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Ata da 442”. Reuniao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade

Federal do Cearé. A05 17 (dezessete) dias do mes de outubro do ano de 2007 (dois mil er

sete), 2‘18 9:30 (nove horas e trinta minutos), realizou-se na sala de Reunioes, mais uma

sessfio ordinaria do conselho do Centro de Humanidades, sob a Presidéncia da Senhora

Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenea dos seguintes

Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Maria Neuma Barreto Cavalcante — chefe e

representante do Departamento de Literatura; Jose Alber Campos Uchoa — representante do

Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu e Jacqueline Freitas Bezerra

‘— sub-chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes e

Liana Viana Amara] — chefe e representante suplente do Departamento de Comunicaefio

Social; Rute Batista de Pontes e IVOne Bastos Bomfim Andrade — chefe e representante

suplente do Departamento ‘de Ciéncias da Informaefio; Francisco Uribam Xavier de‘

Holanda — representante do Departamento de Ciéncias Sociais; Gustavo Alberto P. de,

Moura e Antonio Caubi Ribeiro Tupinarnba - chefe pro tempore e representante suplente

do Departamento de Psicologia; Pedro Airton de Queiroz Lima — chefe do Departamento de

Histéria; Atila do Amara] Brilhante — chefe do Departamento de Filosofia; Cid Ottoni

Bylaardt - vice-coordenador do Curso de Letras; Jose Ronaldo Aguiar Salgado —

coordenador do Curso de Comunicaoao Social; Marcio de Assumpeao Pereira da Silva —

coordenador do Curso de Biblioteconomia; Domingos Sévio Aoreu - c00rdenador do

Curso de Ciéncias Sociais; Daniely Ildegardes Brito Tatmatsu — coordenadora do Curso. de

Psicologia; Evanildo Costeski — Geordenador do Curso de Filosofia; Eulalia Vera Lficia

Fraga Leurquin — coordenadora do Programa de Pés~Graduaefio em Lingfiistica; Meize

Regina de Lucena Lucas — coordenadora do Programa de Pos—Graduaeiio em Histéria;

Maria Aparecida de Paiva Montenegro - coordenadora do Programa de Pés-Graduaeao em



Filosofia; Laéria Bezerra Fontenele — representando a coordenadora do Curso de Mestrado

em Psicologia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; Maria Elias Scares - ex-Diretora do Centre de Humanidades; Adelson

Andrade Alves Sobrinho — representante do Quadro dc Magistério de 1°. 6 2°. Graus; José

Lima Teixeira — representante dos servidores TéCnico~Administrativos; Karla Meneses

Farias — representante do Centre Académico do Curso de BibliOteconomia; Romana

Jerénimo Pinheiro — representante do Centro ACadémico do Curso de‘ Historia. Foi

justificada a falta da Conselheira Rejane Maria Vasconcelos Accioly de Carvalho —

coordenadora do Programa de Pés-Graduagao em Sociologia. ORDEM DO DIA: Havendo

quorum regimental a senhora Diretora iniciou a sessao colocando em apreciagfio a pauta do

dia, que foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Ana Maria César Pompeu solicitou

inclusfio do Vprojeto de extensao: A Mitologia Greco-Romana e a Sobrevivéncia dos Mitos

nos Tempos Modernos. A secretaria do Conselho Fernanda Aparecida de Miranda também

solicitou a inclusfio do Relatério de Estégio Probatério da Profa. Elisandra Maria

Magalhaes da Casa de’ Cultura Francesa, explicando que por falta de informagsoes da SRH o

citado relatorio n50 foi colocado em tempo hébil na pauta deste Conselho. Em seguida a

Conselheira Marcia Vidal Nunes solicitou a exclusfio do 6°. item da pauta — Criagfio Curso

de Graduagfio em Audiovisual do CUrso de Comunicagéio Social. Postas em votagfio, as

inclusoes e exclusao foram aprovadas por unanimidade. PRIMERIA MATERIA:

Aprovagfio das Atas da 2". e 3“. Reunifies Extraordinérias do Conselho de Centre.

Postas em votaofio foram aprovadas por unanimidade. SEGUNDA MATERIA:

Aprovagzfio ad referendum do Projeto de Programa Especial de Apoio £1 Graduacfio —

Curso de Histéria. O Conselheiro Pedro ‘Airton de- Queiroz Lima relatou a matéria

aprovada pelo Colegiado do Curso de Histéria que trata do projeto de Programa Especial de



Apoio 2‘1 Graduaofio do Curso de Histé‘ria 8 tom por principal objetivo: organizar e

disponibilizar, adequadamente, aos pesquisadores e estudiosos’ da UFC e de outras

Instituigées de Ensino (Fundamental, Médio e Superior) 03 arquivos que constituem o

acervo da Hemeroteca da Graduagfio em Histéria da UFC. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. A Presidente informou aos Conselheiros que o citado projeto

havia sido aprovado ad referendum devido a falta de quorum na reunie’io anterior.

