
Ata da 413a Sessfio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A03 25 (vinte e cinco) dias do mes de

novembro, do ano de 2004 (dois mil 6 quatro), as 9h (nove) horas, realizou-se

na sala de reunioes, mais uma sessfio ordinaria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a presidéncia da Sra. Diretora Prof“ Maria de Fatima
Oliveira Costa, contando com a presenca dos senhores conselheiros: Ana

Cristina Pelosi Silva de Macedo e Yvanowik Dantas Valério - chefe e

representante do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César

Pompeu e Roberto Arruda de Oliveira — chefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Maria Aparecida de Sousa —

representante do Departamento de Comunicagfio Social; Lidia Eugenia

Cavalcante e Ivone Bastos Bomfim Andrade — chefe e representante do

Departamento de Ciéncias da Informacfio; Carlos Silveira Versiani dos Anjos

Junior — chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Céssio Adriano Braz de

Aquino — chefe do Departamento de Psicologia; Maria Aparecida de Paiva

Montenegro 6 Eduardo Ferreira Chagas — chefe e representante do

Departamento de Filosofia; Rosemeire Selma Monteiro — coordenadora do

Curso de Letras; Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne — coordenadora

do Curso de Biblioteconomia; Veronica Morais Ximenes — coordenadora do

Curso de Psicologia; Odalice de Castro e Silva — coordenadora do Programa

de Pos-Graduacao em Letras; Bernardete Biasi Rodrigues — coordenadora do

Programa de POS-Graduacao em Lingfiistica; Odflio Alves Aguiar — Programa

de Pos-Graduacao em Filosofia; José Célio Freire — coordenador do Curso de

Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora

geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soares — Ex-Diretora do

Centro de Humanidades; Luana Patricia Cunha Carneiro — representante do

Diretorio Académico do Curso de Comunicacfio; Neuila Rocha da Silva,

representante do Centro Académico do Curso de Biblioteconomia; Abrafio

Antonio Braga Sampaio, representante do Centro Académico de Filosofia

Antes de dar inicio aos trabalhos, a Senhora Diretora anunciou a presenca da

Sra presidente da ADUFC, Profa Mirtes Amorim, que informou aos

Conselheiros sobre alguns processos que tramitam na justica, como 0 da

isonomia salarial e do plano Collor (que atuaJmente apenas 790 professores

recebem o equivalente aos 84,32%). A Profa. Mirtes Amorim agradeceu o

espago cedido e explicou que por algumas vezes foram marcados seminarios

para discussfio de todos os processos que tramitam na justica, mas

infelizmente n50 obtiveram sucesso por falta de quorum e que o conselho da

ADUFC deliberou que fosse solicitado um espaco nas reunioes dos Conselhos

de Centros e Faculdades para que os professores ficassem sabendo, atraves de

suas chefias, do andamento de cada processo. Acrescentou, ainda que a



ADUFC, esta a disposicfio de todos para maiores informacoes. A Sra. Diretora
agradeceu a presenca da Presidente da ADUFC e deu im’cio a reunifio
colocando para apreciacao do Conselho um pedido de inclusao de pauta A "
Conselheira Maria Aparecida Paiva Montenegro, solicitou inclusao em pauta ,
dos Projetos Pedagégicos nas modalidades Bacharelado e Licenciatura do 5’
Departamento de Filosofia, explicando que o envio dos projetos para a Pro-
Reitoria de Graduagao era em carater de urgéncia devido ao recente
reconhecimento do Curso pelo MEC, e que existem prazos a serem .
cumpridos. Em votacao, aprovado por unanimidade. Ordem do Dia.
Primeira Matéria. Aprovacfio da 412‘1 ata da sessao ordinariaa tendo sido
aprovada por unanimidade. Segunda Matéria. Indicacfio para Medalha
Prof. Antonio Martins Filho. A Senhora Diretora informou que havia
recebido apenas duas indicaefies — Depto. de Letras Vernaculas — Profa. Maria
Elias Scares e Depto. de Ciéncias da Informacao — Profa. Maria da Conceicfio -
de Souza. Em seguida pediu que cada conselheiro, que fez a respective. ,
indicacao se pronunciasse. A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de
Macedo disse que 0 Departamento de Letras Vemaculas indicara o nome da
Professora Maria Elias Soares pela sua relevante contribuicéio a esta .
instituigfio. Em seguida, a Conselheira Lidia Eugéncia Cavalcante comunicou
a indicacfio do Departamento de Ciéncias da Informacao para a Professora
Maria Conceicao de Sousa (in memoriam), justificando que a referida '
