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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 483‘I Reunifio Ordinéria do Conselhe do Centre de Humanidades da Universidade Federal

do Ceara, realizada no dia 28 vinte e eito de junho de 2011 (dois mil 6 enze), as 09 (nove) horas e

35 (trinta e cinco) minutes, na Sala de Reuuides do Conselhe de Centre, sob a Presidéncia da

Diretera do Centre, Prefessera Maria de Fatima Oliveira Costa, centande com a presenga c103

seguintes Conselheires: Orlando Luiz de Arauje - Coordenador de Pregramas Academicos do

Centre de Humanidades; Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros e Edilene Ribeiro Batista

- Chefe e Representante do Departamento de Literature; Hebe Macede de Carvalho — Sub-Chefe

do Departamento de Lenas Vernaculas; Ticiana Telles Melo, Francisco Edi de Oliveira Sousa e

Tito Livie Cruz Remao— Chefe, Sub-Chefe e Representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Antonio Wagner Chacon Silva — Chefe do Departamento de Ciéncias da Informaefio;

Valmir Lopes Lima — Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais; Ricardo Lincoln Laranjeiras

Barrocas —— Representante do Departamento de Psicologia; Pedro Airton Queiroz Lima e Franck

Pierre Gilbert Ribard - Chefe e Representante do Departamente de Histéria; Maria Silvana

Militfio de Alencar — Ceordenadera do Curso de Letras Diurno; Livia Marcia Tiba Rédis Baptiste

— Coordenadora Pro-tempore do Curso de Letras Neturne; Maria de Fatima Silva Fontenele —

Representando a Coerdenadora do Curse de Biblioteconomia; Ana Amelia de Moura Cavaleante

de Mele —— Ceordenadora do Curso de Historia; José Estevfio Machado Arcanje - Coerdenador do

Curse de Ciéncias Sociais (diurno); Antonio George Lopes Pauline - Coordenader do Curso de

Ciéncias Sociais (noturno); Elizabeth Dias Martins — Coerdenadora do Programa de Pos-

Graduaeao em Letras; Veriana de Fatima Rodrigues Colaeo — Vice-Coerdenadora do Programa de

Pos-Graduaeao em Psicologia; Monica Dourado Furtado - Coordenadora Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; Alexander Magnus Alves Ribeiro — Representante do Magisterio de Ensino

Bésico Técnico e Tecnolégico; Geana de Alencar Libdrio — Representante do Corpe Técnico-

Administrative; Renata Kelly Oliveira Sampaio — Representante de Centre Académice de

Biblioteconomia; Reuniu-se em sessao ordinéria, e Conselhe do Centre de Humanidades. Foi

justificada a auséncia, per motive de viagem da ex-diretoria do Centre de Humanidades,

Prefessera Maria Elias Scares e da Coerdenadera do Curso de Psic010gia, Professora Michelle
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Steiner. Dando inicio a reunifio, a Senhora Diretora deu as boas-vindas aos presentes e em seguida

foi exibido um video institucional da VIII Semana de Humanidades UFC/UBCE e II Encontro de

Pesquisa e Pés—Graduaeao em Hurnanidades, além de serem distribufdos entre os conselheiros

presentes kits contendo uma pasta, com pen drive e chaveiro com a logomarca do evento.

ORDEM D0 DIA. Havendo quorum regimental, a Senhora Diretora coloeou em apreciaefio a

pauta do dia, onde foram solicitadas as seguintes Inclusfies: Departamento de Letras

Estrangeiras — 01 Projeto de 'Extensao, coordenado pelo professor Cicero Anastacio A. de

Miranda; ‘Casa De Cultura Francesa - 01 Projeto de Extensao, coordenado pelo professor Ruy

Ferreira Lima; Casa De Cultura Britfinica — Afastamento de docente: Debora Pamplona Bezerra. -

Posta em apreciaeao a pauta com as inclusoes foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA

