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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES
Ata da 518' Reuniﬁo Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal
do Cearé, realizada no dia 16 (dezesseis) de outubro de 2014 (dois mil 8 quatorze), as 9 horas e 35
(tn'nta e cinco) minutes, na Sala de Reuniées do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da

Diretora do Centro de Humanidades, Vlédia Maria Cabral Borges, contando com a presenga dos
Conselheiros: Céssio Adriano Braz de Aquino - Vice-Diretor e Coordenador de Programas
Académicos do Centre de Humanidades; Maria de Fatima de Oliveira Costa — Ex-Diretora do
Centre de Humanidades; Marcelo Ahneida Peloggio — Representante do Departamento de

Literatura; Monica de Souza Seraﬁm e Maria das Dores Nogueira Mendes — Sub-Chefe e
Representante do Departamento de Letras Vemaculas; Cicero Anastacio Araﬁjo de Miranda 6

Maria Manolisa Nogueira Vasconcellos - Chefe e Representante do Departamento de Letras
Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do Departamento de Ciéncias da Informagao; Valmir
Lopes de Lima 6 Domingos Sévio Abreu — Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias
Sociais; Mario Martins Viana Filho -— Representante do Departamento de Historia; Vanda

Magalhaes Leitao e Marcus Weidson Pinheiro— Chefe e Representante do Departamento de
Lefcras-Libras e Estudos Surdos; Marcelo Magalhaes Leitao f Vice-coordenador do Curso de
Letras Diumo; Marcelo Lﬁcio Correia Amorim — Representando a coordenaeao do Curso de

Letras-Libras; Maria Valdénia Falcﬁo do Nascimento - Coordenadora do Curso de Letras Notumo;
Arnoldo Nunes da Silva — Coordenador do Curso de Biblioteconomia; Maria Neyara de Oliveira

Araﬁjo - Coordenadora do Curso de Ciéncias SOCiais Notumo; Ana Rita Fonteles Duarte —

Coordenadora do Curso de Histéria; Ana Marcia Alves Siqueira - Coordenadora do Programa de
Pés-Graduagao em Letras; Antonio Luiz Macedo e Filho — Coordenador do Programa de PosGraduaoao em Histéria; César Barreira — Coordenador do Programa de Pés-Graduaoao em

Sociologia; Jose’ Ce’lio Freire — Coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em Psicologia; Maria
Elias Scares — Coordenadora do Mestrado Proﬁssional em Letras; Ana Maria César Pompeu —

Vice-Coordenadora do Programa de POS-Graduagao em Estudos da Traduoao; Raimundo Mendes
da Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Adelson Andrade Alves Sobrinho
— Representante do Magistério de Ensino Basico Técnico e Tecnolégico; Maria Cleomar Carvalho

dos Santos e Lindojane Gomes Nunes — Representantes do Corpo Técnico-Administrativo;
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Priscila Silva — Representante do Centro Académico de Letras. ORDEM DO DIA. Consta
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quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reuniﬁo colocando em
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apreciacao a pauta do dia, para a qual foram solicitadas as seguintes inclusoes: 1) Departamento
de Letras-Libras: 01 solicitacao dc afastamento; 2) Depmtarnento de Letras Vernaculas: 02

afastamentos de docentes; 3) Comissao de Progressao Funcional: progressao da Professora
Veriana Colaeo. Posta em apreciacao, a pauta, com as inclusﬁes, foi aprovada por unanimidade.

PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DAS ATAS DAS 517' REUNIAO ORDINARIA E

1a REUNIAO EXTRAORDINARIA D0 ANO DE 2014. Como de praxe, a secreta’ria procedeu
a leitura dos topicos da ata da 517° Reuniao Ordinaria, realizada em 19 (dezenove) de setembro de

2014. A ata da 1‘l reuniao extraordinéria, realizada em 03 de setembro de 2014, foi sintetizada pela
Diretora. Alérn do que consta na ata, foi relatada pela Diretora uma investigacao do Ministério

Pﬁblico acerca do conSumo de alcool e drogas dentro do campus. A investigacao se iniciou em
dccorréncia de uma nota de repﬁdio publicada na intemet pela Associacao de Cabos e Soldados

Militares do Estado do Ceara. A nota desvirtuava fato ocorrido no Centro de Humanidades no dia
02 de setembro, quando alguns alunos procuraram a DVS para reclamar de uma aluna do Curso de

Letras, que é policial militar, pela discente estar portando arma de fogo dentro da sala de aula. Um
dos vigilantes foi até a sala de aula, chamou a aluna para o corredor e a solicitou a guardar a arma.