professora foi fundadora do Curso de Biblioteconomia, da Biblioteca
Universitéria e atuou juntamente com o Reitor Martins Filho no periodo em
que esteve a frente da UFC. Na oportunidade, a Conselheira Maria Aparecida
de Paiva Montenegro, informou que 0 Departamento de Filosofia escolheu,
em sessfio ordinéria, para indicacfio o nome do Professor Manfredo Araujo de
Oliveira. A Conselheira teceu comentarios a respeito do referido Professor que
também deu sua contribuigfio para o crescimento e engrandecimento da UFC.
A Sra. Diretora, pedindo licenca aos Senhores Conselheiros, esclareceu que
em consulta a Administracao Superior fora informada que poderia, também,
fazer a sua indicacfio e que, indicaria o nome do Prof. Pe. Francisco Batista
Luiz (in memoriam). Prosseguindo, ressaltou o valor do Pe. Luz, como era
conhecido na época em que foi Diretor da entao Faculdade de Filosofia,
Ciéncias e Letras, atual Centro de Humanidades. Apos alguns comentérios a
respeito das indicaeoes feitas, a Sra. Diretora informou aos conselheiros
presentes que os Centres deveriam votar em apenas trés nomes, conforme
decisfio do Reitor e aprovacao do Conselho Universitério. Dando
prosseguimento a votacao, foram indicados os seguintes nomes: em 1° lugar —
Prof. Pe. Francisco Batista Luz (in memoriam) com vinte e um (21) votos; 2°
lugar Profa. Maria Conceicao de Souza (in memoriam) com dezoito (18) votos



e 3° lugar - Prof. Manfredo Arafijo de Oliveira com quinze (15) votes, ficando
em 4° lugar a Profa. Maria Elias Soares, pore’m so podera levar para o
Censelho es trés primeiros mais votados. Pesta em vetagfie, a matéria foi
aprevada per unanimidade. Terceira Matéria - Alteragees nas Resolueees
11°09/CONSUN1 — 1993 e 24/CEPE — 1995. Ceordenagfio Geral das Casas de
Cultura Estrangeira. A conselheira Glaucya Gislayne Brite Cavalcante
infermou aos conselheiros presentes que o estude para essas mudaneas esté
acontecendo desde a I Semana de Humam'dades, e que trata de propostas de
mudaneas na Reseluefio n°24/CEPE, de 10 de setembro de 1995, que
disciplina a progressfio funcienal, dentro de uma mesma classe e de uma para
outra dos professores do quadre do magistério de 1° e 2° graus da UPC. 0 art°
12 da atual Resolueao diz que: “o parecer favoravel da Cemissae de Avaliagfie
sera encaminhado a aprovagfio do Colegiado Geral das Casas de Cultura
Estrangeira e do Conselho do Centre de Humanidades e remetido a apreciaeao
cenclusiva da CPPD, e dai a decisz‘ie final do Reitor”. Proposta de Mudanga:
O parecer favoravel da Comissfio de Avaliagao sera encamjnhado a aprovaeao
do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira, remetido ao Centre de
Humanidades e a apreciaeae conclusiva da CPPD e a decise’io final do Reitor.
Em seguida a oenselheira Glaucya Gislayne colocou para os senhores
censelheires as prepostas de mudangas na Resoluefio n°09/CONSUNI, de 29
de outubro de 1993, que: “Cria a Coordenadoria das Casas de Cultura
Estrangeira e da outras providéncias”. Em seu Art. 2° - A coordenaderia das
Casas de Cultura Estrangeira é um érgfio técnico-administrative, vinculado a
Direteria do Centre de Humanidades, incubido de planejar, ceordenar e
administrar as atividades das Casas de Cultura Estrangeira e do Curso de
Esperanto.” Proposta de Mudanga: Suprimir o termo: Curso de Esperanto.
0 Art. 3° diz que: “A Coerdenadoria das Casas de Cultura Estrangeira, tera
um celegiade deliberative e censultivo com a seguinte compesioao: a) “...”; b)
“‘...”; c) Coordenador do Curse de Esperanto; d) 01 (um) representante do
corpo doeente de cada Casa de Cultura Esn'angeira e do Curse de Esperanto,
eleite per seus pares para um mandate de 02 (dois) anos, renovavel per
periodo igual. Proposta de Mudanga: Suprimir a alinea “c” e na letra “d”
suprimir o termo e do Curso de Esperanto. No Art. 4°, onde se 16: “...letades
nas Casas de Cultura e no Curso de Esperanto, integrante de uma lista tripliee
per eles constituida, em votagao secreta, numa reuniao presidida pelo Direter
do Centre”. Proposta de Mudanga: “...lotados nas Casas de Cultura
Estrangeira. Além dos decentes participarfio do precesse‘ eletivo, come
eleitores, os servideres técnices-administrativos lotados nas Casa de Cultura
Estrangeira 6 na Coordenadoria Geral”. No Art. 5° alinea “c” supressfio do
termo: “... e do Curse de Esperanto”; alinea “d” “Aprovar os planes