MATERIA - Aprovaefio da ata 482a REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretéria

procedeu a1eitura dos topicos da ata 482a realizada em 25 (vinte e cinco) de maio de 2011. Sendo

colocada em discussao, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA -

COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PfiBLICO. DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ticiana Telles relatou a matéria que trata da indicaefio do

Departamento de Letras Estrangeiras para composiefio de Comisss‘io Julgadora de Concurso

para seleeio de Professor Adjunto - Setor de Estudo: Lingua Inglesa e suas Literaturas, a ser

composta pelos seguintes professores doutores, como titulares: Carlos Augusto Viana da Silva

(Presidente ~— Universidade Federal do Ceara); Lourdes Bernardes Gonealves (Aposentada -

Universidade Federal do Ceara) 6 Pedro Henrique Praxedes Filho (Universidade Estadual

Cearé). Como suplentes os Professores Doutores Emilia Maria Peixoto Farias (Universidade

Federal do Ceara’.) e Vera Ll'lcia Santiago Aral’ljo (Universidade Estadual do Cearé). Para

secretariat o referido concurso foi indicada a professora Jacqueline Freitas Bezerra

(Universidade Federal do Cearé). Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade..

TERCEIRA MATERIA - RESULTADO DE CONCURSO PUBLICO. 1)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Wagner Chacon

relatou a matéria que trata da homologaefio do resultado do Concurso Pfiblieo para Professor

Adjunto Setor de Estudo: Informatics: Doeumentziria - Teenologia da Informaefio e da
Comunicaefio. O concurso ocorreu com apenas um candidato inscrito e de acordo com o

resultado apresentado n50 houve candidato aprovado. Posta em votagao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0 Conselheiro Tito

Livio relatou a matéria que trata da homologaefio do resultado de concurso pfiblico para Professor
Assistente — Setor de Estudo: Lingua Alemi e Ensino de Alemfio. Diante do resultado

apresentado, foi aprovada em 1" lugar, com a media final 7,6 (sete virgula seis), a candidate.
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Magdalena Szymanska Lazaro Da Silva. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes

relatou a matéria que trata da homologacao do resultado do concurso pfiblico para Professor

Adjunto - Setor dc Estudo: Pensamento Politico Contemporfineo. Os documentos constantes

do processo informaram que 09 (nove) candidates se inscreveram para o concurso, dos quais

apenas 05(cinco) comparecerem para a prova escrita. Apos todas as etapas foi aprovado em 1"

lugar o candidato Fabio Gentille, com a média final 8,8 (oito virgula oito). Posta em votacao,‘ a

matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA - CADASTRAMENTO DE

PROJETO DE PESQUISA. l) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O
Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata do cadasiramento dos seguintes projetos de

pesquisa: 1.1 “Estudo metalexicogrfifico do Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary

of English Language (1989), coordenado pela professora Emflia Maria Peixoto Farias, a

rcalizar-se no periodo agosto de 2011 a dezembro de 2012, aprovado pelo Depmtarnento de Letras

Estrangeiras em 14/06/2011. 0 projeto tem como objetivo descrever a estrutura organizacional da
rede de infermacfies que caracteriza o Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the
English Language (1989). Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.2
“Projeto de criacfio do Nficleo de Pesquisas Linguisticas e Interculturais: Espanhol e
Portugués (NuPLIEP), coordenado pela professora Livia Marcia Radis Baptism, aprovado pelo
Departamento de Len-as Esnangeiras em 14/06/2011. 0 projeto tem como objetivo estimular e
promover o estudo e a pesquisa em trono de tematicas lingfiisticas, discursivas, literén'as e
culturais, com énfase para a promocao da difusfio da lingua e cultura dos paises ibero-americanos.

Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA -
RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA, A Conselheira Ticiana Telles relatou a matéria
que trata da apresentacao dos seguintes relatérios de pesquisa: 1.1 “A aqnisicfio das vogais
medias do espanhol na interlingua de aprendizes cearenses (parcial), coordenado pela
professora Kétia Cilene David da Silva, referente ao periodo de agosto 2010 a agosto de 2011,
aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 22/06/2011. 0 projeto teve como objetivo

geral descrever e analisar como os brasileiros cearenses aprendizes produzem as vogais medias do
espanhol. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro relatou os
seguintes relatorios de projetos de pesquisa: 1.2 “Critica literéria latino-americana: Estudos

sobre a transculturacién narrativa e Angel Rama (parcial), coordenado pela professora Roseli
Barros Cunha, referente ao periodo de agosto 2010 a agosto de 2011, aprovado pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em 22/06/2011. 0 projeto teve como objetivo principal

aprofimdar as pesquisas sobre a critica latino-americana no sentido de promover um diélogo entre
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os estudos do literatura brasileira e literaturas de lingua espanhola na América. Posta em votaofio,
a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3 “A arquitetura de Eneida e o Ciclo Troiano”,
coordenado pelo professor Francisco Edi de Oliveira Sousa, foi apresentado o relatério final,
aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio departamental de 14/06/2011. 0
projeto teve como objetivo examinar a participaofio dos poemas do ciclo troiano na arquitetura da
Eneida. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.4 “Modalizacfio na fala do
tutor na mediacz‘io pedagogical nas disciplinas de lingua inglesa na modalidade h distfincia”
(parcial), coordenado pela professora Maria Fabiola V. L0pes, referente ao periodo dc abril/2010
a abril/2011, aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 14/06/2011. 0 projeto teve
como objetivo investigar se os valores deénticos usados por tutores atuam como catalisadores de
modo a facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Posta em votaofio, a maté‘ria foi aprovada por
unanimidade. SEXTA MATERIA - CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE EXTENSAO.
l) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ticiana Telles relatou
a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 1.1 “Introducfio Ao
Grego Koiné E Clfissico”, coordenado pela professora Ana Maria César Pompeu, a realizar—se
no periodo dc 06/08 a 07/07/2012, aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em
14/06/11. 0 projeto tem como objetivo geral fornecer ao aluno uma introduoio da morfologia, da:
sintaxe e da estilistica do grego koiné e cléssico, visando a leitura dos textos originais e sua
insercfio na cultura helénica. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.2 “Oficina de elaboracfio de materiais
didsitico-pedagégicos para o ensino de espanhol LE”, coordenado pelos professores Cicero
Anastaicio A. de Miranda 0 Maria Valdénia Falcfio do Nascimento, a realizaI-se no periodo de
03/09 a 19/11/2011, aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 14/06/11. 0 projeto
tem como objetivo geral possibilitar aos participantes a capaoidade do analisar, avaliar e elaborar
materiais didético-pedagégicos e materiais de apoio voltados para o ensino dc Espanhol como
Lingua Estrangeira. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3 “Ciclo de
palestras do GEPPELE ano letivo 2011”, coordenado pelos professores Cicero Anastécio A. de
Miranda 6 Maria Valdénia Falcfio do Nascimento, a realizar-se no periodo de 28/03 a
18/11/2011, aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 14/06/11. 0 projeto tem
como objetivo geral criar um espaoo de reflexfio acerca das préticas dOCentes numa perspectiva
integradora, que conjugue esforoos para a consolidaofio do ensino de espanhol no contexto
brasileiro. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.4 “I Coléquio do
GEPPELE”, coordenado pelos professores Cicero Anastécio A. de Miranda e Maria Valdénia
Falcio do Nascimento, a realizar-se no periodo de 24 a 26/11/2011, aprovada pelo Departamento
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de Letras' Esnangeiras em 14/06/11. 0 projeto tem como objetivo promover uma discussfio entre
lingfiistas aplicados, professores da rede pfiblica e particular, alunos do Curso de Letras e das
Casas de Cultura Estrangeiras, e principalmente, representantes da Educaofio do Estado do Ceara,
aeerea de questfies relacionadas a0 ensino de Lingua Estrangeira e a formagfio de professores,
Posta em votaofio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 1.5 “Nl'lcleo de Cultura Clé‘ssi'ca”,
coordenado pelo professor Robert Brose Pires, a realizar—se no periodo de 06/08 a 07/07/2012,
aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 14/06/11. 0 projeto tern como objetivo
oferecer a comum'dade um curso que ensine os fundamentos da lingua e da cultura latina. 1.6
“Seminérios de Letras Estrangeiras”, coordenado pela professora Leticia Joaquina de C.R.S.
e Souza, a realizar—se no periodo de 23/08 a 22/11/2011, aprovado pelo Departamento de Letras‘
