
Ata da 226E Sessao Ordinaria do Conselho
do Centro de Humanidades da Universidade
Federal do Cearé.

A03 15 dies do més de julho de 1994 (mil novecentos e noventa e quatro),
as 9:45 (nove haras e quarenta e cinco minutos), realizou-se mais '”.uma
reuniao do Conselho de Centro, sob a presidéncia da Senhora Vice- Diretg
ra no exercicio da Diretoria do Centro de Humanidades, ProfeSsora Maria
Elias Scares, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebasti
50 Teoberto Mourao Landim, chefe do Departamento de Literature; Maria de
Jasus de Sé Correia e Maria Ednilza Oliveira Moreira, chefe e suplente
de representante do Departamento de Letras Vernaculas; Manuel Domingos
Neto, chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Laéria Be-
serra Fontenele, representante do Departamento de Psicologia; Francisca
Simao de Souza, chefe do Departamento de Histéria; Raimundo Nonato de
Lima, coordenador do Curso de Comunicaoao Social; Fatima Maria Alencar
Araripe Bezerra, representando a Coordenadora do Curso de Bibliotecong
mia; Angela de Moura Marques, representando a coordenadora do Curso de
Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, coordenador do Curso
de Histéria; Ismael de Andrade Pordeus JUnior, coordenador do Programa
de Pds-Graduaoao em Sociologia e Maria Dulce Sousa Castelo, coordenado-
ra Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A convite da Senhora Vice-Di
retora estiveram presentes a reuniao os Professores José Alber Campos
Uchoa e Dina Maria Fragoso Cestari. Havendo quorum, a Professora Maria
Elias Soares deu inicio a reunifio, registrando o protesto de todos os
presentes, pelo adiantado da hora em que a mesma havia sido iniciada —
- 1:15 (uma hora e quinze minutos) de atraso, acrescentando ser muito
desagradével que tal fato ainda ocorrega neste Conselho. -::Aerescentou
ainda, que, no caso de impossibilidade de comparecimento ou de atraso;
deveria haver, por parte dos Conselheiros, a iniciativa de se comunica
rem com a secretaria deste Centro, para que as devidas providéncias fog
sem tomadas como é solicitado no Uficio Circular de Convocagao enviado
a cada Conselheiro. Prosseguindo, a Professora Maria Elias Soares colo—
cou a Ata da 225g sessao ordinéria anterior em discussao, sendo feitas‘as seguintes retificagfies: Em temgo - no verso da pégina 35, onde se r
lé "A Conselheira Elza Braga‘ elogiou a participaoao do Professor JoséCélio Freire no CEPE, salientando que era a favor que 0 Professor JoséCélio Freire se candidatasse a suplente" leia-se "se candidatasse atitular". A seguir, onde se lé "Por sua vez, a Conselheira Maria de Jesus de Sa Correia propos nova eleigao..." leia-se "A Conselheira Mariade Jesus de Sé Correia embora concordando com as palavras da Conselheira Elza Braga sobre o bom desempenho do Professor Célio, considerou 3;}de Fundamental importancia a presenga de um Conselheiro que reoresen+p
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caso nenhum professor do Curso de Letras quisesse candidatar-se, o nome
seria 0 do Professor Célio". Ainda no verso da pégina 36 onde se lé "0
Professor René Barreira concluiu afirmando que existiam duas possibili-
dades..." leia—se "0 Professor René Barreira afirmou que caso surgisse
candidato a titular da area de Letras, 0 Professor José Célio Freire p2
deria continuar como suplente e caso isto nao acontecesse o Profesmn:Qg
sé Célio Freire deveria renunciar a sua condigao de suplente e candida-
tar—se a titular, realizando-se, nessa hipétese, eleicao para titular e
suplente". Em seguida, onde se lé "0 Conselheiro Teoberto Landim se can
didatou para terminar o mandato, ficando a ser escolhido novo suplente"
suprimir "ficando a ser escolhido novo suplente". Ierminadasasjretifi-
cagoes, a ata foi posta em votagao, sendo aprovada por unanimidade.——-
Primeira matéria. Projetos de Extensao. l) 0 Professor José Alber Cam—
pos Uchoa relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Ver-
naculas em reuniéo de 06.07.94, referente a 04 (quatro) projetos de E5