Porque a aluna relutou em atender o pedido do vigilante, foi trazida ate a Diretoria para que

fossem dados os devidos esclarecimentos. Mesmo tendo sido esclarecida que o porte de armas nao
era condizente com a ﬁnalidades desta Instituicao e tendo sido oferecido o cofre da DVS para queela guardasse a arma enquanto assistia aula, a aluna mostrou-se muito aborrecida e disse que nae

podia assistir aula armada, mas os alunos podiarn consumir drogas no campus. 0 caso teve grander
repercussao na midia e a Universidade n50 adotou nenhurn posicionamento de apoio a Direcﬁo do
Centro. O Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, professor Cicero Anastacio apresentou

sua posicao de apoio a Diretora, qtle vem enfrentando o caso sozinha, propondo ainda que o

Conselho emitisse uma mocﬁo de apoio, visto que em 2011 os proprios Conselheiros, apos
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ouvirem a comunidade universitaria do CH, decidirarn que a policia n50 deveria adentrar o
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campus. Foi sugerido retomar a discussao da ata e, posteriormente, votar-se a mocao. Apos
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aprovacao das duas atas, voltou-se a discutir o caso da aluna policial. Corn a palavra, o professor
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Antonio Luiz disse ser importante que o Conselho se posicionasse em apoio a Diretora,
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corroborando com a fala do professor Cicero. SEGUNDA MATERIA. 2.1 AFASTAMENTO
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DE DOCENTES. 2.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. A conselheira
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Monica Seraﬁm relatou a mate’ria que trata das solicitacoes de afastamento das seguintes
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professoras: 2.1.1 Sandra Maia Farias Vasconcelos, no periodo de 01 de janeiro de 2015 a 31
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de julho de 2015, aprovado através de ad referendum pelo Departamento de Letras Vemaculas
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matéria 01
doutoral 11a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Posta em votagﬁo, a
de 2014,
aprovada por unanimidade. 2.1.2 Maria Elias Scares, no periodo de 21 a 31 de outubro
de
aprovado através de ad referendum pelo Departamento de Letras Vernaculas em 09 de outubro

2014. O afastamento tem como ﬁnalidade a realizaoﬁo de visita a0 Laboratério de Psicolinguistica
Experimental da Universidade de Barcelona e participaoao no XXX Enconno Nacional da

Associaoﬁo Portuguesa de Linguistica, que se realizaré na Universidade do Porto. Posta em
votaqﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.1.3 Elisﬁngela Nogueira Teixeira, no periodo
de 21 a 31 de outubro de 2014, aprovado através de ad referendum pelo Departamento de Letras
Veméculas em 09 de outubro de 2014. O afastamento tern como ﬁnalidade a realizaeﬁo de visita
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a0 Laboratério de Psicolinguistica Experimental da Universidade de Barcelona e participaeﬁo no
XXX Enconiro Nacional da Associaeﬁo Portuguesa de Linguistica, que se realizara na
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Universidade do Porto. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O conselheiro Valmir Lopes relatOu a matéria
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que trata da solicitagﬁo de afastamento da professora Léa Carvalho Rodrigues, no periodo de 01
a 09 de novembro de 2014, aprovado através de ad referendum pelo Departamento de Ciéncias
Sociais em 08 de outubro de 2014. O afastamento tern como ﬁnalidade a participaoao no III
Congresso Internacional, I Simpésio Ibero-Americano e VH Encontro Nacional de Riscos, na

Universidade do Minho, em Guimarﬁes/Portugal. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Peloggio
relatou a matéria que trata da solicitaoﬁo de afastamento do professor Cid Ottoni Bylaardt, no
periodo de 10 a 14 de novembro de 2014, aprovado através de ad referendum pelo Departamento

de Literatura em 09 de outubro de 2014. O afastamento tern como ﬁnalidade participar do
Congresso “Brasil 2014: Cartografias literérias do Brasil atual: espaoos, atores e movimentos
sociais”, na Université Rennes, em Rennes/Franea. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 2.4 CASA DE CULTURA ALEMA. 0 Conselheiro Raimundo Mendes relatou a
matéria que trata da renovaeﬁo do afastamento do professor Jaimirton de Queiroz Gomes, no
periodo de 30 de setembro de 2014 a 29 de setembro de 2015, a fun de concluir Programa de
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Mestrado na Universidade Ludwig-Maximilians—Universitéit/Alemanha. Posta em votaoﬁo, a
matéIia foi aprovada por unanimidade. 2.5 DEPARTAMENTO DE LETRAS
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ESTRANGEIRAS. A Conselheiro. Maria Manolisa relatou a material que trata das solicitaoﬁes de

