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Ata da 414“ Sessao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade
Federal do Ceara A03 16 (dezesseis) dias do més de dezembro do ano de 2004 (dois mil

e quatro), as 9:00 (nove) horas, realizou—se na sala de reunifies, mais uma sessao

ordinéria do Conselho do 'Centro de Humam'dades, sob a presidéncia da Sra. Diretora

Prof“. Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenea dos senhores

_ conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Neuma Cavalcante — chefe e representante do .

' departamento dc Literatura; Hebe Macedo de Carvalho — representando a chefe do ~

Departamento de Letras Vemaculas; Ana Maria César Pompeu e Roberto Arruda de -
Oliveira — chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Silas José de '
Paula e Maria Aparecida de Sousa — chefe e representante do Departamento de '

Comunicacfio Social; Ana Maria Sé de Carvalho e Luiz Tadeu Feitosa — subchefe e '

representante suplente do Departamento de Ciéncias da Informacao; Carlos Silveira "
Versiani dos Anjos Junior e Francisco Unbam Xavier de Holanda — chefe e I
representante do Departamento de Ciéncias Socials; Céssio Adriano Braz de Aquino e '
Maria de Fatima de Sena e Silva — chefe e representante do Departamento de Psicologia; -
Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte — chefe do Departamento de I-Iistéria; Maria -
aparecida de Paiva Montenegro e Eduardo Ferreira Chagas — chefe e representante do
Departamento de Filosofia; Carlos Alberto de Souza — Vice—coordenador do Curso de
maHelena Belmino Freitas — coordenadora do Curso de Comunicacao Social;

Maria de Fatima Silva Fontenele —- vice-coordenadora do Curso de Biblioteconomia;

Isabelle Braz Peixoto da-Silva — coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Veronica

Morais Ximenes — coordenadora do Curso de Psioologia; Kenia Sousa rios —
coorde'nadora do Curso de Historia; Dilmar Santos de Miranda -— coordenador do Curso‘
de Filosofia; Odilio Alves Aguiar -— coordenador do Programa de Pés-Graduacao em

filosofia; José Célio Freire — coordenador do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira;
Raimundo Augusto Durval Silva -—I representante pré-tempore do Corpo técnico-



administrativo. Tiveram suas faltas justificadas as professoras Bemadete Biasi ——“*

Roddgues — coordenadora do Programa de POS-Graduagao em Lingiiistica 6 Maria Elias M’ '

Scares — Ex-Diretora do Centro de Humanidades. A Sra. Diretora do Centro de

Humanidades Prof“. Maria de Fatima Oliveira Costa comunicou a presenga do Pro-

Reitor de Extensao — Prof. Luiz Antonio Maciel de Paula que prestou esclarecimentos a

respeito dos relatérios de extensao, informando que alguns projetos estao parados cm H

virtude da manuteneao dos equipamenms que é muito cara Informou também que em

2004 0 Centro de Humanidades foi o que mais avangou em relagfio a projetos do

extensao. Apés alguns questionamentos, 0 Sr. Pro-Reitor esolareceu que quanto aos ’

relatérios, estes poderfio ser encaminhados apenas com o visto do chefe do

Departamento, nao sendo necessaria sua aprovagfio em Conselho de Centro. 0 Pro-

Reitor dc Extensao lembrou a todos que a prestaqao de servieos é distribuida da seguinte

forma 10% para a Unifio, 5% para Administraoao Superior e 5% para os Centres, ‘, .

Faculdades e/ou Departamentos, infonnou ainda que quanto a cobranga de taxas a Pré- —»

Reitoria de Extensao esta estudando algumas mudaneas na Resolugao existente para quc — 7

cs novos projetos tenham condiooes de angariar fundos para se manterem. Em seguida, _—** *

agradeceu o espaeo cedido pela Sra Diretora, que agradeceu também a presenea do Pro- “~‘

Reitor de Extensao e, verificando haver quorum regimental, a Prof“. Maria de Fatima

Oliveira Costa submeteu para apreciaeao do Conselho pedido de inclusao em pauta dc

Projetos de Extensfio feitos pelos Professores Sebastian Rogerio de Barros da Ponte e

Maria de Fatima de Sena e Silva. Em discussfio o Conselheiro Carlos Versiani lembrou

das filtimas discussoes em reunioes anteriores, mas sugeriu que em se tratando da filtima

reuniao do ano os Conselheiros deveriam acatar a solicitagfio dos professores, que foi

aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Primeira Matéria: Aprovagao da Ata

3 da 413‘1 sessao ordinaria, tendo sido aprovada por unanimidade. Segunda Matéria'.

