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Ata da 4338 Sessfio Ordinaria- do Conselho do Centre de l-lumanidades £121

Universidade Federal do Cearé. A05 17 (dezessete) dias do més de outubro

do ano de 2006 (dois mil 6 seis), as 09h30min (nove horas e trinta

minutes), realizou-se na sala de reuniées, mais Lima sessao ordinaria do

Conselho do Centro de Humanidades, sob a pregidéncia da Senhora

Diretora, Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando coma

presenga dos Senhores Conselheiros: Elizabeth-Bias-M‘aITmS—EfMW‘

Neuma Barreto Cavalcante — chefe e representante do Depaflamento de

Literatura; José Alber Campos Uchoa e Ivanowik Dantas Valério — chefe

pro-tempore e representante do Departamento de Letras Vernaculas; Ana

Maria Cesar Pompeu e Jacqueline: Freitas Bezerra — sub-chefe e

representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes

e Liana Viana do Amaral — chefe pré-tempore e representante do

Departamento de Comunicaefio Social; Rute Batista de Ponies e Marcie de

Assumpefio Pereira da Silva — chefe e representante do Departamento de

Ciéncias da Informaeao; Ceissio Adriano Braz de Aquino. e, Izabel Cristina

Ferreira Borsoi —— chefe e representante do Departamento de Psicologia;

Pedro Airton Queiroz Lima e Gerson Gallo Ledezma Mencscs ~ sub-chefe

e rcprescntantc do Departamento de l-Iistéria; Atila Amara! Brilhante —

chefe do Departamento de Filosofia; Mérluce Coan — coordenadora do

Curso de Lelras; lnés Silvia Vitorino Sainpaio — coordenadora do Curso de

Comunieaoao Social; Antonio Wagner Chacon Silva — coordenador do

CUI‘SO de Biblioteconomia; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do

Curso dc Psicologia; Evanildo Costeski — coordenador do Curso de

Filosofia; Odalice de Castro e Silva — coordenadora do Programa de Pos—

Graduaefio em Letras; Marcia Teixeira Nogueira — coordcnadora do

Programa de Pés-Graduacfio em Lingiiistica; Odilio Alves Aguiar ~— pela

coordenadora do Programa de Pés-Graduagao em Filosofia; Zulmira Aurea

Cruz Bomfim — pela coordcnadora do Mcstrado em Psicologia; Glaucya
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Gislayne Brito Cavalcante —- cecrdenadora geral das; Casas de Cultura

Estrangeira; José Lima Teixeira — representante do Corpo Técnico

Administrative; Hiéscara Sales de Barros — representante suplente do

Centre Académico do Curso de Letras; Armando de Oliveira Lima —

representante do Diretorio AcadémiCo do Curse de Comunicaofio Social e

Evilésio Oliveira — representante pro-tempera do Centre Académico do

Curso de Historia. Foi justificada a falta da Profa. Maria Elias Soares, ex-

diretora do Centre de Humanidades. ORDEM DO DIA: A Senhora

Diretera colocou em apreciaefio a pauta do dia, solicitando ao Conselhe as

seguintes Inclusé-es: 1) Parecer de Progresséio Funcional para a classe der

Professor Associado. 2) Projete de Extensfie — Fenomenologia do Espirito

de Hegel: cdmemoraoéio dos 2-00 anos; Proposta de Reestruturaefio do

Programa de Pés-Graduagfie em Filosofia, solicitado pelo Conselheiro

Atila Amaral Brflhante; ’3) Afastamento de decal—tenth) Carmen Rivas

Maxim us Denis, da Casa de Cultura Hispé‘mica, solicitade pela Conselheira

‘Glaucya Gislayne Brito Cavalcante; b) Maria Elias Scares, do
Departamento de Letras V'ernéculas — solicitado pelo Prof. José Alber

Campos Uchoa. Postas, em votagao, as inclusoes, foraln aprovadas per

unanimidade. PRIMEIRA MATERIA: Apl'_0\_/g_ 50 da A d " essfio._.

ordinéria do Conselho do Centre de Humanidades. O representante do

Centre Acadélnico do Curso de Histéria solicitou correofio n‘a sétima

materia, dc imcrcssc do Departamento de I-Iistéria, onde constava apenas a

aprovaoée de um projeto, faltando o nome do mesmo e de seu coordenador.