individuais de trabalho dos professores de ensino de 1° e 2° graus, vinculados
as Casas de Cultura Estrangeira e ao Curso de Esperanto e encaminha-los a
CPPD, apos homologagao pelo Conselho do Centro de Humanidades.
Proposta de Mudanga: “Aprovar os planos individuais de trabalho dos
professores de ensino de 1° e 2° graus, vinculados as Casas de Cultura em
seguida encaminhar para a Diretoria do Centro de Humanidades e per filtimo
seu encaminhamento a CPPD. No Art. 7° suprimir os itens “g” e “h”,
respectivamente, Casa de Cultura Russa e Casa de Esperanto. No Art. 9°
“Cada Casa de Cultura e o Curso de Esperanto terao urn Coordenador, eleito
pelos respectivos professores de 1° e 2° graus, e dentre eles, para urn mandato
de 02 (dois) anos, renovavel por igual periodo”. Proposta de Mudanga:
“Cada Casa de Cultura tera um coordenador eleito pelos respectivos
professores de 1° e 2° graus, em votagao secreta, para um mandato de 02 (dois)
anos, renovavel por igual periodo. Além dos docentes, participarfio do
processo eletivo, como eleitores, os funcionarios técnicos-administrativos

lotados em cada Casa de Cultura”. Ainda no Art. 9°, Paragrafo Unico sera
suprido o termo no Curso de Esperanto. E fmalmente a exclusao do Art. 12
que trata apenas do Curso de Esperanto. Em discussao a conselheira Glaucya
Gislayne sugeriu que apos aprovagao pelo Conselho de Centro levara as
sugestoes para a Administragao Superior. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada com 01 (um) voto contrario. Quarta Matéria: Projetos de Extensao
— Departamento de Letras Estrangeiras. A conselheira Ana Maria César
Pompeu relatou as matérias aprovadas em reuniao do Departamento de Letras
Estrangeiras no dia 01.10.04 que trata dos projetos de extensao intitulados: a)
Curso Basico de Grego Classico e Koiné — turmas I, II e III, por ela
coordenados. A Professora Ana Maria Ce’sar Pompeu fez a leitura dos
pareceres dos referidos projetos que tém por objetivo “oferecer ao aluno uma
introdugao da morfologia, da sintaxe e da estilistica do grego antigo, visando a
leitura dos textos originais e a sua insergao na cultura helénica”. Posta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A conselheira Ana Maria
Ce’sar Pompeu relatou a matéria informando aos conselheiros presentes que na
reuniao anterior o projeto de extensao “Corregao Fonética em Lingua
Francesa”, havia sido retirado dc pauta por ja ter expirado o seu prazo, mas
estava trazendo para ser novamente apreciado pelo Conselho de Centro, com a
devida justificativa. Em discussao, a conselheira Elizabeth Dias Martins
comentou sobre as dificuldades encontradas pelos coordenadores em
encaminhar seus projetos para apreciagao do Conselho de Centro em tempo
habil, e propos que fosse dado um prazo para projetos ja realizados, serem
apreciados. O conselheiro Céssio Adriano Braz dc Aquino lembrou aos
demais conselheiros que essa decisao ja havia sido aprovada em reunifio do