tensfio, todos sob sua coordenagfio. Inicialmente, justificou o. atraso
na elaboragfio dds referidos projetos, afirmando que deVeu—se ao fato
de durante dois anos nao ter sido feito relatério das atividades dos
curSos pertinentes aos CitadOS projetos. Tendo estes relatorios sido
exigidos pela Pré-Reitoria de Extensao, teve que recuperar os dados p3
ra mencionados relatorios, e ainda trabalhar nos quatro projetos, en—
quanto desenvolvia atividades na graduagao, em pesquisa, extensao e‘no
mestrado em linguistics. Em seguida passou a apresentar mencionados pro
jetos: a) Projeto de Extensao intitulado "Curso de Portugués para Es—
trangeiros", com inicio em 1994.1, em caréter permanente, com 30 horas/
laulas, ofertado em todo o més de janeiro, no periodo da tarde, tendo
como clientele estudantes estrangeiros participantes do Programs Estu—
dantes-Convfinio; outros estrangeiros na UFC; professores-visitantes e
a outros estrangeiros, contando com 20 (vinte) vagas. b) Projeto de
Extensao intitulado "Curso de Portugués para Estrangeiros", com inicio
em 1994.1, em caréter permanente, com 60 horas/aulas, ofertado em duas
turmas noturnas, cada uma delas com 05(cinco) alunos, sendo dividido em
dois modulos: um em nivel intermediario (2&5 e 4E5 feiras), de 18:00 as
20:00 horas, e outro em nivel avangado (3&5 e 5és feiras), de 18:00 as
20:00 horas, destinado a mesma clientela, contando com 20 (vinte) vagas.
c) Projeto de Extenséo intitulado "Curso de Portugués para Estrangeiros",
com inicio em 1994.1, em caréter permanente, com 240 horas/aulas, dest;
nadO‘ é mesma clientela dos dois primeiros anteriores. Continuando, 0
Professor José Alber afirmou que referido curso havia sido complements
do com o quarto Projeto de Extensfio intitulado "Curso de Portugués e
Culture Brasileira", com 320 horas/aulas, sendo que teve como clientele
somente estudantes estrangeiros participantes do Programa Estudante- Con
unn-‘n IDEI"\ nn:.....-,. ..'...1. _ - _-.c, A
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tents proveitosos, uma vez que todos os participantes haviam seido fe—
lendo a lingua portuguesa e com nogfies sobre a Culture Brasileire. Em
discusseo, logo epos em votageo, a matéria foi aprovade por unanimida-
de. 2; A Professors Dina Marie Fragoso Cestari relatou e matéria,eprg
vada pelo Colegiedo da Coordenadorie Geral des Casas de Culture Estrafl
geira em reuniao de 13.07.94, referents ao Projeto de Extenseo intitu
ledo "Argumentegfio, C08550 e Coeréncia", sob sue coordenageo. Num ape;
ta, 3 Conselheira Dulce Castelo se_menifestou acrescentando que 7: in;
cielmente havie achado que referido projeto teria que ser coordenado
por um professor do Departemento de Letres Vernaculas, haje vista que
a sue forge de trabelho ere de-um professor do citado Departamento. '
Afirmou ter entrado em contato com a Chefe do Departamento em aprego,
tendo sido acordado que a coordenagao do projeto em questeo ficasse mes
mo com a Professors Dine Marie Fragoso Cesteri, da Case de Cultura Por—
tuguese. Reiniciendo a apresentacao de matérie, a Professors Dina Ere
goso Cesteri afirmou que mencionedo projeto se inioiaré em 154EL9g,com
término previsto pare 07.12.95, com a carga horéria de 60 horas/aulas,
em dues turmas, destinado a alunos de greduag§o do Curso de Letras,
a professores de Lingue Portuguese de 19 e 29 Greus e ao pUblioo em
geral. Tera como objetivo geral, proporcionar conhecimentos para ena—
lisar um texto, no que se refere e ergumentegoes, coesfio e coeréncie,
e especificamente, fundementar o conceito de texto, observando Os ele—
mentos que deo tessiture ao mesmo, oomo: o contexto, impliceturas,pre§
suposicfies e iintencionelidade; analisar as modelidades do disourso en
quento texto; conhecer e aplioar no texto as mete-regres de coeréncie,
bem come as mecenismos de coeseo textual. Em votaceo, a meterie'fifi.apqg
vede por unanimidade. 3) A Conselheire Laéria Beserra Fontenele rela-
tou a metérie, aprovade "ad referendum" pele Chefie do Departamento de