Posta em votagao, a matéria foi aprovada per unanhnidade. SEGUNDA

MATERIA: Projetos de Extensfio — Departamento dc Psicolegia. O

Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino, relatou as matérias aprovadas

pelo Departamento de Psicologia, que tralam dos seguimes projetos do

extensfio: a) “Sande, Trabalho e Cidadania através do Mevimento A” e

“Projeto Kara a Kara” _. uma parceria entre NUTRA/NUSCESD~
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UFC, CASA E SEDAS, c’oordenado pela Profa. Maria de Fatima de Sena e

, Silva. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino informou que o

referido projeto tern por objetivo “desenvolver um trabalho de Educacao

sobre Drogas, que possibilite aos sujeitos participantes o desenvolvimento

de uma visao critica sobre 0 use e abuso das drogas”. Posta em votacao, a

mate'ria foi aprovada por unanimidade. b) “Vida(s) em Movimcnto(s),

coordenado pelo Prof. Cczar Wagner de Lima Géis. O Conselhciro Cassio

Adriano Braz de Aquino disse que “criar um espaco para a expressa‘o do

movimento existencial dos sujeitos através da utilizacfio da danca como

facilitadora no crescirnento e desenvolvim'ento pessoal e coletivo”, é o

principal objetivo do referido projeto. Posta em votacfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. c) A Conselheira Luciana Lobo Miranda,

relatou a matéria aprovada pelo Depamamento de Psicologia, que tl'ata do

seguinte projeto dc extensao: “Psicologia Ambiental e

Interdisciplinaridade”, coordenado pela Profa. Zulmira Aurea Bonfirn e

que tern por objetivo principal a “realizaefio de um seminario anual para a

difusao, produefio e discussao do saber da psicologia ambiental”. Posta em

votacao, a materia foi aprovada por unanimidade. Departamcnto de

Literatura - A Conselheira Elizabeth Dias Martins, relatou as matérias‘

aprovadas pelo Departamento de Literatura, que tratam dos projetos de

extensao intitulados: a) “Rotacfies do Siber Pesquisa, Producfio e

Dialogo”, coordcnado pclas Professoras Fernanda Maria Abrcu Coutin‘ho e

Vera Lucia Albuquerque de Moraes, informando que o objetivo principal

do referido projeto é “divulgar as pesquisas realizadasno Programa de Pos—

Graduaefio em Letras/ Mestrado em Literatura”. Posta em votacfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Vestibular em pauta”,

coordenado pela Profa. Elizabeth Dias Martins, tendo como principal

objetivo “proporcionar aos alunos das escolas publicas um pouco mais, de

conhecimento sobre os livros indicados e um local onde possam ouvir‘ e



questionar proi’ossOres sobre a importfincia e as temé‘ticas dos rel’cridos
livros”. Posta em votagfio, a inatéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Letras Estrangeiras _—— A Conselheira Jacqueliné Freitas
Bezerra, relatou as matérias aprovadas pelo Departamento de Letras
Estrangeiras, que tratam dos projetos de extensfio intitulados: 3) “Grupo
de Estudos DACH (Alemanha, Austria (2 Suiga)”, coordenado pelo
Professor Tito Livio Cruz Romz’io, que tem por objetivo "‘despertar nos
alunos a consciéncia de que é necessério alargarem seus horizontes, na
medicia do possivel, em difegentes campos da Cultura e Civilizagfio dos
paises de éxpressfio alem"”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. b) “Curso de Espanhol Instrumental (leitura)”,
coordenado pela Profa. Livia Marcia Tiba Radis Baptista. A Conselheiia

Jacqueline F. Bezerra informou que o objetivo do lefe1ido projeto é
“possibilitar aos estagiérios da disciplina Teoria e Prética do Ensino die
Espanhol a iniciaofio 2‘1 docéncia desse idioma”. Posta em votaofio, a matél‘ia

foi aprovada por unanimidade. c) “‘Introdugfio 2‘1 Lingua Erspanhola
(Médulo A)”, coordenado—pela Profa. Livia Mércia Tiba Rédis Baptista, e
que tern, entre outros, o obj‘etivo de “oferecer é comunidade em geral Lima

iniciagz’io £1 lingua espanhola e favorecer o contato com a cultura do

universe hispénico, de maneira que possamos contribuir para uma
educaofio plurilingiiistica e intercultural”. Posta em votagfio, a matéria foi
gprovada por ynanimidqdo d) A Conselhsira Ana Marig César Pompeii,
antes de relatar a matéria, solicitou a presidente da sesséio que os trés
projetos fossem aprovados em bloco, por tratar—se de umia seqfiéncia.