Conselho de Centro. A conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante disse

que os outros Departamentos ja foram prejudicados. A conselheira Rosemeire

Selma Monteiro sugeriu que essas discussoes entrassem novamente como a

ponto de pauta a fim de que seja avaliado prazo para regularizaoao das

pendéncias e caso seja aprovado, os projetos serao apreciados na mesma

reuniao. A sugestao foi aprovada por unanimidade. Posta em votagao a ——s

matéria referente a0 citado projeto foi retirado de pauta. b) Departamento de

Literatura. A conselheira Elizabeth Dias Martins relatou a mate’ria, aprovada

pelo Departamento de Literatura, em reuniao do dia 28.09.04, que trata do ——

projeto de extensao intitulado: “Amigas da Leitura”, coordenado pela Profa. __,

Maria Neuma Barreto Cavalcante. A conselheira Elizabeth Dias Martins fez a

leitura do parecer do referido projeto, que tem o objetivo de “estimular nos

alunos o gosto pela leitura de obras literarias em geral, e treinar as aplioadoras

do Projeto no exercieio da docéncia”. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 0) Departamento de Ciéncias da Informaoao. A

conselheira Lidia Eugenia Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo

Departamento de Ciencias da Informaqao, em reuniao do dia 18.11.04, que

trata do projeto de extensao intitulado: “PROLER”, coordenado pela Profa.

Rute Batista de Pontes. . A conselheira Lidia Eugenia Cavalcante fez a leitura

do parecer informando que o objetivo do citado projeto é “congregar esforeos

de professores, biblioteoarios, agentes culturais e outros envolvidos com as

questoes da leitura e da escrita para construir pontes emIe a Escola, a

Biblioteca e a Sociedade, de modo a potencializar‘ as capacidades e

competéncias de educadores e educandos no sentido de poderem protagonizar

uma educaoao de qualidade, respeitadas a identidade e singularidades de cada

um”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta

Matéria: Relatério Projeto de Extensao — Departamento de Ciéncias da _.

Informagfio. A conselheira Lidia Eugenia Cavalcante relatou a matéria

aprovada pelo Depafiamento de Ciéncias da Informagao, em reuniao do dia

18.11.04, que trata do relatorio do projeto de extensao int'tulado “II Seminério

de Leitura e Formaqao do Leitor”, por ela coordenado. A Profa. Lidia Eugenia

Cavalcante fez a leitura do pareoer, esclarecendo aos senhores conselheiros

que o objetivo do referido projeto foi “format leitores cidadaos capazes de

identificar as diferentes manifestagzoes artisticas, sociais e culturais como

representaooes do ato de ler, ampliando o conceito de leitura e relacionando-o

com o patrimonio e a memoria”. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Sexta Matéria: Projetos de Pesquisa — Departamento de

Filosofia. A conselheira Maria Aparecida de Paiva Montenegro relau 25

matérias aprovadas pelo Departamento de Filosofia em reuniao do dia

18.11.04 que tratam dos projetos dc pesquisa intitulados: a) “Doxa e
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.. Posta em votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. c) “O Mito do

Episteme: implicacoes das distincoes dos termos na fimdamentacfio ética do

Governo”, coordenado pela Profa. Karen Franklin da Silva; e b)

