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Aos ‘27(vinte e sete) dias do mé‘s de.ag.o_s_‘de 1993 (mil novecentos e noventa e trés), as 9:30 (nove horas e try:
ta minutos), realizou—se na Sala de Reunioes, mais uma sessfio ording
ria do Conselho de Centro, sob a presidéncia da Senhora Vioe-Direto—
ra, no exercicio da Diretoria, Professora Maria Elias Scares, contafl
do com a presence dos Senhores Conselheiros: Rafael Sfinzio de Azeve-
do e Fernanda Maria Abreu Coutinho, Subchefe no exercicio da ohefia
e suplenfe de representante do Departamento de Literature; Maria de
Jesus de Sé Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e yrepresentahte
do Departamento de Letras Vernaculas; Débora Candida Dias Soares e
Carlos Alberto de Souza, Chefe e representante do Departamento de Le
tras Estrangeiras; Raimundo Nonato de Lima, representante do Departg
mento de Comunioagao Social e Biblioteconomia; Alberto Magno Viana
de Avelar Rocha, representante do Departamento de Ciéncias Socials e
Filosofia; José Célio Freite, Chefe do Departamento de PzPsieologia;
Adelaide Maria Gonealves Pereira, representante do Departamento d e
Histéria; Francisca NUbia Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras;
Gloria Maria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciéneias
Sociais; Célia Leite Juliao, Coordenadora do Curso de ‘:iPsieologia;
Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histg
ria; José Linhares Filho, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras;
Manoel Domingos Neto, respondendo pela Coordenagfio do Curso de Mes-
trado em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral
das Casas de Cultura Estrangeira e Paulo Eduardo Santos, representafl
te do Centre Académico de Letras. A oonvite da Senhora Vice-Diretora
do Centro compareceu a reuniao a Professora Maria Sulamita de Almei~
da Vieira, representante do Centro de Humanidades junto ao Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensao; Havendo quorum , a Professora Maria
Elias Soares colocou a ata da 209g sessfio ordinéria em votagfio, sen—
do aprovada por unanimidade. Posteriormente passou a tratar da pau:
ta:

PRIMEIRA MATERIA: Aprovagfio de Camis-
sfio Julgadora de Concurso. A Conselheira Débora Scares apresentou a
matéria referente a indicagfio feita pelo Departamento de Letras Es-
trangeiras dos nomes das Professoras Eneida Maria de Saboia Campos-
(Titular/UECE—Presidente); Martina Suzanne Kunz-(Adjunto-UFC); Tere-
sa Maria Frota Bezerra—(Adjunto~UFC); Suplentes: Maria Ester Campos
Monteiro—(Adjunto/UECE); Ivanova dos Santos Din: snara=_rnaamwanmnx
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no, oonforme Edital n9 033/93. Posta em votagfio a matéria foi aprovg
da por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: Projeto de Extensfio.
Estando presente é reunifio a Coordenadora do Projeto, Professora Ma—
ria Manolisa Nogueira de Almeida. apresentou a matéria, aprovada pe-
lo Departamento de Letras Estrangeiras em reuniéo de 18.08.93, refg
rente a0 projeto de extensfio intitulado "Curso Bésico de Fonologiéz
com carga horéria de 60 horas/aula, inicio em 1993.2, em caréter peg
manente, objetivando dar oportunidade aos alunos do curso,ex-alunos,
graduados ou n50, de conhecerem os principios bésicos da fonética e
fonologia da lingua inglesa (falar, entender, ler eJescreyerEemjfiiné‘
gl§§9e_fupcionar como apoio é licenciatura em inglés. Afirmou ainda
que referido ourso conta Com 25(vinte e cinco) vagas e seré ofereci—
do para professor de inglés, alunos da graduaofio de letras com habi-
1itag§o em inglés e ex-alunos graduados em Letras com habilitagfio em
inglés. Em seguida fez a leitura da programagfio do projeto, acrescefl
tando que o surgimento do mesmo deveu—se a0 fato do Departamento ter
observado a necessidade de suprir as dificuldades sentidas pelos alu
nos de inglés, no que se refere aos dominios teorico e prético das
noofies bésicas de fonologia, sistemas consonantal, vocélico,de acen-
tuagfio e entonaofio da lingua inglesa, requisitos que durante o curso
de inglés n50 550 aprendidos minuciosamente. Em discussfio, a Consg
lheira Maria de Jesus se manifestou sugerindo que no titulo do projg
to fioasse.espeoifieado.quegonmesmo se destinaria é lingua inglesa
para evitar posteriores contratempos. Apés discussfio a matéria foi
aprovada por unanimidade, com o adendo sugerido pela Conselheira Me-
ria de Jesus, ficando o referido projeto com o seguinte titulo:"Cur—
so Bésico de Fonologia da Lingua Inglesa".