Aprovado p017 unanimidade- Em seguida, a Conselheira Ana Maria César

Pompe‘u relatou que os projetos “Introdug‘fio ao Grcgo Cléssico’ e

Koiné”; “Curso dc Grego Cléssico e Koiné (Nivcl lntcrncdifirio)” c

“Curso de Grcgo Clzissico e Koiné (Nivcl Avangado)”, por ela
cOordenados, tem por objetivo “oferecer ao aluno uma introdugfio da
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morfologia, da sintaxe e da estilistiea do grego classico e koiné, visando a

. leitura dos textos originais ea sua insergao na cultura helénica”. Postas em

votaeao, as matérias foram aprovadas por unanimidade. Departamento de

Filosofia - O Conselheiro Atila Amaral Brilhante relatou a matéria

aprovada pelo Departamento de Filosofia, que trata do projeto de extensao

intitulado: “Fenomenologia do Espirito de Hegel: ComemOraefio dos

200 anos”, coordenado pelo Prof. Eduardo Ferreira Chagas, e que tern por

objelivo “despcrlar os alunos e a comunidadc cm geral para a iinportfincia

da obra de Hegel para o desenvolvimento da filosofia”. Posta em votagao, a

matéria foi albrovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Projetos

de Pesquisa — Departamento de' Literatura. "1’:(293331561? Elizabeth

Dias Martins relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Literatura

que tratga do projeto de pesquisa intitulado: “O Esvaziamento da Histéria

nas Literaturas Brasilcira e Portugucsa Contemporfineas”, eoordenado

pelo Prof. Cid Ottoni Bylaardt. A Conselheira Elizabeth Dias Martins fez a

leitura do parecer favorével a0 projeto. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento-dc—betras—EMW "

Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou as matérias aprovadas pelo

Departamento de Letras Estrangeiras, que tratam dos projetos de pesquisa

intitulados: a) “Camprcensfio dc Tcxtos dc Espanhol como Lingua

Estrangeira 2‘1 Luz dos Principios de Aguilise do Discurso”, coordenado‘

pela Profa. Livia Marcia .Tiba Rédis Baptista. Apés a leitura do pareeer

favoravel ao projeto, a matéria foi posta em votaeao, tendo sido aprovada

por unanimidade. b) “A Linguagem Figurada c o Ensino (1e Linguas”,

Coordenado pela Profa. Emilia Maria Peixoto Farias. A Conselheira

Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer favoravel a0 projeto. Pasta

em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA

MATERIA — Relatérios de Projeto de Pesquisa. Departamento dc

Psicologia. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou as'
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matérias‘ aprovadas pelo Departamento de PsiCOIOgia que, tratam dos
relatérios dos projetos dc pesquisa intitulados: a) Como se Significam as
Criangas? Representagfies Sociais que as Criangas tém da qfin'cia”,
coordenado pela Profa. Angela de Alencar Araripe Pinheiro. Apés a leitur-a