Estrangeiras em 14/06/11. 0 projeto tem como objetivo promover a divulgagao de pesquisas em
Linguistica Aplicada, em Literatura e em Tradugao relacionadas as linguas estrangeiras ensinadas
nos cursos de Licenciatura em Letras, ou éreas afins. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 1.7 Forum Permanente de estudos e Discussoes, coordenado pelos professlores
Cicero Anastaicio Aral’ljo de Miranda e Maria Valdénia Falcfio do Nascimento, a realizar-se
no periodo de 28/03 a 21/11/2011, aprovado pelo Departamento de Letras Estrangeiras em
14/06/11. 0 projeto tern como objetivo proporcionar aos participantes do grupo de estudo a
oportunidade dc cnriquecer a sua formagfio, com o fim de contribuir para o seu aperfeigoamento
metodolégico e lingiiistico e a reflexfio sobre o papel educativo do ensine de linguas estrangeiras
na escola regular. Posta em votaoao, a matén'a foi aprovada por unanimidade. 2) CASA DE
CULTURA ALEMA. O Conselheiro Alexander Magnus relatou a matéria que trata do
cadastramento do projeto de extensao intitulado: “Curso de Iniciaofio a Lingua Polonesa 3”,
coordenado pela Profa. Rogéria Costa Pereira, a realizar-se no periodo de 19/08 a 16/12/2011,
aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 22/06/11. 0 projeto tern
come objetivo geral ampliar o conhecimento basico da lingua e cultura polonesa. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3) CASA DE CULTURA FRANCESA. A
Conselheira Monica Dourado relatou a matéria que trata do cadastramento do projetc do extensio
intitulado “Curso de Preparaefio TCF”, coordenado pelo professor Ruy Ferreira Lima, a
realizar—se no periodo de 19/08 a 16/12/2011, aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral
das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 22/06/2011. 0 projeto tem como objetivo geral
preparar para o exame de proficié‘mcia TCF, trabalhando as competéncias exigidas para o certame.
Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA -
AFASTAMENTO DE DOCENTE. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS.
A Conselheira ‘Ticiana Telles relatou a mate’ria que trata das solicitagfies de afastamento dos
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seguintes docentes: 1.1 Prof. Carlos Alberto de Souza, solicitaefio de flexibilizaefio de oarga
horéria pelo periodo de 02/08/2011 at 01/08/2012, com a finalidade de continuar cursando
Doutorado em Linguistica no Programa de Pés-graduaofio em Linguistica da Universidade Federal
do Cearé. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.2 Prof. Henrique S.
Beltriio de Castro, solicitaefio de flexibilizagfio de carga horéria pelo periodo de 01/08/2011 a
31/07/2011, com a finalidade de continuar cursando Doutorado em Educaefio na Universidade
Federal do Cearé. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3 Prof. Tito Livia
Cruz Romfio, solicitaefio de afastamento no periodo de 12 a 19/09/2011, com a finalidade de
participar do D( Congresso Alemfio de Lusitanistas, na Universidade de Viena, em Viena/Austxia.
Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 1.4 Profa. Livia Marcia Rédis
Baptista, solicitaofio de afastamento no periodo de 18 a 30/09/2011, com a finalidade de
participar do XXII Congresso Internacional de Asele, na Universidade de Valladolid, em
Valladolid/Espanha. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.5 Profa.
Massilia Lira Dias, solicitaofio de afastamento no periodo de 18 a 30/09/2011, com a finalidade
de participar do XXII Congresso Intemacional de Asele, na Universidade de Valladolid, em
Valladolid/Espanha. Posta em votaefio, a materia foi aprovada por unanimidade. 2)
DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. A Conselheira Hebe Macedo relatou a
matéria que trata da solicitaefio de afastamento dos seguintes docentes: 2.1 Profa. Mércia
Teixeira Nogueira, solicitaqfio de afastamento no periodo de 25/08 a 05/09/2011, com a
finalidade de apresentar trabalho e compor Conselho Cientifico do SIMELP (Simpésio Mundial
de Estudos de Lingua Portuguesa) na Universidade de Macau, em Macau/China. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 Profa. Maria Claudete Lima, solicitagfio
de afastamento no periodo de 31/07 a 07/08/2011, com a finalidade de participar das atividades do
projeto Jose Aparecido de Oliveira, na Embaixada Brasileira, em Praia/Cabo Verde. Posta em
votaefio, a matén'a foi aprovada por unanimidade. 2.3 Profa. Ana Célia Clementine Maura,
solicitaofio de afastamento no periodo de 24 a 31/07/2011, com a finalidade de participar das
atividades do projeto Jose’ Aparecido de Oliveira, na Embaixada Brasileira, em Praia/Cabo Verde.
Posta em votagz'io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4 Profa. Maria Ednilza 0.
Moreira, solicitaefio de afastamento no periodo de 31/07 a 07/08/2011, com a finalidade de
participar das atividades do projeto José Aparecido de Oliveira, na Embaixada Brasileira, em
Praia/Cabo Verde. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimjdade. 2.5 Prof. José
Américo Bezerra Saraiva, solicitagfio de afastamento no periodo de 15/08 a 19/08/2011, com a
finalidade de participar das atividades do projeto José Aparecido de Oliveira, na Embaixada
Brasileira, em Praia/Gabe Verde. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3)