95

afastamento dos professores: 2.5.1 Tito Livia Cruz Romﬁo, no periodo de 24 de novembro a 05
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de dezembro de 2014, aprovado em reuniﬁo departmental de 10 de outubro de 2014. O
afastamento tem como ﬁnalidade a participaeﬁo no VI Congresso Internacional de Letras/UBA e

9‘8

no XIV
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Simposio

Ibero-Armricano

dc Terminologia,

que

se realizarﬁo

em Buenos
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Inés Pinheiro Cardoso, no periodo de 08 a 15 de novembro de 2014, aprovado em reuma
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departamental de 10 de outubro de 2014. O afastamento tem como ﬁnalidade minish'ar curso em
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nivel de pés-graduaeao, na Universidade do Rio Cuarto, em Cordoba/Argentina. Posta em
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votagﬁo, a matén'a foi aprovada por unanimidade. 2.6 DEPARTAMENTO DE LETRAS—
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LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A Conselheira Vanda Magalhaes relatou a materia que trata da
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solicitagﬁo de afastamento da professora Renata Castelo Peixoto, no periodo de 10 de fevereiro
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a 10 de agosto de 2015, aprovado em reuniﬁo departmental de 06 de outubro de 2014. O
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afastamento tern como ﬁm a conclusﬁo de Doutorado em Educaoﬁo, cursado na Faculdade de
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Educaeﬁo da Universidade Federal do Ceara. Discutiu—se que, neste caso, uma vez que o curso 6
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na prépria instituieﬁo, n50 seria aprovado o afastamento integral, mas a ﬂexibilizaoﬁo de carga
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horaria para a servidora docente. 0 Conselheiro Céssio Aquino explicou que, na CPPD, esse
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assunto causa divergéncias, alguns membros scndo favoraveis a0 afastamento enquanto outros
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nﬁo. Discutiu-se brevemente o assunto a luz da nova resolueao de carga horéria docente, que
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passa‘ré a ter vigéncia a partir de fevereiro de 2015. O Conselheiro Cicero Anastécio demonstrou
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todo o seu descontentamento com os termos e exigencias da portaria, pois, ao mesmo tempo que a
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Universidade diz que é de seu interesse a qualiﬁcaea‘o do seu corpo docente, impoe tantas
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diﬁculdades para que isso acontega que os professores acabam desistindo de solicitar o
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afastamento, dada tamanha diﬁculdade. A professora Vanda defendeu o afastamento integral da
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professora Renata, justiﬁcando que 0 Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos possui
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atualmente 17 (dezessete) professores, dos quais apenas 01 (um) possui titulaeé'io de Doutorado. O
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aumento do m’nnero de doutores neste Departamento contribuiré para a ampliaeao na participaoﬁo
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doeente em editais de fomento a pesquisa e iniciaeao cientiﬁca gerando a oportunjdade de maior
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oferta de bolsas e qualiﬁcaeao para os discentes. Destacou, também, que o afastamento se
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enquadra no limite de 15% do total de docentes efetivos lotados na unidade academica, n50
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havendo necessidade dc contrataeﬁo do professor substituto. Lembrou que o afastamento n50 ira

125

gerar sobrecarga de horas-aula aos demais docentes do departamento, visto que o Curso de Letras-
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Libras tern apenas duas turmas e o ingresso da terceira turma ocorrera apenas em 2015.2, quando a
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professora tiver retomado. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada com o registro de uma
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abstenoao. TERCEIRA MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A
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professora Maria Elias, como presidents ad-hoc da Comissao de Progressao Funcional, relatou a

130

matéria que trata da solicitaoao de progressﬁo ﬁmcional dos seguintes professores: 3.1
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. Maria de Fatima Oliveira Costa,

