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UNIVERSIDADE FEDERAL no CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 528‘ Reunifio Ordinéria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 07 (sete) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), as 09 (nove) horas e

25 (vinte e cinco) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da

Diretora do Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenea. dos

Conselheiros: Cassio Adriano Braz de Aquino — Vice-Diretor e Coordenador de Programas

Academicos do Centro de Humanidades; Marcelo Magalhfies Leitfio — Chefe do Departamento de

Literatura; Dannytza Serra Gomes e Maria das Dores Nogueira Mendes — Representando o Chefe

e Representante do Departamento de Letras Vernéc’ulas; Ana Maria Cesar Pompeu e Dolores

Aronovich Aguero — Chefe pro tempore e Representante do Departamenm de Letras Estrangeiras;

Luiz Tadeu Feitosa e Maria Giovanna G. Fan'as — Chefe e Representante do Departamento de

Ciéncias da Informaofio; Susana de Kramer Mesquita Oliveira e Karla Patricia Holanda Martins -

Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Vanda Magalhfies Leitao e Marcus

Weydson Pinheiro — Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos;

Maria Inés Pinheiro Cardoso — 'Representante da Coordenaofio do Curso de Letras Diurno;

Francisco Sérvulo Gomes Lima — Coordenador pro tempore do Curso de Letras-Libras; Valdecy

de Oliveira Pontes — Vice-coordenador do Curso de Letras Notumo; Gabriela Belmont de Farias ——

Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Celina Amalia Ramalho Galvao Lima -

Coordenadorapro tempore do Curso de Ciéncias Sociais Diurno; Cinthia Mendonea Cavalcante —

Coordenadora pro tempore do Curso de Psicologia; Rosemeire Selma Monteiro-Plantin —

Coordenadora do Programa de Pos-Graduaefio em Linguistica; José Célio Freire — Coordenador

do Programa de Pés-Graduaefio em Psicologia; Maria Cleornar Carvalho dos Santos e Lindojane

Games Nunes — Representantes do Corpo Téenico—Administrativo. ORDEM D0 DIA.

Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reunifio

colocando em apreciaofio a pauta do dia, para a qual foratn solicitadas as seguintes inclusoes: 1)

Departamento de Ciéncias da Informaofio: Cornissfio Julgadora de Concurso Pfiblico; 2)

Departamento de Psicologia: Comissao Julgadora de Concurso Pfiblico;3) Departamento de Letras

Estrangeiras: cadastramento de projeto de extensfio. A quarta matéria, que trata de progressfio

funcional de dooentes, foi retirada de pauta em virtude de a Banca Avaliadora Especial n50 ter
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concluido os pareceres por auséneia de algumas comprovaedes nos processes. A sétima matéria e

0 item 2.2.1 da segunda matéria foram retirados de pauta por auséncia de rclator. Postas em

apreciaoao, a pauta, as inclusdes e exclusdes foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRA

MATERIA — ATA DA 527‘ REUNIAO EXTRAORDINARIA. Como de praxe, a secretaria

procedeu a leitura dos topicos da ata da 5278 Reuniao Ordinaria, realizada em 03 (doze) de

setembro de 2015 (dois mil e quinze). Em votaoao, a ata foi aprovada por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA. COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PI’JBLICO. 2.1
DEPARTAMENTO DE LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A Conselheira Vanda

Magalhaes relatou a matéria que trata da indicaqao do Departamento de Letras-Libras e Estudos

Surdos para composiefio de Comissio Julgadora de Concurso Publico para Professor Aux‘iliar

- Setor de Estudo: Libras e Suas Literaturas, objeto do Edital 130/2015. Foram indicados os

professores: Ernando Pinheiro Chaves - Presidente (Universidade Federal do Ceara),

Rundesth Saboia Nobre — membro interno (Universidade Federal do Cearé) e Sandra

Patricia de Faria do Nascimento - membro externo (Universidade de Brasilia). Na qualidade

de suplentes, foram indicados os professores: Andrea Michiles Lemos (Instituto Federal do

Ceara) e Marcelo Ll’leio Correia de Amorim (Universidade Federal do Ceara). Para

secretariar o referido concurso, foi indicada a professora Débora de Vasconcelos Souza Conrado

(Universidade Federal do Ceara). Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

2.2. DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 2.2.1 Comissao Julgadora de Concurso Pfiblico

para Professor Adjunto - Setor de Estudo: Histdria do Brasil, Edital 195/2015. Retirada de

pauta por auséncia de relator. 2.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O

Conselheiro Tadeu Feitosa relatou 4a matéria que trata da indicagao do Departamento de Ciéncias

da Informaefio para composieao de Comissfio Julgadora de Concurso Pfiblico para Professor

Adjunto-A - Setor de Estudo Tratamento e Organizaeao da Informaeao, Edital 108/2015.

