
ATA DA 189a. SEssiio ORDINARIA Da CONSE-
LHO Do CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO CEARA ..

Aos 11 (onze) dias do més de junho de 1992 (mil n2
vecentos e noventa e dois), as 10:00 (dez) horas, realizou—se na Sala
de Reuniaes, mais uma sesséo ordinéria, sob a Presidéncia do Diretor
do Centro de Humanidades, Professor René Teixeira Barreira, obnxando
com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Scares, Vice-Di-
retora; Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Rafael Sanzio de Azevedo, -
Chefe e representante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de
Si Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e representante do Departg
mento de Letras vernaculas; Débora Candida Dias Scares e Maria da Con—
ceigEo Moreira Leite, Chefs e representante do Departamento de Letras
Estrangeiras; Dilmar Santos de Miranda e Odilio Alves Aguiar, Chefe e
representante do Departamento de Ciéncias Socials e Eilosofia; Orozim-
bo Leao de Carvalho Neto e Anténio Caubi Ribeiro Tupinamba, Chefe e rs
presentante do Departamento de Psicologia; Francisca Nfibia Nogueira,
Coordenadora do Curso de Letras; Ivone Bastos Bonfim.Andrade,responde£
do pela Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Célia Leite Juliéo,
Coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oli-
veira, Coordenador do Curso de Histéria; Maria Dulce Sousa Castelo,
Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Ana Maria Tavares
EimSes, representante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de EB
sino, Pesquisa e Extensao e Luis Carlos Viana, representante do Centro
Academico de Comunicagao Social. Havendo quorum 0 Professor René Bar-
reira colocou a ata da 188a. Sessao Ordinaria deste Conselho em vota-
930. Aprovada por unanimidade. Em seguida, apresentou a pauta,incluig
do uma nova matéria de interesse do Departamento de Ciéncias Sociais e
Filosofia - Comissao Julgadora para Concurso. Posta em votagao, a pau-
ta foi aprovada por unanimidade.

PRIMEIRA MATERIA. Afastamento de Docente. O Conse—
lheiro Dilmar Santos de Miranda relatou a matéria afirmando que o Dew
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia aprovou, "Ad referendum",em
11.06.92, 0 pedido de afastamento de interesse do Professor René Tei—
xeira Barreira, no periodo de 22.06.92 a 25.07.92, a fim de participar
do IX Curso de Especializagao em Administragfio Universitéria promovi—
do pelo Conselho de Reitores dasUniversidades Brasileiras — CRUB,a reg
lizar-se na Universidade Federal de Sac Carlos — UFSc, Sao Paulo. Es—
clareceu que referido Curso seré ministrado em duas etapas — Teérica e
Pritica. A teérica teré carga horéria de 280 horas e a prética s e r a
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0 Departamento esclarece que nae haveré necessidade de contratagfio de

professor substitute. Posta em votagao a matéria foi aprovada per una

nimidade. - " ‘

SEGUNDA MATERflZA. Afastamente de Servigor Técnico—
Administrative. 0 Censelheiro Orozimbo Leae de Carvalho Neto relatou a

matéria afirmando que 0 Departamento de Psicologia, conforme regimento

legal, aprovou em reunifio de 22.05.92, 0 pedido de afastamento de intg

resse da servidora Neide Cléa Cabral, no periedo de 06.07.92 a 24.07.

92, a fin de realizar Curso de Pds-graduagae em Alfabetizagao, na Uni

versidade Estadual do Cearé. O Departamente esclarece que nae acarreta

necessidade de contratar substitute.

A Vice—Diretora, Professora Maria Elias, na época, no exercicio

da Diretoria do Centre de Humanidades afirmou que referida matéria foi

aprovada “ad referendum“ do Conselho de Centre em 28. 05.92 per motive

de equivoce em sua tramitaoao. Apés discussao, a aprovacao ”ad referen

dum" fei homolegada pelo Conselho de Centre.

TERCEIRA MAEERIA. Cemissfio Julgadora de Concurse.0 _

Censelheiro Dilmar Santos de Miranda apresenteu a matéria aprovada pe—

lo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, em reuniae do dia 11.

06.92, referente a indicagfio dos decentes: Gisafran Nazarene Meta Juca

(Adjunte IV—Presidente-UFC); Silvio Frank Alem (Adjunte IV—UFPb);Pedro

Airton Queiroz Lima (Assistente I-UFC), para comporem a Comissae Julgg

dera do Concurse para Professor Auxiliar, DE, Setor de Estudo: "Histo—

ria Geral", conforms Edital n9 40/92. Na opertunidade, 0 Professor Re—

né Barreira sugeriu que os Departamentes ae fazerem as indicagees de

nemes para a formagao de ComissSes Julgadoras de Concursos a serem rea

lizados per esta Universidade, as fizessem em nfimere de dois names em

vez de um 56. Sugestao valida tanto para Professordha UFC quanto para

es de outras Universidades, quando indicados a participarem das refer;

das Comissaes. Concluiu afirmande, que precedende—se dessa maneira dg

ria ae Censelho de Centre opgao de escelhaievitando, portanto, que o

mesmo exercesse apenas e papel homologatdrio. Posta em vetagfie, a maté

ria ebteve aprevagao unanime do Conselhe de Centre.

QUAREA MAEERIA. CenoessEo-de Medalhas do Mérito Ci

entlfice, Cultural, Educacional e Administrative. Proposta do Centre

de Humanidades ao Censelho Universitérie. Inicialmente 0 Professor RE

né Barreira eseiareceu es critérios da Resolugao n9 03/CONSUNI, de 12.

