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Ata da 423 365350 ordinaria do conselho do ‘Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara aos 24 (vinte e quatro). dias do més de

novembro de dois mil e cinco as 09h e 30min (nove horas e trinta minutes),

realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessfio ordinéria do Conselho do

Centro de Humanidades sob a presidéncia da Sra. Diretora Profa. Maria de

Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros:

Elisabeth Dias Martins — Chefe do Departamento de Literatura; José Alber

Campos Uchoa — Chefe pré-tempore do Departamento de Letras Vernaculas;

Liana Viana do Amaral e Maria aparecida de Sousa — Sub-Chefe e

representante do Departamento de Comunicacao Social; Lidia Eugenia

Cavalcante e Marcio de Assumpeao Pereira da Silva — Chefe e representante

do Departamento de Ciéncias da Informacao; Céssio Adriano Braz de Aquino

6 Maria de Fatima de Sena e Silva — Chefe e representante do Departamento

de Psicologia; Pedro Airton Queiroz Lima — Sub-Chefe do Departamento de

Histéria; Maria Aparecida Paiva Montenegro — Chefe do Departamento de

Filosofia; Marluce Coan — Coordenadora do Curso de Letras; Ines Silva

Vitorino Sampaio — Coordenadora do Curso de Comunicacao Social; Antonio

Wagner _Chacon Silva — Coordenador do Curso de Biblioteconomia; Isabelle

Braz Peixoto da Silva — Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais, Luciana

Lobo Miranda — Coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis

Santos de Oliveira — Vice-Coordenador do Curso de Historia; Eduardo

Ferreira Chagas — Vice-Coordenador do Curso de Filosofia; Odalice de Castro

SiIVa — Coordenadora do Programa de Pos-graduacao em Letras; Maria

Auxiliadora Lemenhe - Coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em

Sociologia; Nelson Barros da Costa — Vice-Coordenador do Programa de Pos

Graduaeao em Lingfiistica; Franck Pierre Gilberto Ribard — Vice-Coordenador

do Programa de Pos—graduacao em Historia; Guido Imaguire — Coordenador
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do Programa de Pés-graduaefio em Filosofia; Glaucya Gislayne Brito

Cavalcante — Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria

Elias Scares — Ex—diretora do Centre de Humam'dades; José Lima Teixeira -—

Representante do Corpe técnico administrative; Evilasio Oliveira —

Representante do Centre Académico de Historia; Rogerio Santiago Raposa —

Representante do Centre Académico de Ciéncias Sécias. ORDEM m D_IA:

Assuntos de Interesse do CH e/ou da UFC. A Sra. Diretora deu inicio a

reuniao, informando aos censelheiros presentes sobre o projeto de expansao

anunciado pelo MEC para abertura de Curses em regioes do Estado,
principalmente aquelas que ainda n50 possuem curses superieres de

graduaeao, no case as curses de Filesofia e Biblioteconomia da Universidade

Federal do ‘Ceara para a Regiao do Cariri. Foi aprovade apenas o

encaminhamento para discussao de criaeao desses dois curses. Em seguida

informeu sobre o recebimento do Oficio Circular 11 24/05, que solicita a

indicaefie de 03(trés) Professeres na Categoria de auxiliar para compor o

Cele’gio Eleitoral do CONSUNI, que devera escolher o novo representante que

cumprira e mandate de 02(dois) anos. A Sra. Diretora solicitou aos Chefes de

Departamentos que encaminhasse a Diretoria do Centre de Hurmnidades a

referida modificaeao. Informou ainda a respeito da realizagfio da III Semana

de Humanidades que sera realizada no perfodo de 25 a 28/04 de 2006, em

seguida comunicou sobre a cenfraternjzaeao natalina do Centre de

Humanidades, prevista para 0 dia 16.12 no Buffet Benfica ou nos jardins da

Casa de Cultura Alema. Durante a discussao, foi indicado o espaeo da Casa de

Cultura Alema e a Sra. Diretera disse que esperava contar com a presenea de

todos. PRIMEIRA MATERIA: Aprovaeao das atas da 421a e 4223. Apes a

leitura das matérias, postas em votaeao, forarn aprovadas per unanimidade. A

Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante solicitou a Sra. Diretera



