitura do Parecer da Comissao Especial: " A Comisséo Especial

designada pela Portaria de n9 17 do dia 01 de junho de 1994, da

Chefe do Departamento de Historia, do Centro de Humanidades da Uni
versidade Federal do Ceara, para apreciar os requerimentos e fa—
zer comprovacao dos titulos apresentados pelos candidatos ao Con-
curso de Professor Auxiliar no Setor de Estudo de Teoria e Metodo—
logia da Historia, conforme o Edital n9025/94, do Vice-Reitor no

exercicio da Reitoria da Universidade Federal do Ceara, do dia 14

de abril de 1994, emite o seguinte Parecer: l.Indica ao Departameg
to, o deferimento dos pedidos de inscricao dos candidatos a seguir

relacionados, por satisfazerem as exigencias especificadas no Edi—

tal supra citado: Osmar Luiz da Silva Filho, Maria Aperecida de

Sousa, Jose Ernesto Pimentel Filho, Francisco Régis Lopes Ramos ,
Berenice de Abreu de Castro Neves, Adilson Prizmie Momce, Ruy Vas—
concelos de Carvalho, Silvia Maria Aragao de Andrade Furtado.2.Com

base no Art. 39 do Edital n9025/94 e no 39 do Art. 39 da Resolu4
950 n9 57/CEPE, de 21 de dezembro de 1992, indica ao Departamento

o indeferimento do pedido de inscrigao do candidato Mardonio Fer-
reira Lopes, pelo fato do referido pedido de inscricfio nfio estar

devidamente acompanhado de todos os documentos exigidos, especifi-

camente os comprovantes de quitacfio eleitoral e militar.Fortaleza,
08 de junho de 1994. Adelaide Maria Goncalves Pereira( Presidente

da Comissao), Francisco de Assis Santos de Uliveira e Pedro Airton

Queiroz Lima." Ao final da leitura do parecer supramencionado, 0

Professor René Barreira colocou a matéria em discussao. A Conse-
-- ‘ -n- .. .-. q u-o! 4-- 1| 1" 1'
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Conselheiro FranciSCO Souto Pauline concordou com a Conselheira

Adelaide Gongalves; observou que para evitar tais ‘ ooorréncias

(pois a legislagfio da margem aos recursos), o funcionério devia

estar instruido para receber a documentagao completa. 0 Conselhei

ro Teoberto Landim ponderou que no periodo de inscrig§o(30 dies),

0 candidato podia tirar e colocar doeumentos; a partir destes 30

dias a Comissfio n50 podia mais receber documentos, ao mesmo tempo

em que achara vélido o parecer da Comissao. 0 Professor René Bar-

reira salientou que 0 ate de recebimento da documentagfio nao que-

ria dizer que a inscrigao fora aceita. Posta a matéria em votagao,

este Conselho de Centro decidiu, por unanimidade, nao acatar o

recurso do candidate Mardénio Ferreira Lopes, contra o indeferi-

mento, pelo Departamento de Histéria, de sua inserigao para o

concurso de Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Teoria e Metodo—

logia da Histdria. Assuntos de interesse do Centro de humanidades

e ou da UFC. 0 Professor René Barreira.comunicou que, inaugurado

o Auditétio José Albano, foi designado o servidor Francisco Mi—
randa para ser responsével pelo funcionamento do mesmo(abrir; li—

gar o som). Salientou ainda nao ser permitido o funcionamento do
referido Auditério nos dias de sébado e domingo, e que nao haveré

cobranga de taxa( de manutengao) para os diversos setores da uni-

versidade, apenas para InStituigfies de fora. Havera prioridade pa—

ra 0 Centro de Humanidades, depois a Universidade em geral e em

seguida as Instituigfies de fora. Nao seré permitido merendar,oolo-

car cartazes e fumar no Auditorio. A Conselheira Adelaide Gongal-

ves admitiu que o Auditério José Albano é um elo da Universidade
com a sociedade, havendo necessidade de normas para seu bom funci-

onamento. Em seguida foi discutida a possibilidade de oessfio do

Auditério José Albano para os partidos politicos, haja vista 0 pe—

riodo de campanha eleitoral. A Conselheira Adelaide Gongalves su-

geriu trazer para a préxima reuniao deste Conselho a legislagao e-

leitoral. Einalizando 0 Professor René Barreira oomunicou que en-

traré de férias, devendo a Professora Maria Elias Soares assumir a

Diregao do Centro. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor de

clarou encerrada a sessao, da qual, eu Maria de Nazaré de Olivei

ra Lédo, na qualidade de secretaria, lavrei a presente ata, que

depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...