02.88 que trata da matéria sugerindo, em seguida, que o Conselho indi—
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— a forma de esoolha dos candidatos a esta indicagfio; - a falta de
flexibilidade £135 a. s L m. egg}? 511-,‘193-‘1-9 s d e: e s_cA o 1 hia,‘ -
haja vista que o assunto deve ser apreciado de forma mais abrangente
e n50 compartimentalizado como se apresenta; - a falta de tempo dis—
ponIvel para discussio e deliberagao do assunto por parte dos Departg
mentos. Acrescentou ainda que pessoas de fora desta Instituigéo que
se destacassem em um desses méritos deveriam ser também agraciados. 0
Professor René Barreira concordou com o posicionamento da Conselheira
Maria de Jesus e acrescentou que o Conselho de Centro poderia criar e
definir critérios a serem aplicados na escolha 7;dosr names ,V4,,de.
pfle s s79 are,“ 7 ,que, seriam contempladas com o prémio em questfio.
Prosseguindo a discussfio em torno do assunto, 0 Professor René Barrei
ra decidiu par em votagao a seguinte proposta: - de 0 Centro de Huma-
nidades n50 encaminhar candidaturas pelas razSes apresentadas,que foi
aprovada por unanimidades pelo Conselho de Centro. Ainda sobre a maté
ria, 0 Professor René Barreira sugeriu que cada Departamento fizesse
uma anélise da Resolugao referents ao assunto, com criticas e suges—
tSes para que no pr6ximo ano se chegasse a um consenso. Solicitou aig
da que os Departamentos fizessem o mesmo com o Anteprojeto de Resolg
950 que disciplina o Concurso para Professor Titular. Sugestao acatg
da por todos.

QUINTA MATERiA. Discusséo do Anteprojeto de Resolugfio
do CEPE que disciplina a prestagao de servigos de extensao da UFC. 0
Professor René Barreira distribuiu com os Conselheiros documento rela
tivo 5 sugestaes do Centro de Tecnologia sobre oitado anteprojeto, em
seguida esclareceu que no dia 12.06.92, participaria de uma reunifio
com os demais Diretores de Centros e Faculdades para discutir sobre —
referida matéria, como também sobre o Anteprojeto de Resolugao do Cog
selho Universitério que estabelece critérios para o processo de admi-
nistragéo de recursos financeiros referentes aos servigos de extensfio
da UFC., oportunidade em que seriam definidas as redagoes finais dos
dois Anteprojetos supramencionados, a serem submetidas 5 apreciagfio
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao-CEPE. Iniciada a discussao
sobre o primeiro anteprojeto mencionado, a Conselheira Maria de Jesus
questionOu alguns de seus artigos, destacando dentre eles o artigolQ,
parégrafo finico-letras 3, a e 2, item II; artigo 29; artigo 49, para—
grafo 19 — items IV e V, parigrafo 29; artigo 89. Fez comentérios sg
bre cada um destes, deixando claro que os mesmos precisariam ser mod;
ficados em sua estrutura visando maior clareza de seus objetivos. Hog
ve ampla discussfio em torno da matéria, sendo discutidas varias pro-
postas apresentadas pelos Conselheiros. Dada a insatisfagio demonstré
da por todos, 0 Professor René Barreira sugeriu que o Conselho de Gag
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Conselho. Sugeriu ainda que a Comissao.£ndieadaadepois de analisar es

dois anteprojetos, apresentasse criticas com solugoes, no prazo de 15
(quinze) dias. Com aquiescéncia do Conselho de Centre, 0 Presidente da
Sessao fez a indicagao de nomes dos Professores, Dilmar Santos de Mi—
randa, Maria de Jesus de 85 Correia, Ana Maria Tavares Simoes e do r2

presentante do Centre Académico de Comunicagao Social, Luiz Carlos V13
na para comporem referida Comissao. Posta em vetagao, obteve aprovagao
unanime do Conselho de Centre. Posteriormente, o Presidente da Sessao
sugeriu ainda que fosse indicada uma outra Cemissfio para analisar 0 Ag
teprojeto de Resolugao que trata do Concurso para Professor Titular,no

sentido de aprefundar mais a politica de concursos nesta Universidade.

A sugestao foi acmita, sendo indicados es Professores Luiz Tavares Jfi-

nior, Maria Elias Scares e Orozimbo Leao de Carvalho Neto para compo-
rem a mesma. Em votagao, a comissao fei aprovada per unanimidade.

OUTROS ASSUNTOS. 0 representante do Centre Académice de
Comunicagio Social, Luiz Carlos Viana solicitou que a discussao sobre

a questao de transformar es Centres em Faculdades fosse retomada e

aprofundada. 0 Conselho de Centre demonstrou interesse em atender sua
solicitagao. 0 Professor René Barreira comunicou que a partir do dia
22.06.92, a Vice-Diretera, Professora Maria Elias Scares reaponderé pg
la Diretoria deste Centre, per motive do seu afastamento para a reali-
zagao do Curso de ESpecializagao em Administragao Universitaria em Sao
Paulo. Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada

a sessao, da qual eu, Dulce Maria Costédio do Amaral, na qualidade de
secretaria substituta, lavrei a presente Ata, qua depois de lida e

aprovada, vai assinada,pele Presidente, per mim e pelos presentes...