Psicologie em 05.07.94, referente eo Projeto de Extensfio intituledo
"Curso de Cepacitageo: Fundamentos Bésicos sobre a Crienge e o Adoles-
cente", coordenado pela Professora Angela de Alenoer Araripe Pinheiro,
iniciedo em 1993.2 e término previsto pare 1995.1, com 60 horas/aulas,
oferecido eos integrentes do NUCEPEC, de outres entidades com etuacao
na area da crianga e do adolescents, e estudantes universitérids em gg
rel, contando com 30 (trinta) vegas a cede semestre. Continuando, afig
mou que o curso objetiva: - propicier aos participantes, conhecimentos
e vivéncies bésicas na érea de crianga e do adolescente; — oontribuir
para a formagao de uma visao global sobre a crienga e o adolescente,'
atrevés de estudos, reflexoes e vivencies; e reaafltér- a importancie
dos instrumentos teoricos e préticos pare subsidier agoes ne éree da
criange e do adolescents. Em votagao, e matéria foi aproveda por unani
dede. 4) U Conselheiro Manuel Domingos Neto reletou a matérie, aprovg
gulp "-4 __-D_._ I II a a. A-
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quicentenério do Padre Cicero", coordenado pelo Professor 3050 Batista
Arruda Pontes, iniciado em 06.06.94 6 roncluidp em 16.06.94, com 20 hp
ras/aulas, destinado a estudantes secundaristas, universitérios e pes-
quisadores, sendo ofertado pela manha e a tarde com a realizaoao de me
sas-redondas, Seguidas de debates e filmes em varias instituigfies deg
ta capital e do Crato, sendo que algumas das atividades seréo conclui
das até o més de novembro do corrente ano. Continuando, afirmou que rg
ferido projeto objetiva, em seu aspecto geral, aprofundar e digulgar
temas da cultura nordestina a partir da figure de Padre Cicero, 9, es—
pecificamente, retomar, criticamente, as teses sobre a vida e a obra
do Padre Cicero; disseminar estudos e pesquisas reveladores de malt;
plos aspectos religiosos, politicos, economicos e psiquicos da persona
lidade do Padre Cicero. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Segunda matéria. Contratagao de Professores Visitantes—
-Estrangeiros. 1) A Conselheira Maria Dulce Sousa Castelo apresentou a
matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira em reuniao de 13.07.94, referente a contratagao de
Guadalupe Rodrigues, na categoria de Professora Visitante-Estrangeira,
por 01 (um) ano, para 3 Casa de Cultura Hispénica deste Centro. Cont;
nuando, afirmou ter recebido carta a curriculum vitae da referida do
cente, formada em Filologia Espanhola pela Universidade de Dviedo, As
turias-Espanha. Salientou que apos anélise da documentagao da citada
profEssora havia sido reconhecido o seu bom nivel de estudos na érea
de espanhol, a que a contratagfio da mesma seré de grande valia para
a Casa de Cultura Hispénica, uma vez que o trabalho a ser desenvolvi—
do pela professora Guadalupe Rodrigues contribuiré sensivelmente na d;
fusfio cultural daquelasunidade desensino, assim como;supriré pgproble~F
ma;de carénoia de professor; hojeieXistente na citadai Casa de Cultura.
Apés discussao, a matéria foi colocada em votaoao, sendo aprovada por
unanimidade. 2) A Conselheira Maria fiulce Sousa Castelo apresentou a
matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de
Cultura Estrangeira em reunifio de 13.07.94, referente a contratagfio '
de Benoit Gaudin, na categoria de Professor Visitante—Estrangeiro,por
01 (um) ano, para a Casa de Cultura FranEesa. Afirmou que também havia
recebido carta a curriculum vitae do referide docente, a qual estudou
nas Universidades de Pau e Aix em Provence, concluiu Curso de Pés-Gra—
duacfio "lato-sensu", tem experiencia no Brasil, onde desenvolveu traba
lhos de traducao em documentagao cientifica, além de outras atividades
pertinentes a area. Continuando, a Conselheira Dulce Castelo acrescen—
tou que a contratagao do professor Benoit Gaudin seré muito proveitosa,
uma vez que spa-forca de trabalho engrandeceré as estudos da linguaanar
propria Casa de'Cultura; além dd-qUe poderé'prestar colaboragao amsCur