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Wagner Chacon

relatou a matéria que trata da isolicitaefio de afastamento da Profa. Virginia Bentes Pinto, em

dois periodos distintos: 3.1 Afastamento no pen’odo de 29/06 a 02/07/2011, com o fim de

participar do X Congresso do Capitulo Espanha da Sociedade Intemacional de Organizaefio do

Conhecimento (ISKO), na Universidade da. Corufia- — Facultad de Humanidades, em

Ferrol/Espanha. Posta em votaeao, a matéfia foi aprovada por unanimidade. 3.2 Afastamento no

periodo de 17 a 23/07/2011, com a finalidade dc participar do Sexieme Boole d’été
Mediterranéenne D”Information em Santé, na cidade Marselha/Franea. Posta em votaeao, a

mate’ria foi aprovada por unanimidade. 4) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O

Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da solicitaefio de Licenea para

aperfeieoamento da Profa. Linda Maria de Pontes Gondim, no periodo de 01/09 a 30/11/2011,

com a finalidade realizar trabalho como pesquisadora visitante junto ao PROURB da Universidade'

Federal do Rio de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Posta em votaefio, a mate'ria 'foi aprovada

por unanimidade. 5) CASA DE CULTURA BRITANICA. A Conselheira Monica Dom-ado

relatou a mate'ria que trata da solicitaeao de afastamento da professora Débora Pamplona

Bezerra, aprovado em reunifio do Colegiado Geral das Casas de Cultura em reunifio de 31 de

maio de 2011. Foi informado pela Conselheira que a professora se encontra afastada até