_do parecer fayorévsl aozprojeto, posta em votagzao, a matéria foi aprovada
pvor unanimidade. b) “Pesquisa — intervengz‘io sobre processos de‘1
mediagz‘io entre criangas em escola pliblica dc Fortaleza’g, coordenado
pela Profa. Veriana de Fatima Rodrigues Colago. Apés a leitura do parecer
favoravel a0 projeto, a matéria foi posta em votagao, sendo aprovada por
unanimidade. c) “Uma eschta da Psicologia Ambiental — segunda
pa rte”, coordenado pelo Prof. José Célio .Freire. Apés a leitura do parecer
favoravel a0 projeto, a matéria foi posta efn votagao, sendo aprovada por
unanimidade. QUINTA MATERIA: Afastamcnto dc Docentes —
Departamento de Psicologia. O Conselheiro Cés‘sio Adriano Braz de
Aquino relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia, que
trata do pedido de afastamento da Profess-ora Zulmira Aurea Cruz Bomfim
que, no periodo de 20.11.06 at 04.12.06 estara participando, com
apre'sentagao de trabalho, do IX Congresso de Psicologia Ambientajl na
Universidade Auténoma de Madri. Posta em votagzao, a mat’éria foi
aprovada por unanimidade. Departamcnto de Literatura —— A Conselheira
Elizabeth Dias Martins relatou a matéria aprovada em reuniao do
Departamento de Literatura, que trata do pedido de afastamento da
Professora Odalice de Castro Silva, para o periodo de 01.03.07 a 28.02.08,
a fun de reallzar Pés—Doutorado na Universidade Federal da Paraiba, em
1050 Pessoa. Na oportunidade, a Conselheira Elizabeth Dias Martins
parabenizou a Profa. Odalice de 3Castr’o por ser a primeira professora do
Departamento de Literatura a se afastar para a realizagao do pés-doutorado.
Posta em votagao, a matéria foi aprovada p01" unanimidade. Departamento
de Filosofia. O Conserlheir'o Atila Amaral Brilhante relatou a matéria,
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aprovada pclo Dcpartamento de Filosofla, que trata do afaslamonto do

Professor Odllio Alves Aguiar, no periodo de 01.02.07 at 31.01.08, a fun de

prestar colaboragéo técnica, na Universidade Federal do Parana, em

Curitiba- PR..1\_Ia oportynidadq,go_Professor Atila_Am__ar§1_1 Brilhame prestou

os devidos csclarccimentos aosspresentes. Posta em votaqfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Coordenagfio Geral das Casas dc Cultura

Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a

matéria aprovada pela Coordenagfio Geral das Casas de Cultura, em

reuniio do dia l 1.10.06, que trata do pedido de afastamcnto da Professora

Cannon Rivas Méximus Denis, para o peTiodo de 05.11.06 a 04.02.07, a

fun ‘de defender sua tese de Doutorado na Univérsidadc dc Alicante, na

Eépanha. Posta em votaoéo, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Departamcnto dc Letras Vcrnéculas. O Conselheiro José Alber Campos

Uchoa relatou a matéria, aprovada em {euniéo do Departamento dc Letras

Vernéculas, que trata do pedido de afastamento da Pl'ol’cssom Maria Elias

Soarcs, no pcriodo dc 21.10.06 :1 06.11.06, a fun do participat', como

representante do Magnifico Reitor, Prof. René Teixeira Barreira, do VII

Encuentro de RectOrcs Del Grupo 'l‘ordesilla, na Universidade PL’Iblica dc

Navarra cm Pamplona — Espanhai. Posta em votaofio, a matéria Foi aprovada

por unanimidade. SEXTA MATERIA: Aprovagfio ad referendum dc

Afastamcnfo de’ Docentes. a) Depzlrtamcnto dc Ciéncias d'a

Informagtfio. O Consclhciro Antonio Wagner Chacon Silva rclatou a

matéria, aprovacla em reunifio do Depaflamento de Ciéncias (la Inlbrmagfio,

que tx‘ata do pcdido de afastamcnto da Professora Ana Maria 82': do

Carvalho, para o periodo de 18 a 30.10.06, at fim de participar do V

Seminério Internacional de Lecture, y Patriménio, na Universidad Castilla

de La‘Mancha — Espanha. Posta em votaofio, a matéria fOi aprovada por

unanimidadc. b) Dcpartamento dc Psicologia. O Conselheiro Céssio

Adriano Braz dc Aquino relatou a matéria aprovada pelo Departamento de‘



Psic010gia, que 11 ata do pedido cle afastamento do Plotessm Cezar Wagner
de Lima Gois, no pen’odo do 11 21 16.1006 11 hm de participar do 1"
Encont1o para a Cooperaofio e o Intercéimbio em Biodanoa. Posta em
volaofio, a 111atéria l’oi api‘ovada p01 unanimidade. A Sra.Diret01‘a Profa.
Mania de Fatima Oliveira Costa infmmou 2103 8611110163 Consell1ci1os que