‘5Subjetividade e Natureza: uma retomada critica de Ludwig Feuerbach”,

coordenado pelo Prof. Eduardo Ferreira Chagas. Apés a leitura dos pareceres

dos citados projetos, feita pela conselheira Maria Aparecida de Paiva

Montenegro, as matérias foram postas em votacao, sendo aprovadas por

unanimidade. b) O conselheiro Odilio Alves Aguiar relatou a matéria

aprovada pelo Departamento de Filosofia, em reuniao do dia 22.11.04, que

trata do Projeto de Pesquisa intitulado: “A concepcao platonica de linguagem

a luz da filosofia do segundo Wittgenstein”, coordenado pela Prof“ Maria
Aparecida de Paiva Montenegro. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Literatura. A conselheira Elizabeth Dias

Martins relatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Literatura, em

reuniao do dia 26.08.04, que tratam dos seguintes projetos dc pesquisa: a)

“Critica Brasileira Contemporanea de Autoria Feminina”, coordenado pela

Prof“ Vera Maria de Queiroz Costa. A conselheira Elizabeth Dias Martins fez

a leitura do parecer do citado projeto. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por una'nimidade. b) “A Arte de Trobar na Poesia de Cecilia

Meireles”, coordenado pelo Prof. Roberto Silveira de Pontes Medeiros. A

conselheira Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer do referido projeto.

diabo no Cordel Nordestino”, coordenado pela Prof“ Elizabeth Dias Martins,

que fez a leitura do parecer. Posta em votacao a matéria foi aprovada por

unanimidade. d) “Tracos da Infancia na Literatura Brasileira”, coordenado

pela Prof“ Fernanda Maria Abreu Coutinho. A conselheira Elizabeth Dias

Martins fez a leitura do parecer do referido projeto. Em discussao a

conselheira Bernadete Biasi Rodrigues sugeriu que constasse no respective

parecer a data de inicio e térmjno dos projetos, tanto de extensao como de

pesquisa. Sugestao aprovada. Posta em votaoao a matéria foi aprovada por

unanimidade. Sétima Matéria. Relatorio Projeto dc Pesquisa.

Departamento de Letras Estrangeiras. O conselheiro Roberto Arruda de

Oliveira relatou as matérias aprovadas em reuniao do Departamento de Letras

Estrangeiras no dia 12.11.04, que tratam dos relatorios dc projetos de Pesquisa

intitulados: a) “A Imagem na epopéia antiga greco-latina”, coordenado pelo

Prof. Francisco Edi de Oliveira Sousa. O conselheiro Roberto Arruda de

Oliveira fez a leitura do parecer favoravel ao citado relatorio. Posta em

votacao a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Glosterm: Glossario de

Termos da moda”, coordenado pelas Prof“s Emflia Peixoto Farias e Teresa

Maria Frota Bezerra. O conselheiro Roberto Arruda de Oliveira fez a leitura

do narecer favoravel do citado relatorio. Posta em votacao, a matéria foi



aprovada por unanimidadc. Dcpartamento dc Filosofia. O conselheiro Odilio
Alves Aguiar relatou a matéria, aprovada em reuniao do Departamento de
Filosofia do dia 22.11.04, que trata do Relatorio do Projeto de Pesquisa
intitulado: “Da descricao dos eventos mentais: para além do impasse entre
objetividade e subjetividade”, coordenado pela Prof“ Maria Aparecida de
Paiva Montenegro. 0 conselheiro Odilio Alves Aguiar fez a leitura do parecer
favoravel do referido relatorio. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Oitava Matéria. Afastamento dc Docente —- Departamento de
Ciéncias da Informacfio. A conselheira Lidia Eugenia Cavalcante relatou a
matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informaca‘o, em reunifio
do dia 10.11.04, que trata do afastamento da Professora Virginia Bentes Pinto,

no periodo de 01.05.05 a 30.04.06, 01 (um) ano, a fim dc cursar estagio pos-
doutoral na Université Quebec a Montreal - LANCI — em Montreal — Canada.
A solicitantc, Prof“ Virginia Bentes Pinto, presente a reuniao, fez um breve
relato sobre o seu plano de estudo, esclarecendo aos senhores conselheiros o
seu objetivo. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Devido ao adiantado da hora, e o fato de alguns conselheiros precisarem se
retirar da sessao, impossibilitando o quorum, a Sra. Diretora sugeriu que a
sessao fosse suspensa e 03 trabalhos retomados no dia seguinte a mesma hora
e local para dar prosseguimento a pauta. Em discussao, aprovada por
unanimidade a sugestfio da Sra. Diretora, Prof“ Maria de Fatima Oliveira
Costa. Dando prosseguimento aos trabalhos da sessao anterior, sob a
presidéncia da Sra. Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, contamos