132,

da classe de professor Adjunto nivel IV para a classe de professor Associado nivel I, referente
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ao intersticio 09 de julho de 1991 a 08 de julho de 2014. Posta em votaeéo, a matéria foi
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da classe de professor Adjunto nivel IV para a classe professor Associado nivel I, referente ao

intersticio 28 de agosto de 2012 a 27 de agosto de 2014. Posta em votagﬁo, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 3.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. Josenir
Alcantara de Oliveira, da classe de professor Associado nivel II para a classe de professor

Associado nivel III, referente a0 intersticio 24 de setembro de 2012 a 24 de setembro de 2014.
Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.4 DEPARTAMENTO DE
HISTORIA. Almir Leal de Oliveira, da classe de professor Associado nivel H para a classe de

professor Associado nivel III, referente ao intersticio 26 de outubro de 2011 a 25 de outubro

de 2013. Posta em votaoﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.5 DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIAIS. Alexandre Fleming Cﬁmara Vale, da classe de professor Adjunto IV
para a classe de professor Associado nivel I, referente ao intersticio 28 de agosto de 2012 a 27

de agosto de 2014. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.6

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. Julio César Rosa de Aral’ljo, da classe de
professor Adjunto nivel IV para a classe de professor Associado nivel I, referente ao intersﬁcio

de 28‘ de agosto de 2012 a 27 de agosto de 2014. Posta em votaeﬁo, a mate’ria foi aprovada por

unauimidade.

3.7 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. Veriana de Fatima Rodrigues

Colaeo, da classe de professor Associado nivel 11 para a classe de professor Associado nivel
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III, referente ao interstieio 23 de agosto de 2011 a 22 de agosto de 2013. Posta em votaoﬁo, a
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matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE
PROJETOIPROGRAMA DE EXTENSAO. 4.1 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O

Conselheiro Marcelo Peloggio relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de extensﬁo
intitulado: XII Jornada de Residualidade Literaria e Cultural: Reafirmaqao de Residues

Intertemporais, eoordenado pela professora Elizabeth Dias Martins, aprovado em reuniﬁo
depaztamental de 09 de setembro de 2014. A aqﬁo de extensao ocorreré no dia 11 de novembro de
2014 e tem como objetivo divulgar e consolidar os estudos com base na Teoria da Residualidade
Literaria e Cultural; Adar publicidade aos estudos e pesquisas desenvolvidas pelos participantes do
Grupo de Estudos em Residualidade Literéria e Cultural - GERLIC; aumentar o interesse dos
alunos pela pesquisa em Literatura Comparada e pela produeﬁo de textos académicos;

proporcionar a crescente adesao ao desenvolvimento de pesquisas nas linhas oferecidas pelo
PPGLetras — UFC. Posta em votaeﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Maria Manolisa relatou a

matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 4.2.1 Estratégias
didéticas para uma leitura intercultural de textos em Espanhol, eoordenado pela professora
Massﬂia Maria Lira Dias, a realizar-se no periodo de 21 a 23 de outubro de 2014, aprovado em

169

reuniﬁo departamental de 10 de outubro de 2014. Posta em votacﬁo, a matéria foi apro

170
171
172
173
174

unanimidade. 4.2.2 11 Semana de Escrita Criativa, coordenado pela professora Diana Costa

175

Fortier Silva, a realizar-se no periodo 04 a 11 de novembro de 2014, aprovado em reuniao

departamental de 10 de outubro de 2014. O projeto tem como objetivo geral proporcionar aos seus
participantes oportunidades de engajar-se n8. producao de escrita criativa. Posta em votacﬁo, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. O
Conselheiro Adelson Andrade relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos
de extensﬁo: 4.3.1 CASA DE CULTURA FRANCESA. Pratiquer L'oralité en Classe,
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escolas pﬁblicas do municipio de Caucaia a comunicarem-se eﬁcientemente usando as quatro
habilidades da lingua inglesa (Speaking, Listening, Reading 6 Writing) em nivel bésico. As

188

professoras Vladia Borges e Neyara Araﬁjo destacaram a relevﬁncia do curso, que valorizara’. a

189

formacao dos professores da rede pﬁblica de Caucaia, o que certamente possibilitaré a melhoria do

190

ensino da lingua estrangeira aos alunos das escolas daquela cidade. Posta em votacﬁo, a matéria

