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Ata da 403a Sessz‘io Ordinén'a do Conselho Ade Humanidades da Universidade

Federal do Cearé. A05 11 (onze) dias do mes de dezembro do ano de 2003

(dois mil e ties), as 09100 (dove) horas, realizou—se, na Sala de Reunides, mais

uma sess'éio ord' ' 'a do Conselho do Centro de Humanidades, sob a

presidéncia da Senhora Diretora, Professors Maria de Fatima Oliveira Costa,

eontando com a presenea dos Senhores Conselheims: Antonio Wellington de

Oliveira Junior - Vice-Diretor do Centro, Sebastifio Teoberto Mourfio Landim

e Elvira Gloria Dmmmond Wanda, chefe e represemaate do Departamento

de Literatura; Marlene Gonoalves Mattes, chefe do Depaflamento de Letras

Vemaeolas; Teresa Maria Frota Bezerra e Orlando Luise de Max:130, sub-ehefe

e suplente do representante do Departamento de Letras Estrangeiras; 'Rute

Batista de Padres, Chefe do Departamento de Ciéneias da Informaefio; Carlos

Silveira Versiani dos Anjos Jimior, chefe do Depaflamento de Ciéncias

Soc-iais; Isabel Ctistina Feneira Botsoi e Angels de Meme Masques, chefe e

representante do Depaftamento de Psicologia; Kleber C. Amora, Sub—chefe do

Depanamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza, coordenador do curse de

Letras; Silvia Helena Belmino Freitas, coordenadora do curse de

Comxmicsgfio Social; Maria do Rosério do F’tima P. Cysne, ooordenadora do

curse de Bibiioteeonomia; Veronica Morais Ximenes, coordenadora do curse

de Psicologia; Almir Lea! de Oliveira, coordenador do Curso de Historia; José

Linhazes Eilho, vice! coordeoador do Programa de Poe—Graduaefio emLetras;

Francisco Roterdan Femandes Damasceno, coordenador Geral das Casas de

Guitars Estaageira 5 Mafia Elias Soars-s, ex-Diretora do Centre de

Humanidades. A Senhora Diretora Professora Maria de Féthna Oliveira Costa

prestou alguns informes aos presentes dizendo ter reeebido do Departmento

de Letras Veméculas o ofieio 9“ "232, datado de 03.12.03, em due solicits

come pronto de pauta, esclareeimento a reSpeito das questoes relative a GED.

A Diretora Professora Maria de Fétima Oliveira Costa fez algumes coiocagoes

4:: 11353011 3 palavra para 0 Professor Antrnio Wellington de Oliveira Iénior,

Presidente da Comissfio, para analisar os relatdrios da GED. 0 Prof.

Welliagton 13191011 disse também nfio concordar com os critérios ddotados para

ease dpo de avaliaefio e que. em 'virtude de alguns contratempos a confissfio-

resolveu aria: um documento a ser encaminhado para a ProeReitoria de

Planejamemo, em. one so reflita mais- aprofundadamente esta questfio da

availagfio. Em seguida a Profa. Marlene Mates fez a leitura de um documento"