01/07/2011, para realizar estégio 'de doutorado 11a Cornell University, em Ithaca - Nova York —

Estados Unidos, sendo neste processo solicitado seu afastamento para participar do 113 Earthlight

Ilebation, na Flérida/EUA e The Restafari Impact, na Jamaica, no periodo de 10 a 20 de junho de
2011. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA -

RELATORIO DE ESTAGIO POS—DOUTORAL — DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata da apresentaefio do

relatério de estégio pés-doutoral da Profa. Luana Ferreira de Freitas, aprovado pelo

Departamento de Letras estrangeiras em reuniao do dia 14/06/2011. 0 estégio foi realizado na

Universidade Federal de Santa Catarina, no Programa de Pés-Graduaefio em Estudos da
Traduefio, no periodo dc 01/08/2009 a 31/12/2010, com a colaboraefio da professora Andréia

Gueirini. 0 projeto de pesquisa intitulado Machado de Assis. em inglés p6 John Gledson, teve

como objetivo estudar a traduefio comentada de A Sentimental Journey through and italy, de

Laurence Stem, para o portugués com o intuito de identificar a intertextualidade entre a obra de

Sterne e a narrativa de Machado de Assis. Dentre os resultados do estagio pés-doutoral foram

listados participagdes em bancas de Especializagfio e Doutorado, tradueoes, participaofio em
eventos, publicagoes de artigos e organizaefio de livros. NONA MATERIA - PROGRESSAO

FUNCIONAL DE DOCENTES. Q Conselheiro Roberto Pontes, como membro da Comissfio
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responsivel pela anélise e emissfio de parecer acerca das solicitacoes de progressfio fimcional de

docentes dos niveis adjunto IV/Associado relatou a matéria que trata da solicitacfio de progressfio

fimcional da Profa. Emilia Maria Peixoto Farias, do Departamento de Letras Estrangeiras, da

classe de Professor Associado nivel I para classe de Professor Associado nivel II. Pos’ca em

votacfio a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA MATERIA. PRESTACAO DE

SERVICO VOLUNTARIO. Foi relatada pela Conselheira Andréa Carla Cordeiro a matéria que

trata da solicitacfio de renovacfio da prestacao dc servico voluntéri‘o da professora Angela de

Moura Marques, junto ao Departamento de Psicologia. A professora ministraré disciplina

obrigatéria do Curso de Design de Moda “Psicologia da Moda”, de 04 (créditos). Posta em

voracao a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA -

PARECER DA COMISSAO DESIGNADA PARA ELABORACAO DE CRITERIOS DE

SEGURANCA NAS AREAS D0 CENTRO DE HUMANIDADES. O Conselheiro Roberto

Pontes apresentou o parecer resultado do trabalho da Comissfio composta pelos professores

Roberto Pontes, Livia Marcia, Monica Dourado; pelo servidor Uécnico—administrativo Ricardo.

Henrique Vieira Santos e pelo representante do Centro Académico Patativ‘a de Assaré, Nathan

Magalhfies. De acordo com o parecer a Comissfio apontou os itens em torno dos quais houve

consenso: Aumento do nfimero de segurancas no campus; Presenca de guardas mulheres; Portaria

para cada bloco e casa de cultura; Curso para melhor preparacfio dos segurancas; Melhoria da

iluminacao em espacos escuros; Colocacfio de visores nas portas das salas de aula e de trabalho;

Uniformizacfio e identificacao de todos os prestadores de servicos. Pontos em tomo dos quais

houve divergéncia: Apresentacfio de um documento de identificacfio na entrada da biblioteca e

anotacfio do nome da pessoa e nfimero do documento; Catracas para cada prédio e bloco; Controle

de entrada com cartfio magnético para funcionarios e visitantes; Consuucao de uma guarita na

entrada da Avenida da Universidade. Apos ampla discussfio sobre o tema foi colocado em votacfio

cada ponto separadamente, onde se obteve o segujnte resultado: a) Apresentacao de documento de

identificacfio nas entradas dos blocos administrativos. Aprovado, 02 votos comrérios; b)