com a presenca dos seguintes conselheiros: Chefe e representante do
Departamento de Literatura: Profa Elizabeth Dias Martins e Prof“ Neuma
Cavalcante; Representantc do Departamento de Letras Vemaculas: Prof.
Yvanowik Dantas Valério; Chefe e rcpresentante do Departamento de Letras
Estrangeiras: Prof“ Ana Maria Cezar Pompcu 6 Prof. Roberto Arruda de
Oliveira; Representante do Departamento de Comunicacao Social: Prof“ Maria
Aparecida de Sousa; Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias da

Informacao: Profa Lidia Eugenia Cavalcante e Ivone Bastos Bonfim Andrade;

Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais: Prof. Carlos Silveira Versiani

dos Anjos Junior; Chefe do Departamento de Psicologia: Prof. Cassie Adriano

Braz de Aquino; Sub-chefs do Departamento de Historia: Prof. Pedro Airton
Queiroz Lima; Chefe e Representante do Departamento de Filosofia: Prof“

Maria Aparecida dc Paiva Montenegro e Prof. Eduardo Ferreira Chagas;

Coordenadora do Curso de Letras: Profi Rosemeire Selma Monteiro;
Coordenadora do C urso dc Biblioteconomia: Proffl Maria do Rosario de
Fatima P. Cysne; Coordenadora do Curso dc Ciéncias Sociais: Profa Isabelle
Braz Peixoto da Silva; Coordenadora do Curso de Psicologia: Proi:a Veronica
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Morais Ximenes; Coordenador do Curso de Filosofia: Prof. Dilmar Santos de
Miranda; Coordenadora do Programa de POS-Graduagao em Lingfiistica: Prof“
Bernadete Biasi Rodrigues; Coordenador do Programa de Pos-Graduaofio em
Filosofia: Prof. Odilio Alvcs Aguiar; Coordenadora Geral das Casas de
Cultura Estrangeira: Profa Glaucya Gislayne Brito Cavalcante; Ex-Diretora do
Centro de Humanidades: Profl Dra. Maria Elias Scares; Representante do
Quadro de Magistério de 1° 6 2° Graus: Prof“ Dina Maria Fragoso Cestari e
Representante do Centro Académico dc Filosofia: Abrahao Antonio Braga
Sampaio. A Sra. Prof“ Diretora Maria de Fatima Oliveira Costa colocou para
apreciagao do Conselho a Nona Matéria: Prorrogagiio de Afastamento de
Docente — Departamento de Ciéncias da Informagfio. A conselheira Lidia
Eugénia Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de
Ciéncias da Informagao, em reuniao do dia 10.11.04, que trata da prorrogagao
de afastamento da Professora Fatima Maria Alencar Araripe Bezerra por mais
01 (um) ano, a partir (16 01.10.04 a 30.09.05, a fim dar continuidade a0 seu
curso de doutorado que ora realiza nesta Instituigao. A conselheira Lidia
Eugénia Cavalcante fez a leitura do relatorio das atividades anteriores,
desenvolvidas pela requerente. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanjmidade. Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira —
Casa de Cultura Britanica — A conselheira Glaucya Gislayne Brito
Cavalcante relatou a matéria, aprovada em reuniao pela Coordenaoao Geral