feito pelo Profi Paulo Mosénie Teixeira Duazte, do Departamente de .Letras

Vemdeulas, oolocando a sea indignaodo quanto d avaliaefio e solicita que pelo

memos haia uma maio: reflexfio sobre o asssmto. Em seguida a Diretota ‘do

Centre, Hofa. Maria de Fatima Oliveira Costa lembrou a todos os

conselheiros presentes a confratemizagéo natalina, solieitasdo qua hsja mais
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empenho por parte de cada chefia, para que se possa fazcr ulna estimativa b
ndmero do participantss a fim do comratar os sendcos necessaries. Logo was,
comtmicou sabre a Semana de Humanidades que, a principio esia marmda
para o periodo do 01 a 0.4 do marco de 2004. Passou a paiavra ao Pmi
Wellington Junior, 0 qua! infonnou qua, em uma primeira reunifio jé
acontecida com os representantcs dos Departamen‘ios, foram formadas as
comissoes a serem indicadas com os respectivos coordenadores: Pesqujsa —
Profa. Marlena Matias, do Departamonto do Latras Veméculas; Ensino Profa.
Eiizabete, do Departamento de Literatura; Extensao — Francisco Roterdan
Femandes Damasceno, da Casa de Cultura Francesa; Administracfio , Antonio
Caubi Ribeiro Tupinambé, do Departamento de Psicoiogia e Infra Estrm —
Klebe-r Cameiro Amora, do 'Dcpartamento de Filosofia‘ Ainda com a palavra,
0 Prof. We'liington Junior disse que esta marcada para o préximo dia 22 mais
ama reunifio com todas as comissoes. A Diretora do Centre Profa. Maria de
Fatima OIiveira Costa, constatando haver quorum regimental deu im’cio a
reuniao. Logo apés colocou para aprovacfio do Conselho a ata da 402“ reuniéo
qua, posta em votacao foi aprovada por unanimidade. I — Abertura gigs
Tra-balhos: A Profa._ Fatima Costa dissc que havia solicitacfio do algumas
inclusoes e lembrou ao Conselho qua, na filtima reunifio tin-ha sido decidido
qua n50 scrim aceitas inclusoes, a 1150 scr matérias Cuja documentacfio
estivesse completa 8 one pudesse comprometsr professores on departamcntos.
Em seguida submeteu a apreciacfio do Conselho a exclusfio do pedido de
pronogacao do Projoto de Extensao intitulado “Italiano Instrumental”,
coordenado pela Profa. Maria José Santa Rosa Borges de Castro, informando
qua faltavam al‘guns documentos. Colocado cm voiacéo, foi aprovada pot
unanimidade a exclusfio do proj'eto. 0 Ptof. Francisco Roterdan pediu a
palawa para solicitar a incluséo do dois projetos a dis-so ser 0 primeiro em
concordar com a 11239 1110111850 desses projetos e que sentia—se numa situacao
inodmoda mas, considcrando 9 one foray decidido polo conselho em maniac