A191
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foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO/RELATORIO DE
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coordenado pela professora Elisandra Maria Magalhaes, a realizar—se no periodo 03 de
novembro a 12 de dezembro de 2014, aprovado em reunjao do Colegiado Geral das Casas de

Cultura Estrangeira ocorrida em 09 de outubro de 2014. O projeto tern como ﬁnalidade
aperfeicoar as competéncias em compreensﬁo e expressﬁo oral dos alunos nivel Al/AZ em lingua
francesa. Posta em votacﬁo, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3.2 CASA DE

CULTURA BRITANICA. Curso de Inglés Basico para Professores da Rede Pliblica de

Caucaia, coordenado pelo professor Eder Games Pessoa, a realizar-se no periodo de 25 de
outubro de 2014 a 23 de janeiro de 2015, aprovado através de “ad referendum” pelo Colegiado

Geral das Casas de Cultura Estrangeira. O projeto tem como objetivo geral habilitar professores de

PROJETO DE PESQUISA. 5.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0
Conselheiro Cicero Anastacio relatou a matéria que trata dos relatérios e/ou cadastramento dos
projetos de pesquisa a seguir: Relatorio do projeto de pesquisa inti’mlado: “A modalidade
deﬁntica em lingua espanhola”, coordenado pela professors. Nadja Paulina Pessoa Prata,

realizado no periodo de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, aprovado em reuniao
departamental de 05 de setembro de 2014. O parecer apresentado apontou como principais
resultados da pesquisa a producao de 06 artigos para anais ou periédicos sem qualis; submissao de
um artigo para revista com qualis; artigo no prelo de revista Qualis A2; organizacﬁo de um livro;
quatro resumos em congresses; quatro apresentacoes de trabalhos; orientacﬁes de treze trabalhos
de orientandos; orientacﬁo de 02 oﬁcinas ou mini curses; submissao de trés trabalhos a eventos e a

organizacao de um evento ligado ao tema. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. 5.1.2 Sem. imersao e sem instrucﬁo: producao vocalica do inglés par criancas

204
205 Lima Junior, a realizaI-se no periodo de 03 de novembro de 2014 a 01 de dezembro de 2
206 aprovado em reuniao departmental de 10 de outubro de 2014. O projeto tem como objetivo geral
207 investigar em que medida crianeas belgas na faixa ete’uia entre 9 a 12 anos de idade, falantes de
208 holandés L-l, adquiriram propriedades do sistema vocalico do inglés como resultado de exposieﬁo
209 ao inglés apenas por meio de midias. O pesquisador justiﬁca a escolha por criangas belgas nesta
210 pesquisa por se tratar de um estudo a ser realizado em colaboragﬁo com a professora doutora Ellen
211 Simons, da University of Ghent, da Bélgica. Posta em votagﬁo, a matéria foi aprovada por
212 unanimidade. 5.1.3 Os desafios da tradueﬁo da obra de Andrea Camilleri, coordenado pelo
213 professor Rafael Ferreira da Silva, aprovado em reuniao departamental de 10 de outubro de
214 2014. O projeto tem eomo objetivos: analisar as estratégias de tradueﬁo para o portugués
,ﬁ 215 brasileiro do autor citado; identiﬁcar nelas o uso de dialetos/idioletos, principalmente em 11 Ladro
216 do merendine (1996); discutir questées identitérias sicilianas e comparar as estratégias de tradueﬁo
217 pa‘ra as outras linguas, tais como o inglés (americano e britﬁnico), o ﬁancés, o castelhano e o
218 catalao. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA.
219 AVALIACAO INSTITUCIONAL. A Diretora explicou que a Pré-Reitoﬁa de Planejamento
220 iniciou a implantaeﬁo da Avaliaeao Institucional dos docentes através do sistema SIGAA, que
221 vigorara a partir deste semestre. A ﬁm de darem—se os encaminhamentos necessérios, foi
222 solicitado que os departamentos e coordenaeoes de curso de graduagao indicassem um curso. do
223 Centre de Humanidades para abrigar o teste piloto da avaliaeﬁo, que sera aplicado nos dias 03 e 04
224 de novembro do presente ano. Foi também solicitado que indicassem (01) um representante
225 docente, 01 (um) discente e (01) técnico-administrativo para formagao de uma Comissao Setor‘ial
A 225 de Avaliaeﬁo. A Diretora informou ajnda que o STI 1150 esta garantindo o pleno funcionamento do
227 sistema, mas n50 ha mais prazo para retardar essa implantaoao. Somente foram encaminhadas.
228 indicaeoes dos setores: Departamento de Literatura, apenas indicaeﬁo do representante docente,
229 professor Claudicélio Rodrigues da Silva; Coordenaeao de Curso de Letras, indicaeao dc
230 representantes para os trés segmentos: Elisﬁngela Nogueira Teixeira (docente), Monalisa Lustosa
231 (discente) e Francisca Ilca de Queiroz (técnico-administrativo). Em discussﬁo, decidiu-se que a
232 Comissﬁo deveria ser composta por membros titulares e suplentes, ﬁcando a formagﬁo da seguinte
233 forma: professores Claudicélio Rodrigues da Silva (Departamento de Literatura - titular) e
234 Elisangela Nogueira Teixeira (Departamento de letras Veméculas - suplente); alunas
235‘ Monalisa Lustosa (Curso de Letras - titular) e Priscila Silva (Curso de Histéria — suplente);
236 servidores técnico-administrativos Francisca Ilca Queiroz (Coordenaeﬁo Curso de Letras
237 Diurno— titular) e Antonia Isadora Costa Neves (Coordenagﬁo Curso de Letras Noturno —
233 suplente). Posta em votaeao, a formaqﬁo da comissao foi aprovada por unanimidade. Em seguida,