TERCEIRA MATERIA: Progressfiolfimeflxmd
de Professor de 12 e 29 Graus. A Professora Dulce Castelo apresentoua matéria afirmando que a comisséo designada por este Conselho d e
Centro em reuniéo de 23.07.93, oomposta pelas Professoras Maria So—
corro Gomes Freire, Cicera Cavalcante Aguiar e Bartira Maria M a i a
Correia Lima, todas da Casa de Cultura Briténica, havia examinado o
relatério e as documentagfies comprabatorias das atividades anndéficas
desenvolvidas pela Professors Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho,

tendo oonsiderado que referida docente estava apta é progressed so
licitada, da referéncia 2, Classe E para a referéncia 3, Classe E,do
Quadro de Magistério de 19 e 29 Graus da Casa de Cultura Briténica
deste Centro. Apos discussfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
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Inioialmente a Conselheira Maria Elias Seares infermeu que 'referida
matéria havia side retirada de pauta da sessao ordinaria anterior deg
te Conselhe, realizada em 06.08.93, per ter, na eportunidade, surgide
questionamento sebre a natureza do ergao escelhide para o desenvolvi-
mente da pesquisa (Institute Equatorial de Cultura Centemperanea), vis
to que este Conselho descenhecia a relevancia, o recenhecimento desta
Instituicae diante de outras Instituigoes de Pesquisa ‘ naciehalmente
recenhecidas. Estande presente a reuniao, a Professera Rejane Maria
Vaseonceles Acciely de Carvalhe apresenteu a matéria, aprevada pele
Departamente de Ciéncias Seciais e Filesefia em reuniae de 24.06.93,
referents ao seu pedido de licenga sabética, no periedo de 23.08.93
a 23.01.94, a fim de desenvelver e prejete "Pelitica e Meios de Cemu-
nicagfie de Massa - A Neva Estética da Velha Arte da Politica",no Ins-
titute Equatorial de Cultura Contemporanea. Presseguindo, a Professo—
ra Rejane Carvalhe expfis destalhadamente seu prejeto afirmande que
trabalhava com uma equipe de pesquisaderes que ja' estava eeletande de-
dos e realizande curses de treinamente com vistas a realizagao da peg
quisa. Afirmeu ainda que referide prejeto tinha come ebjetive: anali—
sar as particularidades do padrae da pelitica mentada come espetéculo
televisive para as masses e analisar as particularidades no use da mo
derna tecnolegia do "marketing" eleitoral per diferentes grupes e par
tides politicos em eleigees majoritérias no Ceara (1985 a 1990). Quan
to a compatibilidade da instituicao com a pesquisa, a Prefessera Reja
ne afirmeu quewa mesma oferecia todo suporte instrumental necessarie
para a realizagae da pesquisa. Acrescenteu que quando a escelheu V_se,
preocupeu antes de tudo em censultar‘.a R esolugae pertinente a0 assun-
to, nos seus artigos_ 6°,paragrafe un16§\'art 7° e l3_9,item II. 0 Con
selheiro Manuel Deminges ressaltou que 0 Institute Equatorial apesar

.de nae possuir recenhecida catedral de. cenhecimentos teericos, ofere-r
giatedos es materiais e/eu equ1pamentes necessarles a pesquisa, assim
come uma infraestrutura fisica adequada para a realizagao do trabalho
.pleiteadp pela Professera Rejane Carvalhe. Term_inada a discussae, a ma-
téria Fei_ pesta e_m votacae obtende aprovacao unanime do Consalhe de
Centre.