‘das Casas de Cultura Estrangeira no dia 19.11.04, que trata da prorrogagao dc
afastamento por mais 01 (um) ano, no periodo dc 01.01.05 a 31.12.05, da
Professora Jocely de Deus Pinheiro, da Casa de Cultura Britanica, a fim de dar
continuidade ao seu curso de doutorado que ora realiza na Universidade de
Valladolid — Valladolid — Espanha. Posta em votagao, a matéria foi aprovada
por unanimidadc. Décima Matéria. Progressfio Funcional Horizontal —
Coordenagtfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A conselheira
Glaucya Gisalayne de Brito Cavalcante relatou as matérias, aprovadas em
reuniao da Coordenagao Geral das Casas de Cultura Estrangeira, no dia
19.11.04, que tratam da Progressfio Funoional Horizontal dos seguintes
docentes: a) Shirley da Silveira Nogueira Sé, da Casa de Cultura Britanica, da
Classe D — referéncia 3, para a Classe D — referéncia 4, do Quadro de
Magistério (16 1° 6 2° Graus. Apés a leitura do parecer a matéria foi posta em
votagao, sendo aprovada por unanimidade. b) Raimundo Mendes da Silva, da
Classe D — referéncia 1 para a Classe D referéncia 2, do Quadro de Magistério
(16 1° 6 2° Graus. Apos leitura do parecer a matéria foi posta em votagao,
sendo aprovada por unanimidade. c) Claudiana Maria de Almeida, da Classe E
rcferéncia 2, para a Classe E referéncia 3, do Quadro dc magiste’rio dc 1° 6 2°
Graus. Apos a leitura do parecer, a matéria foi posta em votagao sendo
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aprovada por unanimidade. d) Giovanni de Alencar Brayner, da Classe. C
referéncia 2, para a classe C referéncia 3, do Quadro do magistério de 1° e 2"
Graus. Apos a leitura do parecer, a matéria foi posta em votagao sendo
aprovada por unanimidade. Décima Primeira Matéria. Projetos
Pedagégicos — Curso de Filosofia. O conselheiro Dilmar Santos de Miranda
relatou as matérias, aprovadas em reuniao do Departamento de Filosofia, no
dia 10.06.04 que tratam dos Projetos Pedagégicos nas seguintes modalidades:
a) Bacharelado - O conselheiro Dilmar Miranda fez um relato sobre as
mudangas nas unidades curriculares e prestou esclarecimentos aos
conselheiros. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)
Licenciatura - O conselheiro Dilmar Miranda fez um relato sobre as mudangas
nas unidades curriculares e prestou esclarecimentos aos conselheiros. Posta
em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Décima Segunda
Matéria: Departamento de Filosofia. Sugestfies de Mudaneas nas
Resoluefies para Concursos. A conselheira Maria Aparecida de Paiva
Montenegro apresentou documento contendo sugestoes para mudangas nas
Resolueoes para Concursos, solicitando aos conselheiros que analisassem 6 na
préxima reuniao deste Conselho, trouxessem sugestoes para se discutir.
Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A Sra.
Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa informou aos conselheiros que
haVia recebido um documento da Superintendéncia dc Recursos Humanos,
proibindo a remooao, até 31.01.2005, dos servidores técnicos—administrativos.
Apos ampla discussao acerca do controle de freqiiéncia e, sobre a dificuldade
em evitar problemas pessoais entre chefias e servidores, foi sugerido que seja
encaminhado um documento a Administraefio Superior solicitando um
conirole formal para a freqfiéncia, a fim de que se possa cumprir a portaria
baixada pelo Magnifico Reitor. Em seguida, informou mais uma vez, sobre o
Baile em comemoragao ao Cinqfientenério da UFC, que sera realizado no
préximo dia 21.12, 6 que as pessoas interessadas deverfio procurar a secretaria
deste Centro. Comunicou ainda, sobre os concursos para professores e
servidores técnicos—administrativos, que deverao ocorrer ate’ maio de 2005,
com contratagzoes previstas para junho de 2005. Finalmente, comunicou sobre
o Relatorio Anual, solicitando aos senhores conselheiros que encaminhassem
até 0 dia 15.12.04 231 Diretoria do Centro, pois o mesmo devera ser enviado a
Administragao Superior. Nada mais havendo a tratar, a Sra. ,Diretora
agradeceu a presenga de todos e deu por encerrada a 365550. E, para constar,
eu, Fernanda Aparecida de Miranda, na qualidade de secretaria, lavrei a
presente ata que apos lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais
presentes. ‘