. Prazo para regularizagfio dos Projetos de Pesquisa e Extensao. A Sra. Diretora Prof“. __

- Maria de Fatima Oliveira Costa fez um breve relato de como esta sendo o andamento,
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a“ depois de serem realizados. Em discussao, .alguns Conselheiros colocaram informando
5“ que deveria se institucienalizar a forma de divulgaefio/informaqao, que nae ha
-- 7" necessidade de se passar pelo Censelhe de Centre para aprovagao, apenas que o chefe
J ‘ ou coordenador do prejeto faga um relate. A Censelheira Maria de Fatima de Sena e

Silva sugeriu que fosse estipulado um prazo entre 30 e 45 dias para apresentaoae do
j prejeto apes o seu inicio. O Conselheire Dilmar Miranda disse que o melhor seria

u

4..

- _#___ Gislayne coloceu o problema dos projetos das Casas de Cultura Estrangeira, que14

— ~___ deixararn de ser aprovados per ja terern sido realizados, bem come do Departamento de<..

n.

A

‘——— Conselho de Centre até no maxime 02 (dois) meses do seu inicio. Posta ern vetagae a

‘ Mudangas nas Resolueoes para Concurses de Professor Efetivo da UFC. A Censelheira
1“— Maria Aparecida de Paiva Montenegro fez um breve relate infermando aes Conselheiros
It‘w' que na remiao anterior entregara a todos as prepostas de mudangas com sugestoes feitas
~. pelo Departamento de Filesofia. Foi solicitado aes Departamentos que analisassem a
r ‘ proposta e enviassem sugestoes a diretoria do Centre ate’ a préxima reuniao. Em seguida”—

foram lidos es itens com suas respectivas sugestoes. 1° It___em: Retirar a exigencia de que
1. a banca seja composta unicamente de prefessores titulares, de mode que a mesma seja_~

‘ composta de professores-doutores. Em discussao, foi sugerido que deveria ser criada
Inna comissfio de concurses permanente, perém nae ficeu clare que fimeao teria essa

F Presidente da banca examinadora deve ser um professor da casa, nae pedende ser 0
7* convidado de outra IES, ou de eutro departamento que nae esta plei‘teande a vaga. Este

sera o responsavel pela coordenagfie de todo e processo, inclusive pela resposta a

_ _ __ consultar a Resolugfio para se ebservar o qué podera ser mudado. A conselheira Glaucya 7

- ,__.1 Psicologia e Letras Estrangeiras. Apes discussoes foi mantida a decisao de que os _ ,
an projetos de pesquisa e extensfio, bem come es relatérios devem ser aprevados pelo ,

li~- matéria foi aprovada com 02 (dois) votes de abstenoao. Terceira Matéria: Sugestoes de »

l comissao. Pesto em vetaeao, 0 1° Item foi aprevado por unanimidade. 2° Item: 0-

.7“

f ._ perledo e data de realizaqfio dos prejetos, que muitos chegam com are 6 (seis) meses -~—~
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eventuais pedidos de recurso, salvo em caso dc justificativa do Departamento submetido
a Comissao dc Concursos. Posto em votagfio, o 2_°It_¢m; foi aprovado por unanimidade.

‘ 3° Item: 0 membro da banca convidado, proveniente de outra IES, devera ser
preferencialmente intitulado no setor de estudo ou de area correlata aquela para a qual a
vaga do concurso foi abcrta. Posto em votagfio, omfoi aprovado‘por unanimidade.
m: Todo o procedimento do concurso de ser esclarecido aos candidates, den modo
que os mesmos conhegam as regras que guiarfio o processo do inicio ao fim. Posto em
votagao, 0 51m foi aprovado por unanimidade. m: As informagd’es referentes a0

‘ concurso devem estar disponiveis na “internet” em sua integra, a fim de que candidatos
provenientes de outras regioes possam ter acesso a todas as exigéncias constantes de
edital (por exemplo: nfimero de cépias do memorial, documentos comprobatérios, etc.).