inversfio da pauta, a firm de que fessem apreciados, inicialmente, devido a

urgéncia, 0s afastamentos dos docentes. Em discusséo, posta em votacfio,

aprovado por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Afastamento de

docentes — Departamento de Histéria. O Conselheiro Franck Pierre Gilberto

Ribard relatou as matérias aprovadas ad-referendum pelo Departamento de

Histéria que trata do pedido de afastamento dos professores: a) Frederico de

Castro Neves, no periodo de 20.11.2005 a 02.12.2005, a firm de apresentar

trabalhos em congresses na Universidade de Barcelona — Espanha; b)

Euripedes Antonio Funes, no periodo de 20.11.2005 a 02.12.2005 a fim de

apresentar trabalhos em congressos na Universidade de Barcelona — Espanha.

Apés discussfio, postas em votacfio, as matérias foram aprovadas com 01 (um)

voto de absteneao. Coordenacfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira —

Casa de Cultura Hispéinica. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito

Cavalcante relatou a matéria aprovada em reunifio da Coordenacfio Geral das

Casas de Cultura Estrangeira no dia 16.11.2005, que trata do pedido de

afastamento da Professora Maria Alice Arruda Ferreira Gomes por 01 (um)

ano, no periodo de 09.01.2006 a 08.01.2007, a fim de cursar doutorado na

Universidade Computense de Madri, em Madri — Espanha. Apés discussfies,

posta em votacéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA

MATERIA: Prorrogacao de Afastamento — Departamento de Ciéncias da

Informacfio. A Conselheira Lidia Eugenia Cavalcante relatou a mate’ria

aprovada “ad-referendum” pelo Departamento de Ciéncias da Informacao, que

trata do pedido de prorrogacao de afastamento da Professora Fatima Maria

Alencar Araripe Bezerra, no periodo de 01.10.2005 a 30.09.2006, a fun de dar

continuidade a0 seu doutorado em Educacfio Brasileira, que ora realiza nesta

instituicfio. Apés discussao, posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. QUARTA MATERIA: Jubilamento — Curso de Psicologia.
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A Conselheira Luciana Lobo Miranda relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Psicologia que trata do jubilamento da aluna Ivana Beatriz

Vasconcelos Marques. A Conselheira Luciana Lobo Miranda informou aos

conselheiros presentes que, por trés vezes consecutivas, a citada aluna havia se

comprometido a concluir o curso, o que nao fez. Alguns Conselheiros se

pronunciaram dizendo que é grande o nfimero de pessoas que tomam essa

atitude dc ocupar as vagas existentes, comprometendo—se com o curso e 1150

cumprindo o compromisso, prejudicando dessa forma pessoas que pretendem

entrar para a Universidade. Posta em votagao, a matéria foi aprovada com 01

(uma) abstengao de voto. QUINTAMALERIA: Aprovagao dos Pianos de
Trabalho 2005.2 - Casas de Cultura Estrangeiras. A Conselheira Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reuniao do

Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira no dia 01.09.2005, que

tratam: a) plano de trabalho da Casa de Cultura Alemfi para o segundo

semestre de 2005; b) plano dc trabalho da Casa de Cultura Britfinica para o

segundo semestre de 2005; c) plano de trabalho da Casa de Cultura

Francesa para o segundo semestre de 2005; d) plano de trabalho da Casa de

Cultura Hispfinica, para o segundo semestre de 2005; e) plano dc trabalho da

Casa de Cultura Italiana, para 0 segundo semestre de 2005, f) plano de

trabalho da Casa de Cultura Portuguesa para o segundo semestre de 2005. A

Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante fez um relato resumido de

todos os pianos dc trabalho. A Conselheira Elizabeth Dias Martins

parabenizou os professores das Casas de Cultura que estao cada vez mais se

qualificando. Postas em votagfio, as matérias foram aprovadas por

unanimidade. SEXTA MATERIA: Projetos de Extensfio aprovados “ad-

referendum” do Conselho de Centro em 21.10.2005. Departamento de

Letras Estrangeiras. Retirado de pauta tendo em vista a auséncia de relator.