' 05.

em votagao, sendo aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Aprovagao

de Comissfies Julgadoras para Concursos. 1) A Conselheira Dulce Castelo'

relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das

Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de 13.07.94, referents a indicg

950 dos Professores: - Marinalva Freire (Presidents - Dra. em Filosofia

Reménica pela Universidade Complutense de Madri—Espanha; Adjunto IV da

UFPb), César de Oliveira Barros Leal (Mestre-UECE), Yeda Maria de Olive;

ra Batista (Profa. de 19 e 29 Graus-Letra E) e como suplente Edir Albu

querque Viana (Prof.Adjunto IV=UECE), para comporem a Comissao Julgado-

ra de dois Concursos Publioos de Professor de 19 e 29 Graus, Setor de

Estudo: Lingua Espanhola, Classe C, Editais n95 21/94 8 30/94. Continu-

ando, a Conselheira Dulce Castelo afirmou que embora tenha conhecimento

de que so é aconselhavel trazer professor de outro Estado quando se tra

ta de concurso para a categoria de professor adjunto, foi levada a con—

vidar uma docente da Paraiba para compor referida Comisséo, tendb em vig

ta 3 escassez de professores de espanhol na propria Casa de Cultura e

nesta capital, assim como pelos problemas que 3 Casa de Cultura Hispani

ca tem passado, no que se refere a anulagfio de concurso, descomposigao

de comissao julgadora, por motivos jé conhecidos por este Conselho.Apos

discussao, a matéria foi colocada em votagfio, sendo aprovada por unani-

midade. 2) A Conselheira Dulce Sousa Castelo relatou a matéria, aprova-

da pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangei

ra em reuniéo de 13.07.94, referents a indicagao dos professores: Tito

Livio Cruz Romao (Presidents-Mestre, Classe E), Isabel Cristina de Ho—

landa Lima (Especialista, Classe D), Leonel Filgueiredo de Alencar Ara-

ripe (Especialista, Classe D) e como suplente Raimundo Benicio Filho —

(Adjunto Iv — UFg) , para comporem a Comissfio Julgadora de Concurso 9g

blico para Professor de Ensino de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor de Es

tudo: Lingua Alemfi, conforms Edital n9 26/94. Em votacao, a matériafoi

aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Homologagfio de Eleigao para

Representante do Centro de Humanidades junto ao CEPE. A Professora Eé

tima Maria Alencar Araripe Bezerra, representando um dos membros da Cg

missao Eleitoral, Conselheira Virginia Bentes Pinto,apresentou a mate—
ria, fazendo a leitura da ATA do referido processo de sleigao, ocorrido

nos dias 30.06 e 01.07.94, com o seguinte resultado: Tendo apenas um cag
didato inscrito, Professor Sebastiao Teoberto‘Mourao Landim, obteve 128