TERCEIRA MATERIA: Projetos de Extensfio. Coordenagfio Geral das Casas de

Cultura Estrangeira. A ConSelheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria

aprovada pela Coordcnagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira que trata dos seguintcs

projctos do extensfio: a) Curso Intermedifirio em Lingua Alemfi (Goethe-Zertificat Cl),

coordenado pela Profa. Rogéria Costa Pereira da Casa de Cultura Alemfi. A Conselheira

Glaucya Gislayne informou aos prescntes que o principal objetivo do referido projeto é

preparar alunos para o Goethe-Zertificat C1 —N1’vel Intermediério em Lingua Alemfi. Posta

em votaoéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Relagfies Culturais Brasil —

Alemanha e o Ensino de Alemfio camo Lingua Estrangeira, coordenado pela Profa.

Wiebke Robert de Alencar Xavier da Casa de Cultura Aleméi. A Conselheira Glaucya

Gislayne informou que o objetivo do citado projeto é proporcionar a professores e

estudantes de alemfio do Cearé e de outros cstados brasileiros, uma série de reflexfies,

discussoes c intercéimbio de idéias e ou no campo do ensino do alcmfio como Iingua

estrangeira, tendo como foco principal as relaooes culturais entre o Brasil 6 a Alem-anh‘a.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente elogiou‘ a

iniciativa da Casa de Cultura Alemfi e parabenizou também a citada Casa pela sua brilhante

programaofio cultural e pelos 45 anos da Casa de Cultura Alemfi. Departamento de

Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou as matérias aprovadas pelo



Departamento de Literatura, em reunifio realizada no dia 10.10.07, que trata dos seguintes

projetos de extensfio: a) Vestibular em Pauta, coordenado pela Profa. Elizabeth Dias

Martins e tern por principal objetivo proporcionar aos alunos de escolas pfiblicas um pouco

mais de conhecimento sobre livros indicados e um local onde pOSSam ouvir e questionar

professores '30e a importancia e as teméticas dos referidos livros. A Conselheira Elizabeth

Dias Martins informou que esta é a segunda ediefio do citado projeto que é ministrado por

ex—professores substitutos e por ela coordenado. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. b) Rotaefies do Saber, coordenado rpela Profa. Fernanda Maria Abreu

Coutinho. A Conselheira Elizabeth Dias Martins informou que o objetivo do citado projeto

é divulgar as pesquisas realizadas no Programa de Pés-Graduagfio em Letras — Mestrado

cm Literatura Brasileira. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) IV

Encontro Interdisciplinar de Estudos Literérios - 2007: Memoria e Identidade:

'Representaeées do Real, coordenado pela Profa. Fernanda Maria Abreu Coutinho. Apés

leitura do parecer a Conselheira Elizabeth Dias Martins informou aos presentes que o

principal objetivo do projeto é relacionar de maneira interdisciplinar, estudos sobre

memoria e identidade como representaooes do real procedentes, principalmente, de areas do

conhecimento ligadas as Humanidades, tomando como ponto de partida o 16:60 literario.

Em discussfio o Conselheiro Cid OttOni fez seu registro em relage'io a0 nfio reconhecimento

do trabalho dos Professores do Departamento de Literatura e das Letras no que diz respeit‘o

21 5616950 das obras e da elaboraefio das provas para o Concurso Vestibular. Posta em

'votagfio, a matéria foi apr0vada por unanimidade. Departamento de Letras Estrangeiras.

a) A Conselheira Ana Maria César Pornpeu relatou a matéria aprovada em reunifio do

Departamento de Letras Estrangeiras realizada no dia 07.08.07, que trata do projeto de

extensao intitulado: Curso de Introduefio a0 Grego ‘Cléssico e Koiné — Nivel Avaneado,
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coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu e tem por principal objetivo: possibil‘itar

aos estagiérios um campo para a realizagfio da prética docente, na medida em que esses

serfio os agentes diretamente responséveis pela planificagfio e organizaqfio de um curso

introdutorio de espanhol, pela anélise e selegfio de contefidos, definigfio de objetivos e

formas dc avaliagfio das habilidades de compreensfio e expressfio oral e escrita. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Jacqueline Freitas

Bezerra relatou a mate'ria aprovada em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras

realizada no dia 0708.07, que trata do projeto dc extensfio intitulado: Introdugfio 2‘1 Lingua

Espanhola I, coordenado pela Profa. Livia ‘Mércia Tiba Rédis Baptista e tem por objetivo

principal oferecer a0 aluno urn aprofundamento da morfologia, da sintaxe e da estilistica

gre o cléssico e koiné, visando a leitura dos textos originais e a sua insergfio na cultura

helénica. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. c) A Conselheira Ana