_ ‘passada 6 £50 hem Icmbrado peia Diretora, ou seja, a docisao de 1150 incluir
psoéotos que ado chagassem com a devida anteccdéncia ao Consciho do .
Contra, para quc pudessem so: submetidos aos triamites Eegais. Diane do
cxpost‘o, ole teria ‘duas mgestocs, a primeira seria dc apresentar os dois
projetos da Casa de Cultura Briténica em parceria com o Depadamento dc
Letras Estrangeiras, com datas retroativas dos projetos para marge de 2603,
qua foi quando so den 9 inicio dw atividades, e a seguada qua os projetos
fossem apresentados com inicio para marge de 2004, o que seria mais logico,
haja vista que ambos os projetos 3'3 haviam side excluidos. A, lJProfessma
Fatima Costa, Diretora do Centre, coiocou. cm discussao e em votagao, taxis
sido aprovada a nfio inchisfio dos projetos c. Sim a reapresenmoa‘o dc novos
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proj0tos para 2004,001lsiderando que nao 3021110111112! 1110311120 para a avahagfio
(10 1153111111111 dos envelvidos A Prefessoia Féiima Costa 1111111111011 que estava
retirando de pauta 0 P103010 de Doutorado em Letras, explicando qua, em
conversa com oDepafiamento (10111012110111, achavam 1112115 000101110 que fosse
formada uma 00111135210 para anélise e 903101101 aprovagfio p010 (3011501110,
00111011110 31310111211100 fingerida na 111111110 reunifio deste (3011501110, 011 seja, 30
submeter projetos desta naturcza com parecer de 111113 0011113550. 0 Prof. José
Linhares digs: 1150 ver necessidade de paracer dc C0miss§0 d0 (3011501110 de
Centro, haja vista sua aprovagfio peio Departamento. 0 Prof. Teoberto Landim
disse discordar da 01111111110 d0 Prof. Linhares. A Profa. Maria Elias fez 1150 da
paiavra e prestou aigzms esclarecimentos quanto ao trfimite classes processes.
Apés (1130113550, 0 (1011301110 aprovou a seguinte 00111133230 para. 3113,1153: .0
ieto de Boutorado em Letras: Profa Dra. Maria Elias Scares Presidente;
Pfofa. Dra. Marlene Gongalves M31103 0 Prof. Dr. Antonio Wellington d0
Ofiveira Junior. Em seguida a Profa. Fatima Costa informou que tambén seria
criada 111113 011113 0011113550 para analisar 0 Projeto d0 Curso de Ewes-131123050
em T001135 da Comunicag'éio e da Imagem, d0 Departamento ('10 00111011103950
Social. Foram indioados- 05 11011105 dos professores: Profa. Dra. Mafia do
Rosa'rio dc Fétima P01120121 Cysne — Preside-ate; Fref. Esp. Carlos Alberto de
Sousa e a Diretora do Canto sugeriu 0 name da Professora Maria Elias scares
para 00111901 3 refefida 0011113350 Comissfies aprévadas :10: unanixzfidade II —
ORBEM D0 BIA: i’rimeira Matéria — Projetos d0 Pesquisa:1) A
COESEIhQiIaWF‘12abel Cristina Feneira Borsoi, manifestou—se relatando a maténa
apmvada p010 Depanamento de Psmologia em reuniao do (1121 03.12.63, que
ttata £10 projeto d0 pesquisa “Cultural Operéria, Identi “e- Operéria e M000 de
Vida: possibfiidades e 111111103 (16 categon'as dc aboréagem da realidade (13
013550 Habalhadora”, coordenado p012 Profa. Izabel Cristina 1301101121 1301501.
Ms a Ieitura, 0 parecer d0 projeto acima foi coiocado em votagéo e aprovado
p0: unanimidadg 2) O CQnselheiro 3011351130 Teoherto MOurae Landim
informou a0 0011301110 que faria apenas um commicado por ter side
apresentado no 111051110 documanto do 0000 projeto, 113 ultima reuniae deste
Conseiho, (10 registro do projeto de pescplisa “As Miflas dc Praia 011 (10 001110
.1036 de Alencar Criou uma Paréboia; da Poesia”, coordenado pela Profa.
0431100 410 Castm Silva. Em 17013050, aprovado por 0.1131111111412140. 3) 0*
0011301110110 Sebastifio Rogério de Barros c’ia Ponte manifestou—se relatando a
matéria aprovad‘a p010 Deyartamento €10 Histéxia, em 101111150 do dia 30.10.03,
que trata d0 proje’io de pesquisa “Conservar para preservar, preservar para
0011110001: 910003305 crimes d0 Arquivo do Estado £10 Cearé”, c001denad0 p013
Frofa. Bra. Maria Verénioa $001010 ‘Ferreras, Apés Ieitura, 0 parécer do
1310d acima foi. 0010m 6111 {1150113350 c 0111 170123050, 1011110 side aprovado
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pot maninfidade. Sggyda Matéria: Relatér‘fos de- Projetos de PM —1) 0 oomelhoiro Sobastiéo Rogério de Barros da Ponte maoifestou-se,_ relatando a matéfia aptovada em reuniao do Departamento de Efistoria do din30.10.03, que trata do Reiatorio do Projeto do Pesquisa “A um tiro de pedras:das medidas costumeiras a unifioaoéo das medidas. Revoltas no Império”,ooordenado peia Profa. Bra. Maria Veronica Secreto Ferreras. Apés a leituta,o parecer do relatén’o aoima foi posto em discussfio e em votagéio, tendo sidoaprovado por unanimidade. 2) O Conselheiro Carlos Versiani manifestou-serélatando a matéria, aprovada em reunifio do Departamento de CiénciasSooiais do dia 14.10.03, qua trata do relatozio do Projeto do Pesquisa “Politicodo Imagem e Dinéimica dc Campanhas Eieitorais no Cear‘é: ciclo dccampanhas nfio competitivas e competitivas”, coorde-nado pela Profa DimRejane Vasconcelos Aocioly de Carvalho. Apos a Ieitura, o parecer do' relatofio foi posto em discussfio e em votaoéo, seodo aprovado perunanimidade. Terceirg Matréfia; Prorrogagz‘io de Projeto de Pesquisa: I) Aconsolheira Teresa Maria Frota Bezorra manifestou-se, relataodo a maiéfiaaprovada em reunifio <10 Depaxtamento de Letras Estrangei-ras do dia 18.11.03,qua trata da solicitagfio do pronogagéo do Projeto do Pesquisa ‘Tungéos daage-111 na Epopéia amiga Greco~Latina”, ooordenado peio PrOf. FranciscoEdi tie Oliveira Sousa. Apos a ieitura do documento, este foi posto emdisousséo e em votagtfio, tendo side apro "ado pox unanimidade. 