3‘}m

t .l

s" ca 4:

s239

‘2; H5 .

8 g

240

passou-se para a escolha do curso que ira participar do teste piloto. Nenhum Curso se vol tanou a
otREToR
participar. A professora Manolisa VasconCellos sugeriu o curso de Letras Diurno, mas aide

241

refutada dada a dimensﬁo do curso e o fato do a Coordenadora, professora Silvana Militao, n50

242

estar presente para dar concordﬁncia. Foi descartado também o curso de Psicologia, visto que a
coordenadora nﬁo estava presente. A Coordenadora do Curso de Historia, professora Ana Rita,

243
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justiﬁcou que n50 gostaria de participar, pois no mesmo periodo estaria recebendo visita do MEC‘.
0 Curso de Biblioteconomia, representado pelo seu coordenador, professor Arnaldo Nunes,

247

também n50 aceitou abrigar o teste, pois estaria em fase de renovaoao do reconhecimento do
curso. Em virtude de tantos impedimentos, foi sugerido o Curso de Letras Noturno: Inglés e

248

Espanhol. Posta em votaoao, a indicaoﬁo foi aprovada com o registro de 01 (um) voto contrério.

249

SETIMA MATERIA. REGULAMENTACAO DE DISCIPLINAS. o Conselheiro Cicero

250

Anastacio relatou a matéria que propoe a criaoao de 05 disciplinas para oferta no Curso de Letras
Diurno: Lingua Sénscrita I; Lingua Sénscrita II; Oﬁcina de Leitura Avanoada em Lingua Grega;

251
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253

Versiﬁcaoﬁo e métrica latina; Versiﬁcaeao e métrica grega A criaoﬁo das disciplinas foi aprovada
pelo Departamento de Letras Estrangeiras em 24 de fevereiro de 2014 e pelo Colegiado do Curso

254

de Letras em 13 de outubro de 2014. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimjdade.

255

OITAVA MATERIA. ALTERACAO DE PROJETO PEDAGOGICO. CURSO DE

256

HISTORIA. A Conselheira Ana Rita apresentou as modiﬁcaooes propostas no projeto
pedagogico do Curso de Histéria, em fungao da visita do MEC que o curso estara recebendo no

257

258
259

inicio do més de novembro de 2014. A revisao do projeto foi aprovada pelo Colegiado do Curso e
do departamento de Histéria em reuniﬁo de 08 de outubro de 2014 e através de “ad referendum”

260

pela Direoﬁo do Centro de Humanidades cm 10 de outubro de 2014. Posta em votaoao, a matéria

‘ 2,51
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264

foi aprovada por unanimidade.