Foram indicados os seguintes professores doutores: Antonio Wagner Chacon Silva - Presidente

(Universidade Federal do Ceara), Heliomar Cavati Sobrinho — Membro interno

(Universidade Federal do Ceara) e Maria Elizabeth Baltar Carneiro de. Albuquerque —

Membro externo (Universidade Federal da Paraiba). Na qualidade de suplentes, foram

indicados os professores doutores: Lidia Eugenia Cavalcante (Universidade Federal do

Ceara), Maria Cleide Rodrigues Bernardino (Universidade Federal do Cariri), Luiz Tadeu

Feitosa (Universidade Federal do Ceara) e Fabio Mascarenhas e Silva (Universidade Federal

do Pernambuco). Para secretariat o concurso, foi indicada a professora Odete Mayra Mesquita

Sales (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 2.4 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A professora Susana Kramer relatou

a matéria que trata da indicaefio do Departamento de Psicologia para composie’a'o de Comissiso
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Julgadora de Concurso Publico para professor Adjunto-A - Setor de Estudo Psicologia e

Sande. Foram indicados os professores doutores: Ricardo Pimentel Méllo — Presidente

(Universidade Federal do Ceara), Jurema Barres Dantas — Membro interno (Universidade

Federal do Ceara) e Jefferson de Souza Bernardes — membro externo (Universidade Federal

de Alagoas). Na qualidade de suplentes, foram indicados os professores doutores: José Olinda

Braga (Universidade Federal do Ceara), Vladia Jamile dos Santos Juca (Universidade

Federal da Bahia), Neuza Maria de Fatima Guareschi (Universidade Federal do Rio Grande

do Sul), Paulo Duarte de Carvalho Amarante (Fundaeao Osvaldo Cruz) e Luciana Kind do

Naseimento (Universidade Federal de Minas Gerais). Para secretariat o concurso, foram

indicadas as professoras Cinthia Mendonea Cavalcante (Universidade Federal do Ceara) e

Raquel Nascimento Coelho (Universidade Federal do Ceara). Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 3.1

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria Cesar Pompeu

relatou a matéria que trata da solicitaoao de afastamento dos seguintes professores: 3.1.1 Massilia

Maria Lira Dias, no periodo de 03 a 10 de novembro de 2015, aprovado em reunifio

departamental de 01 de outubro de 2015. O afastamento tem como finalidade participar da II

Jomada de Artieulaeao Linguistica e Cultural/Mercosm, que se realizara na Universidade

Nacional de Rio Cuarto, em Rio Cuarto/ Argentina. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3.1.2 Katia Cilene David da Silva, no periodo de 03 a 07 de novembro de 2015,

aprovado em reuniao departamental de 01 de outubro de 2015. 0 afastamento tem como

finalidade participar da 11 Jornada de Articulaeao Linguistica e Cultural/Mercosul, que se realizaré

na Universidade Nacional de Rio Cuarto, em Rio Cuarto/ Argentina. Posta em votaeao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 3.1.3 Maria Ines Pinheiro Cardoso, no periodo de 03 a 10 de

novembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 01 de outubro de 2015. O afastamento

tern como finalidade participar da 11 Jornada de Articulaeao Linguistica e Cultural/Memosul, que

se realizara na Universidade Nacional de Rio Cuarto, em Rio Cuarto/ Argentina. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.4 Tito Livio Cruz Romio, no periodo de 23

de setembro a 04 de outubro de 2015, aprovado através de ad referendum pela Direeao do

Centro de Humanidades em 15 de setembro de 2015. O afastamento teve como finalidade

representar a Universidade Federal do Ceara em missao técnica em IES Norte Americanas, nas

cidades de Boston, Pittsburgh, Richmond e Washington. Posto em votaeao, o referendo foi

aprovado por unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE CIFINCIAS SOCIAIS. A Censelheira