_ —os_1:efeizidos—pedidos-foram apr‘ovados ‘ad referendum” devido é urgéncia
do prazo. SETIMA MATERIA: Jubilamcnto — Curso de Comunicagfio
Social. A Conselheira Inés Silvia Vitorino Sampaio relatou a matéria
aprovada pelo Colegiado dmCurso de Comunicaofio Social, que trata do
jubilamento do aluno Ricardo César Pinto Lima. A Conselheira Inés Silvia
V. Sampaio infmmou aos Senhores Conselheiios que_o refe1ido aluno

ingressou 11o CLIldgde—C01nunicagao Social em 1986.2, 6 até a p1esente
data contabilizou 39 semestres como aluno do curso, 04 sémestres sem
el’etuar 11121111011121 6 20 vezes matriculado apenas na disciplina de
monografia. A Conselheira Inés Silvia concluiu infermando que o aluno foi
chamado 2‘1 Coordenaofio do Curso para tomar ciéncia da decisfio do
Colegiado qLIe aprovou o seu jubilamento. Posta em votaofio,‘ a matéria foi
aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA: Recurso de inscrigfio
para o Concurso de Professor Assistente, do Departamento de
Psicologia — Setor dc Estudo: Psicologia Comportamental. O
Conselheiro Cdssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéri‘a aprovada
polo Depamamento de Psic‘ologia, que trata do recurso da candidata Maria
Auxiliadora Vieira Vitorino. O Conselheiro Céssio Adriano B. de Aquino
infonnou que, apos uma nova anélise da documentagéio da citada candidata
e considerando que hé incompatibilidade entre a Resoluofio n°07/CEPE de
17.03.06 6 o Edital n° 42/2006, a Comisséio decidiu pela aprovaofio a
relbrida insorigfio. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. NONA MATERIA: Aprovagfio dos Pianos dc Trabalho
(las Casas dc Cultura Estrangeira — 2006.2. A Conselheira‘ Glaucya
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Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas polo Colegiado da

w Coordenaofio Geral das C'asas de Cultura Estrangeira, que tratam dos

seguintes planos de trabalho: a) Casa de Cultura Alcmfi — 2° semestre; b)

Casa de Cultura Britfinica - 2° semestre; 0) Casa do Cultura Francesa

—- 2° semestrc ; (1) Casa de Cultura Hispfinica — 2° semestre; e) Casa do

Cultura Italiana -— 2° semestre; 1) Casa de Cultura Portugucsa — 2"

semestre. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante fez um relato

resumido de todos os planes de trabalho. Postas em votaoéio, as matérias

foram aprovadas por unanimidade. DECIMA MATERIA — Projeto

Politico Pedagégico — Curso de Bibliotcconomia. O Conselheiro Antenio

Wagner Chacon Silva relatou a matéria aprovada pela Coordenaofio do

Curso de Biblioteconomia, que trata da modificaofio do item Integralizaofio

Curricular do Projeto Politico Pedagégico do Curso de Bibliot'eoonomia. O

Conselheiro Wagner Chacon informou que as modificaoocs so fazem

necessérias e urgentes, e que seréo apenas nas disciplinas Forn—mgc’z’o e

Desenvolvz'mem‘o de: Acervos, que passaré a integrar o sétimo semes‘tre e

n50 mais o quarto semestre; Gesta’z’o de Unidades de Informagér’o — passaré a

integrar o quarto semestre, e adisciplina Organizagéz‘o, ‘Sistemas e Métodos

em Unidades de [Ivar/1261950 - passaré a integrar o quinto semestre e n50

mais 0 sétimo semestre. Posta em votaoéio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA: Dcpartamento de
Filosofia — Recst’ruturaofio do Programa dc Pés—Gmduaofio em