NONA MATERIA. PROPOSTA DE AQUISICAO DE

LIVROS PARA ATUALIZACAO DOS ACERVOS BIBLIOGRAFICOS DA UFC EDITAL 2014. A Diretora explicou que apenas as propostas dos cursos de Histéria e Letras-

255

Libras foram aprovadas pelo Conselho de Centro por ocasiao da ﬁltima reuniﬁo. Os demais curses
tiveram suas listas aprovadas através de “ad referendum” a ﬁm de que fossern cumpridas as

266

determinaooes do edital com relagﬁo ao prazo. Relatou, ainda, que recebeu uma ligaoﬁo da

267

Biblioteca Universitéria informando que estava devolvendo uma das listas, pois a mesma estava

268

270

totalmente fora dos padroes solicitados e precisava ser refeita. Dito isso, as aprovaooes ad
referendum das propostas dos Cursos de Letras Diurno, Letras Noturno, Psicologia e
Biblioteconomia foram postas em votaoﬁo e aprovadas por unanimidade. DECIMA MATERIA.
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PROFESSOR VISITANTE. A Diretora relatou a matéria que trata da indjoaoao do Programa

272

de Pés-Graduaoﬁo em Estudos da Tradugﬁo de dois nomes para concorrerem a vagas para de
professor visitante nacional pleno, conforme Edital 2/2014 da Pré-Reitoria de Pesquisa e Pos-
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Graduaeﬁo. A preposioﬁo dos nomes dos professores J056 Lambert e Rumen Stoy oD'RéE) :%

275

aprovada em reuniﬁo do Colegiado do Programa ocorrida em 29 de setembro de 2014, e atrav

276

“ad referendum” pela Direoao do Centro de Humanidades em 30 de setembro de 2014. Posto em

277

votagﬁo, o referendo foi aprovado por unanimidade. Antes de iniciar a DECIMA PRIMEIRA

278

MATERIA foi realizada a contagem dos Conselheiros presentes e constatou—se n50 haver quorum

279

regimental. Antes de declarar a reuniﬁo encerrada, a Diretora comunicou que sera iniciado na

280

proxima semana o Inventario geral de bens permanentes, que seré feito pela consultoria Ernest

281

Young, mas que precisaré ser acompanhado por um servidor em cada setor. Nada mais havendo a

282

tratar, a Diretora deu por encerrada a sessﬁo, agradecendo a presenoa de todos. E para constar, cu,

283

Emivﬁnia Viana Bezerra Duane, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida c

284

aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes.//
1. Vladia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidadest

10.Va1mir Lopes de Lima - Chefe do Departamento de Ciéncias SOCiais
11. Domingos Silvio Abreu - Representante do Departamento de Ciéncias Sociais 3 2g 19% a
'

12. Mario Martins Viana Filho — Representante do Departamento de Histéria

a

13. Vanda Magalhﬁes Leitﬁo - Chefe do Departamento de Letras-Libras e Estudos S Erdos ‘ .
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14. Marcus Weidson Pinheiro — Rep. do Departamento de Letras-Libras e Estudos ‘Surdos '
15. Marcelo Magalhﬁes Leitﬁo — Vice-coordenador do Curso de Letras Diurno
16. Marcelo Lﬁcio Amorim — Representando a coordenaeao do Curso de Letras-Libras

17. Maria Valdénia Falcao do Nascimento- Coordenadora do Curso de Letras Notumo—i; an %; 53% Z dew”

18. Amoldo Nunes da Silva— Coordenador do Curso de Biblioteconoxniajknmﬂglﬁ3

n34 $9.3?»

19. Maria Neyara de Oliveira Araujo — Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Notumo
20. Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de Historia
21. Ana Marcia Alves Siqueira - Coordenadora do Programa de Pés-Graduaoéo em Le . : ‘

22. César Barreira— Coordenador do Programa de Pos-Graduagﬁo em Sociologia/
23. José Célio Freire— Coordenador do Programa de POS-Graduagﬁo em Psicologia

A

24. Maria Elias Soares — Coordenadora do Mestrado Proﬁssional em Letras

T
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25. Ana Maria C. Pompeu — Vice-Coord. do Prog. Pos-Graduaeao em Estudos da Trad 95

,

1,

"/

26. Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira L

.

,

‘ ,

27. Adelson A. Alves Sobrinho — Rep. do Magistério de Ensino Basico Téenico e Tecnoliigico

28. Maria Cleomar Carvalho dos Santos - Representante do Corpo Técnico-Administrativo »
29. Lindojane Gomes Nunes — Representante do Corpo Técnico-Admi’nisu'ativo Q-J .
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30. Priscila Silva — Representante do Centro Académico de Letras