Maria César Pompeu relatou a matéria aprovada em reuniéio do Departamento de Letras

Estrangeiras realizada no dia 07.08.07, que trata do projeto de extensfio intitulado: II

Semana Lingiiistica de Letras: Lingua e Cultura: Imagem do Frazer, coordenado pela

Profa. Ana Maria César Pompeu que, apos leitura do parecer favorével a0 citado projeto,

informou que o objetivo principal é: promover a ampliagzfio c diversificaofio da

aprendizagem dos alunos do Curso de Letras pela divulgagfio das pesquisas produzidas pelo

Departamento de Letras Estrangeiras na érea de lingiiistica. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. d) A Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria

aprovada em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras realizada no dia 07.08.07,

que trata do projeto de extenséio intitulado: Ensino do Espanhol para profissionais do

Turismo: inclusfio social e cidadania, coordenado pela Profa. Livia Mércia Tiba Rédis

I

Baptista. A Conselheira informou que o principal objetivo do projeto e oferece'r a0
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profissional do turismo um médulo de sessenta horas de aula de um curso de lingua

espanhola a ser ministrado pelos estagiérios da disciplina Prética de Ensino dc Espanhol.

Po‘sta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. e) A Conselheira Ana Maria

César Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras

Estrangeiras rea'lizada no dia 07.08.07, que trata do projeto dc lextensfio intitulado: Curso

Pr0pedéutico ao Latim, coordenado pelo Prof. Roberto Arruda de Oliveira. A conselheira

informou que o citado projeto tern por seu principal objetivo oferecer ao aluno urna

introdugfio ao latim, assim como o entendimento do mundo cultural da Roma Antiga. Posta

em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. t) A Conselheira Ana Maria César

Pompeu rclatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras Estrangeiras

realizada no dia 07.08.07, que trata do projeto de extensfio intitulado: Curso de Grego

Cléssico e Koiné — Nivel Intermediério, coordenadora Profa. Ana Maria César Pompeu, e

tern por principal objetivo a ampliaofio da morfologia, da sintaxe e da estilistica do grego
cléssico e koiné, visando é. leitura dos textos originais e a sua inserofio na cultura helénica.

Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. g) A Conselheira Ana Maria

Ce’sar Pompeu relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Letras

Estrangeiras realizada no dia 07.08.07, que trata do projeto de extensfio intitulado: Curso

de Grego Cl’ésSico e Koiné, coordenadora Profa. Ana Maria César Pompeu, e tern por

principal objetivo oferecer ao aluno uma introduofio da morfologia, da Sintaxe e da
estilistica do grego cléssico e koiné, visando £1 leitura dos textos Originais e a sua insergfio

na cultura helénica. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA

MATERIA: Projeto de Pesquisa. Departamento de Letras Estrangeiras. A Conselheira

Jacqueline Freitas Bezerra relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de

Letras Estrangeiras realizada no dia 07.08.2007, que trata do projeto ‘de pesquisa intitul-‘ado



Refaccfio textual, autoria e producfio escrita em lingua‘ estrangeira (Espanhol),

coordenado pela Profa. Livia Marcia Tiba Rédis BaptiSta. Apés a leitura do patecer

favorével do projeto, posta em votacfio a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA

MATERIA: Criacfio de Disciplinas - Curso de Comunicacfio Social. 0 Conselheiro

José Ronaldo Aguiar Salgado relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Comunicagfio Social que trata da solicitaofio de criacfio das disciplinas Publicidade &

Multimidia (obrigatéria) com 04 (quatro) créditos e Radiojornalismo (obrigatétia)

também com 04 (quatro) créditos. Apés um breve relato das citadas disciplinas, posta em

votagsfio, a matéria foi aprovada com um (01) voto de abstencfio. SEXTA MATERIA:

Criacio de Curso de Graduacfio — Departamento de Comunicacfio Social. Exclufda.

SETIMA MATERIA: Afastamento de Docente. 2) Departamento de Comunicacfio

Social. A Conselheira Mércia Vidal Nunes relatou a matéria aprovada pelo Departamento

de Comunicacfio Social em reunifio realizada no dia 08.10.07, que trata do pedido dc

afastamento da Profa. Inés Silvia Vitorino Sampaio por um periodo de 01 (um) ano, a

partir de 01.04.08 a 30.03.09 21 fim de cursar sou estégio pés—doutoral na Universidade. de

Quebec em Montreal — Canadé. Posta em Votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

b) Departamento de Histéria. O Conselheiro Pedro Airton do Queiroz Lima relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Historia que trata da solicitagfio de afastamento do