Departamento de Psicologia — ‘O Conselheiro Céssio Adriano Braz de

Aquino relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Psicologia

no dia 16.08.2005, que trata do Projeto de Extensfio “II ECPOT — Encontro

Cearense de Psicologia Organizacional do Trabalho e I ERPOT —

Encontro Regional de Psicologia Organizacional do Trabalho”,

coordenado pelo Prof. Céssio Adriano Braz de Aquino. Em discussfio, posta

em votaefio, a matéria foi aprovada por unanjmidade. Departamento de

Ci’éncias Sociais — A Conselheira Maria Auxiliadora Lemenhe relatou a

matéria aprovada em reunifio do Departamento de Ciéncias Sociais no dia

23.08.05, que trata do projeto de extensfio intitulado: “‘Gestfio Democrética e

Protagonismo Cidadfio”, ooordenado pelo Professor Jawdat Abu—Bl—Haj. A

Conselheira Auxiliadora Lemenhe fez um breve relato dos objetivos do

projeto que prevé oferecer a todo cidadfio a oportunidade de conhecrer a

realidade e uma reflexfio sobre as experiéncias de gestfio da coisa pfiblica,

seguindo a linha de transparéncia e democracia, com vistas a estabelecer

valores étioos na administragfio pfiblica e de relagoes de novo tipo entre o

Estado e a sociedade. Posta em votagéio, a matéria foi aprovada por

unanimjdade. Departamento de Filosofia — A Conselheira Maria Aparecida

Paiva Montenegro relatou a matéria aprovada em reuniao do Departamento de

Filosofia no dia 24.08.2005 que trata do projeto de extensfio intitulado:

“Encontro de Pés-Graduagfio em Filosofia do Cearé”, coordenado pela

Professora Maria Aparecida Paiva Montenegro, e tem por objetivo principal

“divulgar os resultados da pesquisa na érea da Filosofia, em nivel de pés-

gradUaofio, realizada no estado do Cearé, bem como promover o intercfimbio

de experiéncia entre professOres e pesquisadores da érea. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA: Projetos de

Pesquisa aprovados “ad-referendum” do Conselho de Centre em



24.10.2005. Departamento de Literatura — ,A Conselheira Elizabeth Dias

Martins relatou as matérias aprovadas em reuniao do Departamento de

Literatura no dia 29.06.2005 que tratam dos seguintes projetos de pesquisa: a)

“A Arte de Trobar na Poesia de Marly Vasconcelos”, coordenado pelo

Professor Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros. Apos discussoes,

posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Residualidade

Literaria e Cultural na Poesia, Narrativa, Teatro e Formas Simples das

Literaturas de Lingua Portuguesa”, coordenado pelo Professor Francisco

Roberto Silveira de Pontes Medeiros. Apés discussoes, posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. c) “O Principio do Mal como

Residuo do Medievo na Literatura Popular do Nordeste”, coordenado pela

Professora Elizabeth Dias Martins. Apés discussoes, posta em votacfio, a

mate’ria foi aprovada por unanirnidade. d) “Processos Residuais nas

'Literaturas de Lingua Portuguesa”, coordenado pela Professora Elizabeth

Dias Martins. Apos discussoes, posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. e) “O imaginario dos afetos na Literatura Brasileira”,

coordenado pelas Professoras Fernanda Maria Abreu Coutinho e Vera Lucia

Albuquerque de Moraes. Apés discusso‘es, posta em votacéio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia — A Conselheira

Maria de Fatima de Sena e Silva relatou as matérias aprovadas em reunifio do

Departamento de Psicologia no dia 16.08.2005, que tratam dos Seguintes

projetos de pesquisa: a) “Levantamento sobre o comportamento dos

Estudantes de Graduacfio da Universidade Federal do Ceara frente ao

uso e abuso de drogas Psicotrépicas”, coordenado pela Profa. Maria de

Fatima de Sena e Silva. Apos discussoes, posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. b) “Levantamento sobre o comportamento de

Adolescentes e Jovens do MST frente a0 uso 'e abuso de drogas
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Psicotrépicas”, coordenado pela Profa. Maria de Fatima de Sena e Silva.