(canto e vinte e Oito) votos. Referido Professor eleito cumprira o res—

tante do mandate da Professora Maria Elias Scares (27.11.93 a 26.11.95),

junto aquele Conselho. Em votacao, a matéria foi homologada por unanimi-

dade. Quinta matéria. Indicagao de representante do Centro de Humanida—
.2» .. ’ 4— ‘ fl ° ~ .3 1-! J.’ - .1 n ' ' "' 'a -..-.,., ,3 ., n.5,-.,_.,- - .. .u., - s,- n__-.I___l_-_ :r. n 1 ‘I'Y‘I'II'V
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Em reuniao realizada pela Vice—Diretora com os coordenadores de Estégio

de todos os cursos do Centro, foi indicado o‘nome da Professora Maria

Ednilza Oliveira Moreira, do Departamento de Letras Vernéculas, para

representar 0 Centro de Humanidades junto a Comissao de Estégio da Pro-

-Reitoria de Graduagfio da UFC, de acordo com a legislagao em vigor.Sub-

metida ao Conselho de Centro e posta em votaoao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. Sexta matéria. Aprovagao das Unidades Curriculares do

Curso de Histéria. 0 Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Historia em reuniao de

30.06.94, referente a estruturagéo das Unidades Curriculares do Curso

de Histdria-UFC. Afirmou que havia participado de reunifio na Pro—Reito-

ria de Graduagao no dia 30.05.94, oportunidade em qpe ficou deoidido que

as unidades ourriculares do referido curso teriam maser adaptadas a nova

estrutura curricular, de acordo com a Resolugao nQ 07ZCEPE, de 08 de

abril de 1994. Acrescentou ainda que a definigao das Unidades Curricula

res esté embasada em principios filosdficos, didétioos e pedagfifiooscme

objetivam a formagao do profissional em Histéria. Apés discussfio, a mate

ria foi colooada em votagao, sendo aprovada por unanimidade. Assuntos.

de interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A Conselheira Maria

Elias Soares fez a distribuigao de dois Anteprojetos de Resolugao: Um

do CUNSUNI que propfie a premiagao por dignidade académioa "SUMMA CUM LAg

DE", pela UFC, na Solenidade de Colagao de Grau, aos alunos graduados

que preencherem as condigdes estabelecidas no anteprojeto, e outro do

CEPE que diz respeito a0 impedimento de nova investidura de dooentes da

UFC, aposentados, em cargos pfiblioos do Magistério. Apés distribuigao,

houve disoussfies em torno do segundo anteprojeto, ocasionando indagagfies,

dentre elas as seguintes: — quais os danos que os Departamentos irao so—

frer pelo fato de a UFC nao contratar o professor aposentado que passar

em 19 (primeiro) lugar em Concurso? - se caso ocorra o.situag§o acima,
5e 0 concurso ficaria parado, ou se seria aberto novo edital para uma

classe inferior? - que direito o candidato teria, caso quisesse recor-

rer .a justiga por nao ser empossado? - seria possivel o professor apg

sentado ministrar gratuitamente discipline em cursos da UFC?. Dadas as

indagaofies supramenoionadas, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia

sugeriu que o assunto fosse diSCutido pelos Departamentos, a, posterior-

mente, pelo.Conselho de Centro apos o que, encaminhar-se—ia um documento

a Prmxmadorhr- Geral da UFC, apresentando estas e outras indagagfies que

poderao surgir quando das discussfies da matéria. Sugestao aceita pelos presentes.

Comunicagfies: - 0 Conselheiro Ismael de Andrade Pordeus Janior comunicoa

que o Programa de Pos—Graduagao em Sociologia havia ganho outra Doutora,

Professors Maria Auxiliadora de Abreu Lima Lemenhe. A Conselheira Maria
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Elias Scares comunicou que o Mestrado em Lingflistica e Ensino da Lingua
Portuguesa havia sido recomendado pela CAPES, a qual jé havia liberado
bolsas de estudo para o referido mestrado; comunicou também que havia
sido realizada a segunda selegéo para 0 referido curso, e que foram
aprovados 11 candidates, dos 34 inscritos. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Vice-Diretora no exercicio da Diretoria do Centro de Humani-
dades, declarou encerrada a sessfio, da qual, eu, Dulce Maria Custédio
do Amaral, na qualidade de secretéria substitute, laVrei a presents Ata,
que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos presentes...