Prof. Almir Leal de Oliveira no periodo de 25.10.07 8. 05.11.07, at fim de apresentar

comunicagfio na Universidade Nacional em Buenos Aires. Posta em votagéo, a matéria foi

aprovada por unanimidade. c) Coordenacfio Geral Casas de Cultura Estrangeira. A

Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela

Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniz’io realizada no dia 10.10.07,

que trata da solicitagfio de afastamento por um periodo de um (01) ano, a partir de 11.10.07,



do Prof. Alexander Magnus Alves Ribeiro, a fim de cursar mestrado em Comunicaofio e

Lingua na Technische Universitat em Berlim — Alemanha. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA: Aprovaofio Progressfio Funcional

Horizontal. Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira — Casa de Cultura

Hispfinica. A Conselheira Glaucya G'islayne Brito Cavalcante relatou as matérias‘

aprovadas pela Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio realizada

no dia 10.10.07, que trata da aprovagfio dos relatérios de progressfio funcional horizontal

dos seguintes professores: a) Carmen Rivas Maximus Denis da classe D, referéncia 1 para

a classe D referéncia 2 do Quadro de Magistério de 1°. e 2°. Graus. Posta em votaqfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. b) Raimundo Batista Almeida da classe E

referéncia 1 para a classc E referéncia 2 do Quadro de Magistério de 1°. e 2°. Graus. Posta

em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA: Aprovagio

Progressfio Funcional Vertical. Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira

— Casa de Cultura Portuguesa. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou

as matérias aprovadas pela Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio

realizada no dia 10.10.07, que trata da aprovaofio dos relatorios dc progressfio funcional

vertical dos seguintes professores: a) Dina Maria Fragoso, da classe E referéncia 4 para a

Classe Especial do Quadro de Magiste’rio de 1°. e 2°. Graus. Posta em vet-21950, a matéria

foi aprovada por unanimidade. b) Adelson Andrade Alves Sobrinho da classe C

referéncia 4 para a classe D referéncia 1 do Quadro de Magistério de 1°. 6 2°. Graus. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA: Aprovagz'lo

do Relatorio de Estégio Probatorio. Coordenagzfio Geral das Casas de Cultura

Estrangeira — Casa de Cultura Francesa. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito

Cavalcante relatou a matéria aprovada pela C00rdenaofio Geral das Casas de Cultura
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Estrangeira em reuni‘ao realizada no dia 17.10.07, que trata da aprovaefio do relatorio de

estégio probatorio da Profa. Elisandra Maria Magalhfies. Apés a leitura do parecer

favorével da comissfio que analisou o referido relatorio, posta em votagao, a materia foi

aprovada por‘ unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA: Assuntos de interesse do

Centro de Humanidades e on da UFC. A Senhora Presidente deu as boas vindas aos'

novos Conselheiros Prof. Pedro AirtOn de Queiroz Lima - atual chefe do Departamento de

Histéria e aos representantes dos Centros Académicos dos Cursos de Historia e

Biblioteeonomia. Em seguida fez as seguintes comunicaooes: a) jé esta na pégina da UPC 0

resultado dos projetos do Programa Especial de Apoio a Graduag'ao, parabenizando os

Cursos de Graduaeao pelos projetos bem estruturados e em especial 0 de Biblioteconomia

pela organizaeao da proposta conforme apreciaefio da Pré-Reitoria de Graduagfio; b)

i’nicializaeéio da construeao do bloco didético da area 11 do Centro de Humanidades que, ira

atender as necessidades académicas dos cursos de Biblioteconomia e Psicologia e que a

demoliefio jé foi realizada aguardando autorizaefio para iniciar as obras; c) info’rmou

também que sera iniciado no préximo ano a construefio de um bloco didatico para as Cas-as

de Cultura Estrangeira com espaeo, também para a Coordenaefio Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; d) solicitou aos chefes de departmnentos e eoordenadores de cursos,

que enviassem para a DiretOria do Centre 0 formulério de solicitaefio para atendimento aos

itens que serfio inclusos no Proj eto REUNI e finalmente informou o resultado da Avaliaefio

da CAPES, mostrando sua indignaefio quanto a avaliaeao atribuida ao Curso de Pos-

Graduagao em ‘Sociologia que teve rebaixada ‘sua avaliaefio de 5 para 4 e 05 que se

encontravam com conceito 3 mantiVeram o mesmo conceito. Informou ainda que apenas a

Pos-Graduaeao em Ling'distica manteve o conceito 5. Todos os Conselheiros se mostraram

indignados corn as exigencias feitas pela CAPES, e informaram que, aqueles que se‘
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sentiram prejudicados, poderao recorrer da atual avaliagfio. Nada mais havendo a tratar, a

Senhora Presidente agradeceu a presengza de todos e deu por encerrada a sessfio. E, para

constar eu Fernanda Aparecida dc Miranda lavrei 8. presents ‘ata que, apés lida e aprovada

seré assinada po-r mim e pelos demais presentes.