Apés discussfies, posta cm votacao, a matéria foi aprovada por unanimidadc.

Departamento de Histéria — O Conselheiro Francisco de Assis Santos de

Oliveira relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de I-Iistéria

no dia 25.08.2005, que trata do projeto dc pesquisa intitulado “Serra de

iBaturité — Histéria e meio ambiente”, coordenado pelo Professor Pedro

Airton de Queiroz Lima. Apos discussoes, posta em votacao, a matéria foi

apr‘ovada por unanimidade. Departamento de Ciéncias da Informacfio - A

Conselheira Lidia Eugénia Cavalcante relatou as matérias aprovadas em

reunifio do Departamento de Ciéncias da Informacao no dia 23.05.2005, que

tratam dos projctos de pesquisa intitulados: a) “Meméria Digital: estratégias

de informacfio, preservacfio e uso da documentacfio digital em Ciéncias

da Informacfio”, coordenado pela Professora Lidia Eugénia Cavalcante. Apés

discussées, posta em votac'ao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)

“Buscando espacos de Leitura na internet para a formacfio dc Leitores

Criticos, Criativos e Participativos”, coordenado pela Professora Ana Maria

Sé de Carvalho. Apés discussoes, posta em votacz’io, a matéria foi aprovada.

por unanimidade. c) “Gestfio da Informacfio nas pequenas empresas do

municipio de Fortaleza”, coordenado pclo Professor Raimundo Benedito do

Nascimento. Apés discussoes, posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. OITAVA MATERIA: Relatérios dos Projetos de Pesquisa

aprovadas “ad-referendum” do Conselho de Centro em 24.10.2005.

Departamento de Literatura — A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou

as matérias aprovadas em rcuniéio do Departamento de Literatura no dia

29.06.2005, que tratam dos relatérios dos projetos dc pesquisa intitulados: a)

“A Arte de Trobar na Poesia de Cecflia Meireles”, coordenado pelo

Professor Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros. Apés discussoes,



posta em votagzao, 5a matéria foi aprovada por unanimidade. 'b) “Sansfio e

Metamorfose no Cordel Nordestino”, coordenado pela Professora Elizabeth

Dias Martins. Apos discussoes, posta em votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Psicologia — O Conselheiro Céssio Adriano

Braz de Aquino relatOu a matéria aprovada em reunifio do Departamento dc

Psicologia no dia 08.09.2005, que trat'a do relatério do projeto dc pesquisa

intitulado: “Uma Escuta Etica da Psicologia Ambiental”, coordenado pelo

Professor José Célio Freire. Apés discussoes, posta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. A Conselheira Luciana Lobo Miranda relatou a

matéria aprovada em reuniao do Departamento de Psicologia no dia

08.09.2005, que trata do relatério do projeto de pesquisa intitulado: “Préxis

no Nficleo de Psicologia Comunitaria (NUCOM) — Um Enfoque da

'Extensfio Comunitaria”, coordenado pela Professora Veronica Morais

Ximenes. Apés discussoes, posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria

aprovada em reunifio do Departamento de Psicologia no dia 08.09.2005, que

trata do relatério do projeto de pesquisa intitulado: “Como Se Significam as

Criangas? Representagoes Sociais que as Criangas tém da Infancia”,

coordenado pela Professora Angela de Alencar Araripe Pinheiro. Apés

discussoes, posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Nada

mais havendo a tratar a Sra. Diretora Profa. Maria de Fa’tima Oliveira Costa

agradeceu a presenoa de todos e deu por enccrrada a sess‘ao. E, para constar,

eu Fernanda Aparecida de Miranda lavrei a presente ata que apés lida e

aprovada seré assinada por mim e pelos demais presentes.