‘ Em discussfio, foi sugerido que os itens dc 11° 4 e n° 5 ficassem apenas em um, e que seja
inserido também no edital que “0 candidate tera 48 horas apés o resultado para

5 recorrer”. Posto em votaoao foi aprovado por unanimidade 0 W. A Sm Diretora
Prof“. Maria de Fatima Oliveira Costa pediu licenga ao Conselho para que fosse

interrompida a leitura das sugestoes dc mudanqas nas Resolugoes devido a demora, haja
‘ Vista a nao participagfio da maioria dos membros nas sugestoes, e que acarretaria muito

tempo atrapalhando o cumprimento da pauta. Solicitou aos Representantes e Chefes de

Departamentos que enviem a0 Centro de Humanidades sugestoes por escrito até a

préxima reunifio. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. M
Matéria: Projetos de Extensfio. 1) Departamento de Psicologia. O Conselheiro

Céssio Adriano Braz de Aquino relatou as matérias aprovadas em reuniao do

Departamento de Psicologia no dia 13.12.04, que trata dos projetos dc extensao

intitulados: 3) III Congresso Naoional de Psicénélise da UFC/X Encontro de Psicanah'se

da UFC, coordenado pela Prof“ Laéria Bezerra Fontenele. O Conselheiro Céssio Adriano

Braz dc Aquino fez a leitura do parcccr favoravel a0 referido projeto. Posta em votagfio,

; a mate'ria foi aprovada por unanimidade. b) Psicologia, Trabalho e Organizagoes:

wL
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L Seminario Introdutorio a Psicologia Social do Trabalho, coordenado pela Prof" Maria de
M". Fatima de Sena e Silva. O Conselheiro Gassio Adtiano Braz de Aquino fez a leitura do
.h—md

H _ parecer favoravel a realizacao do projeto. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por
H.

H _ unanimidade. c) Nt’icleo de Estudos sobre Drogas, coordenado pela Prof“ Maria de
“A

- Fatima dc Sena e Silva. O Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino fez a leitura do~___...._

,. ~—_.

fl<~-___ sedimentar um espaco de referéncia para o estudo sobre o uso de drogas, dentro de uma
.—

_ abordagem multidisciplinar. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
2) Departamento de Literatura. A Conselheira Elizabeth Dias Martins relatou as

;_-._ mate’rias aprovadas pelo Departamento de Literatura no dia 12.11.04, que trata dos
»—

.2. —_ Projetos de Extensao intitulados: a) Cecflia Meireles Residual e Trovadoresca,
.—

x'-—- coordenado pelo Prof. Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros. A Conselheira._|

L)!“ Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer do refen'do projeto. Posta em votacao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. b) Encontros Literérios Moreira Campos,
coordenado pelo Prof. Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros. A Conselheira
Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer do referido projeto, que tam por objetivo
oferecer oportunidade para discussfio critica de temas literarios e cultuxais, expostos
pelos professores do Departamento de Literatura e convidados, que tenham trabalhos
publicados e pesquisas na area deste programa com alunos do Curso de Letras da UPC 6
o pfiblico em geral. Posta em \‘otacao, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. c) Rodas
de Leitura: poesia, prosa, critica literaria e demais altes, coordenado pela Profa. Odalice
de Castro Silva. A Conselheira Elizabeth Dias Martins fez a leitura do parecer do projeto

,fi que tem como objetivo o desenvolvimento da leitura como uma pratica prazerosa e
. essencial no processo de ensino — aprendizagem, bem como impulsionadora do contato
‘_ com as artes e com as pessoas. Posta em votacz‘io, a matéria foi aprovada por
'fi unanimidade. 3) Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A

Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela

parecer favoravel a realizacao do projeto que inicialmente tom por objetivo criar e
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6 “*1
Coordenaeao Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia 13.12.04, que
trara do projeto de extensao intitulado: “Curso de Preparaofio para o Certificado Alemao
— ZD”, coordenado pelo Prof. Alexander Magnus Alves Ribeiro. A Conselheira Glaucya m
Gislayne Brito Cavalcante fez a leitura do parecer do projeto informando que son
objetivo sera 0 de capacitar o aluno para obter aprovagfic no “Certificado Alemfio”, *‘ —

. curso com 60 horas, a fim de que o mesmo demonstre que poasui oonhecimentos basicos
_‘ na lingua alema possibflitando—lhe comunicar—se por oral lou escrito em situaooes

cotidianas. Posta em votaoao, a materia foi aprovada por unanimidade. b) Curso de
. Lingua Inglesa para Professores de Escolas Pfiblicas, coordenado pela Profa Sfimia

Alves Carvalho, presente a reuniao, informando aos Conselheiros presentes que o

. objetivo do citado projeto é habilitar professores de escolas pfiblicas do municipio de

- Fortaleza a comunicar—se eficientemente de fonna oral e escrita, utilizando corretamente

estruturas de nivel basico 11a lingua inglesa. A Profa. Sfimja Alves Carvalho leu o

' parecer favoravel ao projeto. Posta em votaeao, a materia foi aprovada por unanimidade.