Construcfio de uma guarita na entrada da Avenida da Universidade, 2683. Aprovado por

unanimidade. c) Implantacfio de sistema de monitoramento por cameras, de acordo com a

' solicitacfio de cada departamento e coordenacfio de curso; Aprovado, 01 voto contrério. d)

Aumento do nfirnero de segurancas. Aprovado por unanimidade; Comratacao de segurancas do

sexo ferninino. Aprovado por unanimidade. i) Contratacao de porteiros para implantacfio de

portarias em todos os Blocos, inclusive das Casas de Cultura. Aprovado por unanjmidade. g)

Curso de capacitacfio para melhor preparacfio dos segurancas, ofertado tanto pela empresa

tercciriZada como pela UFC. Aprovado por unanimidade; h) Manutencéo e melhoria's na
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iluminacao. Aprovado por unanimidade; i) Colocacfio de visores nas portas das salas de aula e/ou
olhos mégicos nas salas de ttabalho conforme solicitacfio de cada departamento e coordenaca‘o de
curso. Aprovado por unanimidade; j) Uniformizacao e identificacfio de todos os prestadores do
services. Aprovado por unanimidade; l) Circulacfio do policiamento “Ronda do quarteirao” apenas
nas areas externas a0 Campus. Aprovado por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA -
CRIACAO DO CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS CLASSICAS. A Conselheira
Ticiana Telles procedeu a leitura do parecer acerca da proposta de Criacfio do Curso de
Bacharelado em Letras Cléssicas, elaborado pelos professores José Leite de Oliveira Jr.
(Departamento de Literatura), Maria Ednilza Oliveira Moreira (Departamento de Letras
Vernaculas) e Inés Pinheiro Cardoso (Departamento de Lctras Estrangeiras), segundo o projeto a
proposta atende a demanda internas e extemas, de acordo com principios da flexibilizacfio
curricular. Do ponto de Vista de integralizacfio curricular convergem trés eixos de formacfio:
especifica, complementar c livre, somando-se a esses as atividades complementares. 0 curso
ofertara 30 (trinta) vagas, com entrada finica pelo SISU, para a modalidade Bacharelado em
Lingua e Literatura Grega (15 vagas) e Bacharelado em Lingua e Literatura Latina (15 vagas). 0
curso destinara ainda 10 (dez) vagas aos alunos jé graduados, de qualquer area do conhecimento,
sendo 05 (cinco) para o Bacharelado em Lingua e Literatura Grega e 05 (cinco) para o
Bacharelado em Lingua e Literatura Latina. O curso na modalidade Bacharelado em Lingua e
Literatura Grega seré composto per 1984 h/a (124 créditos) de disciplinas obrigatérias, 384 h/‘a
(24 créditos) de disciplinas optativas e 200 h/a dc atividades complementares, perfazendo uma
carga horéria minima de 2.538 horas aula. O curso na modalidade Bacharelado em Lingua e
Literatura Latina seré composto por 2048 h/a (128 créditos) dc disciplinas obrigatérias, 352 13/21
(24 créditos) de disciplinas optativas e 200 h/a de atividades complementares, perfazendo uma
carga horaria minima dc 2.600 horas aula. Em seguida o professor Francisco Edi especificou quais
as necessidades para a implantacfio do Curso, conforme segue: para a integralizagfio dos 08 (oito)
semestres previstos para o curso, seré necessa’ria a contrataofio de mais 03 (1163) professores
efetivos, 01 servidor técnico-adminjstrativo, reforma do bloco anexo 51 Casa de Cultura Brité‘mica,
que abriga o Nucleo de Cultura Classica, equipamentos para a sala de multimidia e sala de leitura,
bem como para os gabinetes dos trés novos professores. Foi sugerido pela professora Elisabeth o
pedido de 02 servidores, um para a Sala de Leitura e outro para a Coordenacao do Curso de Letras
Diumo, sendo complementado pela Senhora Diretora, que fosse pensando no acréscirno de
trabalho que o curso podera gerar no Departamento de Letras Estrangeiras. Finalizando a Senhora
Diretora parabenizou a equipe pela elaboragfio do projeto que deu seguimento a proposta. Posta
em votagfio a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA TERCEIRA MATERIA -
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CRIACAO DE DISCIPLINAS - CURSO DE LETRAS NOTURNO INGLES E