Celina Galvao relatou a matéria que trata da solicitaeao de afastamento da professora Andrea

Borges Leia, no periodo de 27 de outubro a 04 de novembro de 2015, aprovado através de ad

referendum pelo departamento de Ciéncias Sociais em 29 de setembro de 2015 . O afastamento
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tern cemo .finalidade apresentar trabalho no Coloquio- Espaoos Culturais Transatlantic'os, 11a

Universidade de Lisboa, em Portugal. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

3.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Tadeu Feitosa

relatou a mate’ria que trata das solicitaeoes de afastamento dos docentes: 3.3.1 Lidia Eugenia

Cavalcante, no periodo de 16 a 20 de novembro de 2015, aprovado em reunifio departmental de

25 de setembro de 2015. 0 afastamento tem como finalidade participar do VII Encuentro Ibérico

EDICIC 2015, que se realizara na Universidade Complutense de Madrid, em Madrid/Espanha.

Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3.2 Virginia Bentes Pinto, no

periodo de 16 a 20 de novembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 25 de setembro

de 2015. O afastamento tem como fmalidade participar do XII Congresso da Internacional Society

for Knowledge Organization (ISKO), na Universidade de Murcia, em Murcia/Espanha. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3.3 Heliomar Cavati Sobrinho, no periodo

de 14 a 22 de novembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 25 de setembro de

2015. O afastamento tem como finalidade participar do VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015

(Universidade Complutense de Madrid, em Madrid/Espanha) e do XII Congresso da Internacional

Society for Knowledge Organization (ISKO), na Universidade de Murcia, em Murcia/Espanha,

ambos aprovados através de ad referendum pela Direefio do Centre de Humanidades em 02 de

outubro de 2015. Posto em vota’eao, o referendo foi aprovado por unanimidade. 3.4

DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Marcelo Magalhaes relatou a matéria

que trata das solicitagées de afastamento dos docentes: 3.4.1 Atilio Bergamini Jfinior, no periodo

de 05 a 10 de outubro de 2015, aprovado em reunifio departmental de 15 de setembro de 2015 e

através de ad referendum pela Direefio do Centro de Humanidades na mesma data. 0 afastamento

teve como finalidade partieipar da XV Jornada Corpo Linguagem/VII Encontro OutraIte, que se

realizaram na Universidade de La Repfiblica, em Montevidéu. Posto em votaeao, o referendo foi

aprovado por unanimidade. 3.4.2 Cid Ottoni Bylaardt, no periodo de 08 a 11 de outubro de

2015, aprovado em reunifio departamental de 09 de setembro de 2015 e através de ad referendum

pela Direeao do Centro de Humanidades em 10 de setembro de 2015. O afastamento tern como

finalidade participar do V SIMELP — Simpésio Mundial de Estudos de Lingua Portuguesa, na

Université del Salento, em Lecee/Italia. Posto ern votaeao, o referendo foi aprovado por

unanimidade. QUARTA MATERIA. PROGRESSAO E PROMOCAO FUNCIONAL DE

DOCENTES. A matéria foi retirada de pauta, atendendo a pedido da presidente da Banca

Avaliadora Especial, professora Maria Elias Scares, que explicou que os pareceres 1150 form

concluidos, pois havia necessidade da apresentaefio de documentos comprobatérios adicionais. A

representante do corpo técnico-administrativo, Lindojane Nunes, desculpou—se, pois precisaria

deixar a reunifio para ir a uma audiencia com o Pro-Reitor de Gestfio de Pessoas. Apes sua saida a
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reunifio n50 poderia continua: em virtude da auséncia do quorum necessério. A solueao

enoontrada foi convidar a professora Ines Pinheiro para representa: a Coordenaefio do Curso de

Letras Diumo. A professora atendeu o convite, mas disse estar muito desconfortavel, pois a

coordenadora do curse, professora Elisangela Teixeira, nao havia solicitado previamente que fosse

representada. O Colegiado pediu a professora Inés que permanecesse, c0m anuéncia de todos os

Conselheiros presentes para que a reunifio n50 fosse cancelada. QUINTA MATERIA.