4) Departamento de Letras Estrangeiras — A C0nselheira Ana Maria César Pompeu

' relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio do dia

15.06.04, que trata do projeto de extensao intitulado: “Correeao Fonética em Lingua _-

Francesa”, coordenado pela 'Profa. Jacqueline Freitas Bezerra. A Conselheira Ana Maria

‘ Ce’sar Pompeu fez a leitura do parecer do citado projeto, bem como da justificativa pelo

atraso no entrega a Direefio deste Centro. 5) Departamento de Historia — O

— Conselheiro Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Historia em reunifio do dia 15.12.04, que trata do projeto de extensao __

intitulado “Formaoao e apoio a Associagfio dos Moradores de Balbino (municipio de

Cascavel ~ Ce): meméria, comunicagao,‘ conservaeao ambiental e desenvolvimento

sustentavel”, coordenado pelo Prof. Franck Pierre Gilbert Rflaard. O Conselheiro

Sebastiao Rogerio de B. da Ponte fez a leitura do parecer do citado projeto que visa

incrementar atividades de educaofio/formaefio permitindo auxiliar a comunidade e a sua
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_ .f.‘ ' " ' “ambiental assegurada pela comunidade. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por ”‘g- “unam'midade. Quinta Matéria: Afastamento de Docente. Departamento de -2,_ — _ Psicologia ~ 0 Conselheiro Céssio Adriano Braz de Aquino relatou a matéria aprovada ..pelo Depanamento de Psicologia em ramifio do dia 13.12.04, que trata do afastamentodo Professor Céssio Adriano Braz de Aquino, no periodo de 02.02.05 a 16.02 05 a fimde profefir conferéncia 11a Universidade Complu

. Homologacfio para ““1
— Departamento de Letras
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" Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada pela

" Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 13.12.04, que _‘

' trata da solicitaqfio de Progressao Funcional Horizontal do Prof. Alexander Magnus

'7 Alves Ribeiro da Classe D, referéncia 3 para a Classe D, referéncia 4 do Quadro do

‘ Magistério de 1° e 2° Graus. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A Sra. Diretora ””””””

7. Profa Maria de Fatima Oliveira Costa informou da aprovaoao dos Projetos Politicos

7V Pedagégicos dos Cursos de Filosofia, Comunicagao Social e Biblioteeonomia, e que

“ havia sido proposto pela Pro-Reitoria de Graduaga'o que fosse feito um plano de agfio.

77 Informou ainda que sera marcada uma reunifio com os Coordenadores de Curso de

, Graduagfio e a Pro-Reitoria de Graduaofio para 36 discutir os referidos projetos e

horérios de aulas dos Cursos desse Centro. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito . ,__ or _ W

Cavalcante informou que, devido aos Encontros/Seminarios que aconteoem na area I do _——_

Centro de Humanidades, ha urn certo prejuizo nas atividades didaticas das Casas de

- Cultura. A Sra Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa informou também sobr ”e—

' o discurso do Magnifico Reitor, o qual foi erradamente interpretado pelo Gal. T0rres de

' Melo que denegriu a imagem do Magnifico Reitor. Em seguida, foi aprovado entre os

Conselheiros o encaminhamento de uma 310950 de apoio ao Magnifico Reitor.

‘ Agradeceu aos Coordenadores Prof. José Célio Freire — Coordenador do Mestrado em

Psicologia, Profa. Ivone Cordeiro Barbosa - Coordenadora do Programa de Pos-

Graduagfio em Historia que concluiram seus mandatos pela colaboragfio prestada. Fez

ainda, uma avaliagfio da gestao realizada em 2004 quanto a forma de trabalho e

.- agradeceu a todos pela colaboragfio, em especial a Profa. Veronica Morais Ximenes, por:

_ ter sido uma grande colaboradora intermediando as agoes da area H deste Centre. Nada __;

mais havendo a tratar, a 81:3. Diretora agradeceu a presenoa de todos e deu por encerrada

a sessao. E, para constar, eu, Fernanda Aparecida de Miranda, na quah'dade de
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9L—_ secretéria, lavrei 3 presents ataque apés lida e aprovada, ser‘é assinada por mim c pales

'h——_—._-2 demais presentes. % i : .
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