Assuntes de interesse do Centre de Humanidades e/ou da UFC. A Profes-
sera Maria Elias informeu que ha tempo existem alguns Anteprojetos de
Resolugfie circulande pelas unidades deste Centre para serem analisa-
das, discutidas pelos prefessores e apresentadas sugestfies a respei-
to. Mencienades anteprojetes dizem respeite: 1) A Progressao YFuncie-
nal dos Integrantes da Carreira de Magistério de 19 e 2Q Graus; 2) de
Magistério Superior; 3) discipline a atribuigfio de regime de 40 horas
semanais de trabalhe aes decentes de nivel superior; 4) estmxflece pen
tee a serem atribuides no julgamente de titulos utilizades nos concur
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sendo decidido por este Conselho former comissfies para apreciarem e
apresentarem Sugestfies sobre referidos anteprojetos. A primeira Comii
550 composta pelos professores José Ferreira de Moura (Presidents), —
Adelaide Maria Gongalves Pereira, Maria Dulce Sousa Castelo, Ana Ma-
ria Tavares Simfies e Maria Sulamita de Almeida Vieira analisaria os
trés primeiros assuntos supracitados. A segunda oomissfio composta pg
105 professores Sebastifio Teoberto Mourfio Landim(Presidente), José CE
110 Freire, Ismael de Andrade Pordeus JUnior, Ana Maria Tavares Shfies
8 Maria Sulamita de Almeida Vieira analisaria o Ultimo assunto também
supramencionado. A Conselheira Gloria Diogenes informou que havia re—
cebido uma liminar do Juiz Federal da 4% Vara para matricular o aluno
Céndido Alves Lopes Neto no Curso de Ciéncias Sociais jubilado no 19
semestre do Corrente ano. Fez em seguida a leitura do dooumento judi-
cial e ao final lamentou ter ficado ciente que particularmente a SUa
pessoa havia sido responsabiliZada judicialmente pelo jubilamento ao
aluno, quando assuntos dessa vnatureza sao deoididos pelo Colegiadodotfinn deltmmnidades
do Curso de Ciencias SociaiéYé'anao somente por ela na qualidade de
coordenadora. Apos discussao a Vice-Diretora do Centro concordou em
comparecer, juntamente com a Professora Gloria Diogenes, a Procurado-
ria desta Universidade para proceder os devidos encaminhamentos da re
ferida agao judicial. A Professora Dulce Castelo informou que no dia
03.09.93, 0 Conselho de Centro se reuniria especificamente para tra-
tar do Anteprojeto que discipline a criagao da Coordenadoria Genfl.das
Casas de Cultura Estrangeira, para o qual havia sido escolhida como
relatora a Professora Maria de Jesus de Sé Correia. Fez um breve rel;
to sobre o assunto, acrescentando que o anteprojeto objetiva definir'
regulamentagfies de direito, dentre elas a desvinculagfio da Coordena-
950 Geral das Casas de Cultura Estrangeira da Diretoria deste Centro
pois, a falta dessa definigao na regulamentagfio dificulta os traba—
lhos das Casas de Cultura. Em seguida pediu que todos lessems referi—
do anteprojeto, tendo em vista reconhecer que a matéria era do desco-
nhecimento da maioria dos Conselheiros. Diante disso afirmou estav a
disposigfio de todos para prestar maiores esclarecimentos da matéria,
antes da citada reuniao. Nada mais havendo a tratar, a Senhora mum-Di
retora declarou encerrada a sessfio, da qual para constar, eu, Dunn Mg
ria Custédio do Amaral,rm qualidade de secretéria substituta, lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes...