CADASTRAMENTO DE PROJETO E/OU PROGRAMA DE EXTENSAO. 5.1

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer relatou a mate’ria que

trata do cadastramento do projeto de extensao intitulado: I Congresso Cearense em Psicoterapia,

Fenomenologia e Sociedade, coordenado pela professora Jurema Barros Dantas, aprovado em

reunifio departamental de 16 de setembro de 2015. O evento ocorreré no dia 17 de dezembro de

2015 e tem como objetivos: promover discussao multiprofissional sobre o fenémeno da

medicalizaefio da Vida, sobretudo, a mediealizaeao da infancia e seu processo perverso de

patologizar a condiefio de ser-c‘rianea; reunir pesquisadores e profissionais para refletir sobre as

diferentes experiéncias de enfientamento em tomo dos processos medicalizantes; contribuir para a

fonnaeao e aprimoramento de profissionais de Psicologia e areas afins; bem como lanear o livro

inféncia Medicalizada: um debate sobre os processos de patologizaefio na atualidade, da editora

CRV. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 DEPARTAMENTO DE

LETRAS LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A Conselheira Vanda Magalhfies relatou a matéria

que trata do cadastramento do projeto de extensfio intimlado: Seminar-in comemorativo alusivo

:10 dia do surdo: lutas e conquistas da comunidade surda cearense, coordenado pela professora

Vanessa Lima Vidal Machado, a realizaI—se no periodo de 21 a 26 de setembro de 2015. O

projeto foi aprovado em reuniao departamental de 31 de agosto de 2015 e atrave’s de ad

referendum pela Direofio do Centro de Humanidades em 04 de setembro de 2015. Tem como

objetivo geral promover a discussfio para o desenvolvimento de propostas educacionais, culturais

e politicas em prol da comunidade surda, estimulando a participaefio efetiva de seus sujeitos nos

diversos momentos do evento. Posto em votaefio, o referendo foi aprovado por unanimidade. 5.3

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria César Pompeu

relatou a matéria que trata do cadastramento dos projetos de extensfio: 5.3.1 Espanhol para

Iniciantes -— mfidulo A, coordenado pela professora Germana da Cruz Pereira, a realizar-se no

periodo de 19 de outubro de 2015 a 15 de janeiro de 2016, aprovado em reuniao departamental de

10 de agosto de 2015. O projeto tem como objetivo geral ofertar a comunidade em geral um curso

introdutério da lingua e cultura espanhola, bem como possibilitar aos estagiérios da disciplina III:

Ensino das habilidades comunicativas da lingua espanhola, a inicagfio a docéncia desse idioma, de

modo que esses possam desempenhar, firturamente, sua profissao e inserir-se no mercado de
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trabalho. Com esse fim, caberé aos estagiarios a reg‘éncia e o planejamento das aulas, bem como
selegao e aplicaoao das atividades e, ainda, a realizagfio da avaliagao processual dos alunos
pertencentes a0 3611 grupo. Posta em votaofio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 5.3.2
Funcionalismo aplicado a1 espafiol: teoria e practical, coordcnado pela professora Nadja
Pauline Pessoa Prata, a realizar—se no periodo de 23 de setembro a 25 de novembro de 2015. 0
cadastramento do projeto foi aprovado em reuniao departamental de 17 de setembro de 2015 e tem
como objetivo geral auxiliar na compreensfio dos aspectos linguisticos relacionados a gramatica da
lingua espanhola, a paltir da perspectiva funcionalista, ampliando as dis'cussfies desenvolvidas nas
disciplinas de lingua e de metalinguagem relativas ao espanhol. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. CADASTRAMENTO E/OU RELATORIO
DE PROJETO DE PESQUISA. 6.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A
Conselheira Ana Maria César Pompeu relatou a matéria que trata do cadastramento de um projeto‘
dc pesquisa e dois relaiorios dc pesquisa: 6.1.1 Diagnéstico de atividades no livro base (relatorio
final), coordenado pela professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, aprovado em rcunifio
departamental de 17 de setembro de 2015. A pesquisa gerou as seguintes produ95es: 01 (uma)
apresentagfio dc péster, 05 (cinco) resumos, 05 (cinco) comunicagoes e 02 (dois) artigos. Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidadc. 6.1.2 A evidencialidade em textos
jornalisticos: uma analise funcionalista em lingua espanhola, coordenado pela professora
Nadja Pauline Pessoa Prata, aprovado em reum'ao departmental de 17 de setembro de 2015. A
pesquisa tern como objetivo geral a anélise e o uso de marcadores de evidencialidade na lingua
espanhola em textos jomalisticos, considerando os aspectos morfossintéficos, seménticos e
pragmatico-discursivos. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.3
Traduzindo 0s camponeses aristoffinicos como matutos cearenses: Trigeu em Paz e a
“Trigédia” de Diceépolis em Acarnenses (relatério parcial), coordenado pela professora Ana
Maria César Pompeu, aprovado em reunifio departamental de 17 de setembro de 2015. O projeto
apresentou, nessa etapa, as seguintes publicagfies: 01 (um) livro, O4 (quatro) arti'gos completes em
periédicos, 01 (um) capitulo de Iivro. Profcfiram-se 06 (seis) palestras e enconh'am-se em
andamento 05 (cinco) orientagées de teses de doutorado, 03 (trés) dissertagfies de mestrado e 02
(duas) orienta96es de iniciaoz’io cientl’fica. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada. por
unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. A
Conselheira Vanda Magalhfies relatou a matéria que trata do cadastramento do projetc do pesquisa
intitulado: O que pensam os estudantes de licenciatura acerca do ensino de Libras,
coordenado pela propria rclatora e pela professora Ligiane de Castro Lopes, aprovado em reunifio
departmental de 18 de maio de 2015. 0 projeto tem objetivo geral investigar o pensam os
estudantes das licenciaturas da UFC acerca da importfincia da disciplina “Libras 1” para sua
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formacao docente. Posta em votacfie, a matéria foi aprovada per unanimidade. SETIMA