52%Matéria: Projeto do Extensfio — i) a) A conseiheira Izabel Cristina Farrah-aBorsoi solicitou quo fosse retirado do 'pauta o Projeto “Psicomotrécidaderelacionaf 113 Escola”2 pois 0 111331110 necessitava‘ do algumas con-'eooes. Pomem discussfio e em votaofio, a solicitaofio foi aprovada por unanimidade; h) Aconseih‘eira Izabel Cristina F. Borsoi relatou . a matéria, aprovada peloDepartamento de Psioologia, no dia 03.12.03, que trata do Projeto de Extenséo“Produgfio e Pubficaofio: Home Page da Revista de Psicologia”, coordenadopolo Prof; Dr. Antonio Caubi. Ribeiro Tupmambé- Apos a leimra, o parooor foipesto em votaofio, sentio aprovado por unanimidade. Mtg Matéfia:Abertura do Edital Professor Visitante Brasileim. I) O ConselheiroSebas‘tiz‘io Rogério de Barros da Ponte comunicou que o commie éo Prof;Frank Pierre Giibert Ribart ixé términar em janeiro do 2004, e qua hé ‘umaaeoessidade grands do _ que seja feito om HOVO concurso. Desse modo, 0Departamento solicita a abertura 'de edital para seleofio de Professor Visim,stator do aestudo Historia do Brasil. Colooado em disonsséo e em votafio, opedido foi aprovado por unanimidade. Sextet Matéria: Solicitafio dcAfastamento do Docente. 1) a} O Conselhoiro Orlando Luéz de Arazijo. mquafidade do vice-coordenador do Como de Letras, manifestou—se rehab amatéria em que solicita afastamento oara cursor .Dontorado :- Luz-s
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Ciéssicas na Universidade do 350 Paulo no periodo do 01.03.2004 21
28.02.2005. Em soguida, relatou também a. solicitaoéo do afastamento dos
docentes Francisco Edi do Oliveira Sousa- e Lourdes Bemardes Gonoalves,
para cursarem Doutorado em Letras Cléssicas/Lite’ratura Latina e Estudos
Lingiiisticos e Literérios em Inglés, 'respectivamento, 11a Universidade do 850
Barrio, no periodo do 01.03.2004 a 28.02.2005. Posta em discusséo e em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sétima Motéria ._
Pronogaofio do Afastamento do Become. A- oonselheira Silvia Helena
Beimino Freitas manifostou—se relatando a matéria aprovada polo
Dopartarnemo do Comunicaofio Social, om reuniéo do dig 03.11.03, qua tram
do pedido do pronogaofio do afastamento por mais 04 (quatro) moses, a partir
do 01.03.2004 3. 30.06.2004, do Prof. José Ronaldo Aguigr Salgado, a fin}, do
qua este conclua e defenda a sua dissertagfio no Mestrado em Letras. Posta em
disousséo e em votagéo, o processo foi. movado per unanimdade. b)»
Prorrogagéo do afastamento por mais 05(oinco) moses, a partir de 01.03.2064
a 31.07.2004 do Profossora Liana Viana. do Amaral, para conduit 3 dofeadot
sua tese do Doutorado em 'Eduoaoéo. Posta em discussfio e em votag‘éo, o
podido foi aprovado pox unanimidade Qitava Matéria - Progressfio
Emmi fiorizontai. I)‘ O oonseiheiro Francisco Roterdan Fernandos
Damasceno, coordenador Gerai das Casas de Ctfltura fez a ioitura do reiatério
e do panics: favorével é solicitaofio do progrossfio funcional horizontal do
Prof. Leonel Figueir‘edo do Aiencar Araripe, da Casa de Cuitura Aiemfi, d3
classo E, roferénoia 2, para a mesma classe, refcréaoia 3, a goal foi aprovada
em reunifio da Coordenaofio das Casas de Cuitura em 05.12.03. Pasta em
votaoéo, a matéria foi aprovada p01" unanimidado. £41133 Matérig — Criagfio
do Unidacie Curricuiar. Dopartamento do Psicologia. A conseiheira Veronica
Morais Kimonos relatou a m-atéria aprovada em rcunifio do Deparsamento, no
dia 11.06.03. Pasta em discussfio 6 cm votaoio, a matéria foi aprovada por
unanimdade. III -— Assumes. do Interesse do Centre de Humagidades don
6a UFO. Conciuida a pauta, a Diretora do Centre, Profa. Maria de Fatima
Qfiveira Costa solioitou aos- Conselheiros pressures sugostoes quanta ao
rmpmnenm do horério de inicio para as rcuoiéeg do Conseiho do Centre,
pedindo que assumissem roaimente o compromisssio do so comeoar a remfifiq
no horério marcado. A consolhoira Marlene Mattos Sugar-in que 21 175119150 fosse”
marcad-a para its 9h30min. A conselheira Izabefi Cristina disse que deveria
haver uma tolerancia o que, denim do prazo' desta tolerénoia, case nfio
houvesse quorum so canceiaria a reunifio. 0 Prof. Welflpgton Ifinior sageriu
qr}: fioasse institoido antic, 3 1a oonrooagfio page as 92001710 6131 2a convooaofio

, para, as 9h30mi11. Em seguida? 0 Prof. Antén‘io Wellington de Oliveira Jfinior
infomou a abertura da SBPC, que- se roalizaré em Fortaleza, dig 12.12.2003.
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A Diretm‘a do Centre de Hmnanidadea Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa

agradeoeu 30 Professor Francisco Roterdzm Femandes Damasceno pela 5m

gestfio come coordenador Geral das Casas de Cultura, que teré seu término no

piéximo dia 09 de janeiro de 2004. Nada mais havendo a tratar, 3. Sta.

Diretora declaxou encerrada 21 563850, da qual, cu, Fernanda Aparecida dc

Miranda, secretéfia do Cantro de Humanidades, lawei a piesente ata, que

depois de Iicia er apmvacia, seré assinada pox min: 6 peIos c‘iemais presentes.» ‘
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