ESPANHOL. A Conselheira Livia Marcia relatou a matéria que trata da criaeao das disciplinas

para o Curso Noturno de Letras inglés e Espanhol, sendo 25 (vinte e cinco) disciplinas para o

Curso Noturno de Letras Espanhol e 31 (trinta e uma) disciplinas para o Curso Noturno de Letras—

Inglés. Foi solicitado esclarecimento pela professora Elisabeth e pelo professor Roberto Pontes

acerca da criaeao da disciplina Topicos de Literatura Comparada, visto que 0 Departamento de

Literatura é que tern a competéncia de ofertar tais disciplinas. N50 havendo consenso a criaefio das

disciplinas citadas, sendo entao retirada da pauta a criaeao das disciplinas: Topicos de Literatura

Comparada e Topicos avangados em Literatura Comparada. Posta em votaefio a materia foi

aprovada por unanimidade. DECIMA QUARTA MATERIA - REGULAMENTACAO DAS

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CURSO DE LETRAS NOTURNO INGLES E

ESPANI-IOL. Regulamentagao feita junto ao Colegiado do Curso, com base na resoluefio, onde as

atividades complementares num total de 200 (duzentas) horas, com a elaboraeao de um

documento que determine as diretrizes a serem seguidas. Posta em votaofio a matéria foi aprovad‘a

por unanimidade. DECIMA QUINTA MATERIA - DISCUSSAO ACERCA DA

RESOLUCAO 02/CEPE/2011 e SIGAA. A Senhora Diretora informou que foi enviado convite

para o Pré-Reitor de Graduaeao, Prof. Custédio Luis, mas em virtude. de sua participagfio em uma

banca, o mesmo n50 pode comparecer, e informou que enviaria um representante, fato que nfio

aconteceu, gerando descontentamento dos conselheiros. OUTROS ASSUNTOS DE

INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES. Iniciando os comunicados a Senhora

Diretora informou acerca das suas férias no més de julho, quando assumiré a Diregfio do Centre 0

professor Pedro Airton; informou que abertura do semestre 2011.2 seré planejada e realizada pelo

professor Orlando Arafijo — Coordenador de programas académicos do Centro de Humanidades;

Finalizando os comunicados, informou que a Resolueao que regulamenta o processo eleitoral para

escolha de Diretor e Vice-Diretor, para o quadriénio 2011—2015, ainda seré aprovada no

CONSUNI em reunifio a realizar-se no dia 04/07/2011. Corn a palavra a professora Ménica

Dourado informou que foi revista a metodologia para escolha dos membros da CPPD, onde seréio

eleitos pelos pares e n50 nomeados pelo Reitor, conforme foi comunicado anteriormente. 0

Professor Roberto Pontes convidou os conselheiros presentes para o I Encontro Internacional de

EstudOS Multidisciplinares: Antiguidade e Medievalidade nos Textos, que ocorreré no periodo de

10 a 12 de agosto 6 para a Conferéncia do poeta Pedro Lyra, no dia 05 de agosto. Nada mais

havendo a tratar, a Senhora Diretoria deu por encerrada a sessao, agradecendo a presenea de todos.

E para constar, eu, Emivfinia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva lavrei a presente Ata

que, apés lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes.
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