Filosofia. O Conselheiro Odilio Alves Aguiar relatou a matéria aprovada

em r'eunie’io do oolegiado de Pos-Graduagfio em Filosofia, que ‘Lrata da

Proposta dc rocstrutu‘ragfio do Programa do Pés—Graduagfio cm

Filosofia. O Conselheiro Odflio Alves A-guiar prestou algumas

informagées aos senhores Conselheiros, colocando que a érca do

concentl'aofio, deixaria de ser Filosofia Con-temporfinea e passaria a ser

apenas Filosofia, podendo, entéo, atender a orientagfjes em todas as éreas
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da filosofia. Posta em votaoao, a matéria fol aprovada por unanimidade.
DECIMA SEGUNDA MATERIA: Aprovacfio do Parccer dos
'Rclatérios dc Professor Associado. 0 Prof. Sebastiao Teoberto Mourao
Landim, Presidente da Cornissao para analisar os relatérios de progressao
funcional cla categoria de Professor Adjunto IV para Professor Associado
informou que a Resoluoao que trata da progressao é muito ambigua quanto
aos titulos, produoao intelectual, avalriacao dos professores, enfim, que a
c0miss§o cumpriu a Resolucao no seu inteiro teor. Em seguida, fez a leitura
do parecer favoravel dos seguintes professores: a) Euripedes Antonio

Funcs — Departamento dc Historia; b) Mirtcs Miriam Amorim Maciel

e Odi’lio Alvcs Aguiar — Deparlamento de Filosofia; c) Marcia Vidal

Nuncs c Elian da Castro Machado -— Departamcnto dc Comunicagfio

Social; d) Martino Suzanne Kunz — Dcpartamcnto dc Lctras

Estrangciras; e.) Celina Fontenele Garcia, Francisco Roberto Silveira

——do—Bo-nt-es—Medeims—e—Odalicc dc Castro Sousa — Dcpartamento de

Literatura; 1‘) Maria Elias Soares —— Departamcnto dc Lctras

Vernaculas; g) Maria Neyara de Oliveira Aral'ljo, Maria Sulamita de

Almeida Vieira, Linda Maria de Pontes Gondim e Daniel Soarcs Lins —

Departamcnto dc Ciéncias Sociais. Posta em votacao, a matéria' foi

aprovada por unanimidade. DECIMA TERCEIRA MATERIA:
Resultado douCon—cur—so Pfiblico para Professor Auxiliar — Setor de

Estudo: Tecnologias da Informacfio — Departamento de ECiéncias da

Informacfio — Campus do Cariri. A Conselheira Rute Batista de Pontes
relatou a matéria informando que dos seis (06) candidatos inscritos, 01
candidate faltou e o outro, apés a realizaoao da prova escrita, desistiu do
concurso, ficando, entao, apenas quatro (0.4) oandidatos concorrendo a vaga

d’e Professor Auxiliar. Em seguida, a Conselheira Rute Batista de Pontes

informou o seguinte resultado: a Banca Examinadora do referido concur-so
aprovou o candidato DAVID VERNON VlElRA com MEDIA FINAL
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8,57 (oito virg‘ula cinqficnla c 5010) c a candidala GENOVEVA BA'I'ISTA‘ DO NASCIMENTO, com MEDIA FINAL 8,10 (oito virgula dez) e, porterconquistado a maior MEDIA FINAL, ‘segundo a avaliagao de cada um dosmembros da Banca Examinadora, o candidato DAVID VERNON VIEIRAfoi indicado para o primeiro lugar por cada um dos membros da BancaExaminadora. COMUNICACOES: A Sra. Diretora deu boas vindas asprofessorasa Livia Marcia Tiba Rédis Baptista e Jacqueline Freitas Bezerra," eleitas respectivamente chefe e reprBSentante do Departamento de Letras.Estrangeiras; Izabel Cristina Ferreira BOrsoi — representante doDepartamento de Psicologia jimto ao COnselho de Centro. Em seg‘u‘ida,informou sobre o processo sucessério para Reitor, que ja se iniciou, o que 0Prof. loam de Sousa Moreira é candidato a Reitor da UPC; informoutambém sobre o recebimento dos duzentos e setent‘a computadores que'serfio divididos entre as 09 (move) unidades académicas, esclai‘ecendo que aprioridade sara para os laboratérios de gi‘aduagao. Em seguida, aConselheira lnés Silvia Vitorino Sampaio agracleceu o cnvio de umafuncionai‘ia para 21 Coordenagéio do Curso de Cofifii'éagaé Social. Nada-mais havendo a tratar, a Sra. Diietora Profa. Maria de Fatima OliveiraCosta agradeceu a presenoa de todos e deu por encerrada a sessfio, da q‘ualeu, Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a presente ata que, apés l‘ida er. , ,_ . . '0'. 7aprovada, sera assmada por mun e pelos demais presentes.
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