MATERIA. ALTERACOES D0 PROJETO PEDAGOGICO. 7.1 Curso de Magistérie
Indigena LII-PITAKAJA. Retirade de pauta per auséncia do relator. OITAVA MATERIA.

DESMEMBRAMENTO DA COORDENACAO DOS CURSOS NOTURNOS DE LETRAS

INGLEs E LETRAS ESPANHOL. e conselheiro Valdecy Pentes relateu a matéria que trata da
solicitacae do desmembrarnento da ceordenacfio dos curses neturnos de Letras Ingl'és e Letras:

Espanhol. Inicialmente expliceu que, desde a cencepcfio, existiam dois curses dc graduacfie

administrados per uma ceordenacfio (mica, era de professores dc inglés, era dc espanhol. Os

curses tern Prejetes Pedagégicos distintos, assim come tambérn cediges. 0 Colegiado censiderou

que, passada a fase de implantacfio e avaliacfio inicial, faz-se precise promover acees dc

censolidacfio e crescimente de cada um dos curses. Salienteu que uma das observacfies dos

avaliadores do MEC, em novembro de 2014, foi a da necessidade que o colegiado dos curses e o

NDE — Nficleo Decente Estruturante sejam do mesmo curse e estejam focados em suas demandas

especificas, possibilitando a reformulacao dos projetos pedagogices com vistas a atender a nova

Resolucfio do CNE. Justificou, ainda, que o desmembrarnento da coerdenacao atual em duas

ajudaré num melhor acompanhamento da situacéo académica dos alunos de ambOs es curses,

tendo em vista a promocae de acees que possam contribuir para diminuir a evasfio e aumentar a

taxa de sucesso do curse. A matéria obteve a anuéncia do colegiado dos Curses Netumes de

Letras Espanhel e Letras Inglés em reuniees ocorridas em 15 de abril, 09 e 29 de setembro de

2015. Com a palavra, a Diretora expressou sua posicao favorével ao desmembramento e explieou

que o mesmo sende aprovado iria em busca de mais uma FCC — Funcfio de Coordenader de Curse

para contemplar o outro coerdenader. Pesta em votacao, a matéria foi aprovada per unanimidade.

INFORMES E COMUNICADOS D0 INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES. A

Diretora iniciou infermando: 1) cm breve, comecara uma obra de acessibilidade, que promoveré

diversas intervencfies no Centre de Humanidades, de forma a torné-lo adequado a deficientes

fisicos. Passeu a palavra a professera Vanda, que exemplificou em que consistiriam as

intervencoes: construcfio de rampas, instalacfie de platafermas, celocacéio de piso tétil, construcfio

e adequacéo de banheiros etc; 2) Em seguida, a Diretora solicitou aos chefes dc departamente que

repassassem aos prefesseres a necessidade dc realizar um melhor planejamente dc eventos,

principalmcnte em relacao aos espacos que pretendem utilizar; 3) O terceiro informs diz respeito a

uma discussfio que vem ecorrendo na Administracfio Superior acerca do atual PDI - Plano de

Desenvelvirnento Institucienal, pois, mesmo prevendo acoes ate’ 0 ano de 2017, o PDI esta sende

rcalinhade cm virtude da conjuntura do pais. Desse mode, foi solicitado que cada Unidade

Académica realizasse seu planejamento estratégico de forma a contribuir com o realinhamento do

PDI. 4) Com 9. palavra, a professora Vanda cxpressou as dificuldades que o Curso de Letras Libras
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239 esta tendo para se adequar As novas diretrizes curriculares publicadas em julho 2015, sendo sua

240 fala complementada pela Diretora, sobre a necessidade de se discutir a Base Nacional. Para tel

241 fim, sera’. agendado um seminério corn as licenciaturas, sob a coordenaeao da nova vice-diretora do

242 Centre de Humanidades, professora Danyelle Nilin. Antes de finalizar, a professora Vladia

243 informou que recebeu um comunicado acerca do resultado da Assembleia dos professores

244 aprovando o fim da greve, e explicou que o que esté sendo decidido no momento é quaudo serao

245 retomadas as aulas. Finalizando a sessfio, a Diretora agradeceu ao professor Céssio pela parceria

246 na Direefio do Centro de Humanidades, afirmando ter aprendido muito com ele nesses O4 (quatro)

247 anos de mandato. O professor Céssio também agradeceu, inclusive aos chef‘es de departamento e

248 aos coordenadores de curso pela parceria. Disse que gostaria de ter realizado mais some

249 Coordenador Academico, mas infelizmente algumas aedes encontraram empecilhos e 115.0

r250 puderam ser implementadas. Afirmou estar voltando com todo afinco a Pés-Graduaeao em

._51 Psicologia, num memento que o programa avanoa bastante. Finalizou agradecendo o apoio dos

252 servidores técnico-administrativos da Direefio. Nada mais havendo a tratar, a sessao foi declarada

253 encerrada. E para constar, eu, Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executive, lavrei a

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

1. Vladia Maria Cabral Borges - Diretora do Centro de Humanidades I

2. Céssio Adriano B. de Aquino — Vice-Diretor e C00rd. Prog. Académicos do CH @

3. Ernivz‘mia Viana Bezerra Duarte - Secretéria Executiva "

4. Marcelo Magalhaes Leitio — Chefe do Departamento de Literatura 4’ Maud. ”5-4——
/ /

5. Dannytza Serra Games — Rep. do Chefe do Depto. de Letras Vemaculas WNW MW

6. Maria das Dores N. Mendes — Rep. do Departamento de Letras Vernéculas a: Y\ .

7. Ana Maria C. Pompeu - Chefe pro tempore do Depto. de Letras Estrangeiras

,r\ 8. Dolores Aronovich Aguero — Representante do Depto. de Letras Estrangeiras M W

10. Maria Giovanna G. Farias — Rep. do Departamento de Ciéncias da Info :: . "

11. Susana Kramer de Mesquita Oliveira - Chefe do Departamento de Psicologia

12. Karla Patricia Holanda Martins — Rep. do Departamento de Psicologia ‘

13 .Vanda Magalhaes Leitfio - Chefe do Depto. de Letras-Libras e Estudos Surdos ~

14. Marcus Weydson Pinheiro — Rep. do Depto. de Letras-Libras e Estudos Surdos

15. Maria Inés Pinheiro Cardoso — Rep. da Coordenagfio do Curso de Letras Diurno

16. Sérvulo Gomes Lima — Coordenadorpro tempore do Curso de Letras-Libras

19. Celina Amalia R.G. Lima — Coord. pro tempore Curso de Ciéncias Sociais Diumo

20.Cint11ia Mendonea Cavalcante — Coordenadorapro tempore do Curso de Psicologia

21. Rosemeire Selma Monteiro-Plantin — Coord. Programa de Pés-Grad. Linguistica



22. José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pés-Graduagfio em Psicologiaé—qc' L ¢ \:

23. Maria Cleomar Carvalho dos Santos - Rep. do Corpo Técnico-Administrativo &2

24. Lindojane Gomes Nunes — Rep. do Corpo Técnico-Adminisu'ativo (participou da primeira metade da

reunifio) Mfl%\\u¢9§.


