
9

w
9

' k

a ,

i

Ata da 4242‘ 863550 Ordinaria do Censelho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A05 14 (quaterze) dias do mes de dezembro

do ane de 2005 (dois mile cinco), as 09h3 0min (neve e trinta) horas, realizeu—

se na sala de reunioes, mais uma sessao ordinaria do Censelhe do Centre de

Humanidades, sob a presidéncia da Senhera Diretora Professera Maria de

Fatima Oliveira Costa, contande com a presenca dos Senheres Conselheires:

Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeires e Maria Neuma Barreto

Cavalcante - pela chefe do Departarnente de Literatura e representante d0

Departamente de Literatura; Jesé Alber Campos Uchea -— chefe pro ~ tempera

do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pempeu 6 Maria

Jesé Santa Rosa Borges de Castro — chefe e representante do Departamento de

Letras Estrangeiras; Silvia Helena Belmine Freitas e Maria Aparecida de

Sousa — chefe e representante do Departamento de Cemunicaea’e Social; Lidia

Eugenia Cavalcante e lMarcie de Assumpcae Pereira da Silva — chefe e

representante do Departamente de Ciéncias da Informacfie; Jesé Estevfio

Machado Arcanjo e Francisco Uriban Xavier de Holanda — chefs e

representante do Departamento de Ciéncias Socials; Céssio Adriane Braz de

Aquino — chefe do Departamente de Psicolegia, representade inicialmente

pelo Professor Jesus Garcia Pascual; Sebastiae Regérie de Barres da Pente,

‘ chefe do Departamente de Historia; Maria Aparecida de Paiva Montenegro -—

chefe do Deparramente ‘de Filosofia; Marluce Cean -— coerdenadera do Curse

de Letras; Inés Silvia Vitorine Sampaio — ceerdenadera do Curse de

Cemunicacfie Social; Antonie Wagner Chacen Silva, ceerdenader do Curso

de Biblietecenemia; Luciana 'Lebe Miranda — ceerdenadera do Curse de

Psicelogia; Ivanhoé_Albuquerque Leal — coerdenador do Curse de Filesofia;

Marcia Teixeira Negueira — coerdenadera do Programa de Pos—Graduacfie em

Lingfiistica; Idilva Maria Pires Germane - ceerdenadora do Curse de



Mestrado em Psicologia; Guido Imagure — coordenador do Programa de Pos-Graduaoao em Filosofia; Glaucya Gislayne Brito Cavalcante — coordenadoraGeral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Soaresi— ex-diretora doCentre de Humanidades; José Lima TeiXeira — repres‘entante do Corpo técnicoadministrative; Marcos de Arafijo Nascimento — representante do C.A. do

“ad-referendum” do Conselho de Centro em 21.10.2005 — Departamentode Letras Estrangeiras. A Conselheira Ana mm Maria César Pompeu

Curso de Introdugfio a Lingua Espanhola, coordenado pela ProfessoraLivia Mércia Tiba Rédis Baptista. Apés a leitura do parecer do refe‘ridoprojeto, posta em votaofio, a matéria foi aprovada com uma (01) abstengfio devoto. b) Instrumental de Lingua Italiana — Area do Direito, coordenado



parecer do referido proj eto, posta em votaofio, amatéria foi aprovada com uma

(01) abstengfio de_ voto. d) Curso de Grego Cléssico e Koiné — nivel
avancado, coordenado pela Professors. Ana Maria César Pompeu. Apés a
leitura do parecer do referido projeto, posta em votagfio, a matéria foi
aprovada. com uma (01) abstenofio de voto. TERCEIRA MATERIA.
Relatérios de Projetos de Pesquisa — Departamento de Psicologia. A
Conselheira Idilva Maria Pires Germano relatou as matérias aprovadas pelo
Departamento de Psicologia em reunifio do dia 23.11.05, que trata dos
seguintes Relatérios de Projetos de Pesquisa: a) “Subjetividade e Marca:
(pseudo) individualizaofio e homogeneizagéo na cultura do consumo”,
coordenado pela Professora ‘Maria de Fétima Vieira Severiano. Apés
discussoes, posta em votaofio, a matéria foi aprovada com uma (01) abstcng-fio
de voto. b) “Estratégias de Medigfio em situagfies de interagfio infantil e
seu papel na construgfio de conhecimento ensubjetividade, coordenado pela
Profa. Veriana de Fétima Rodrigues Colaoo. Apés discussoes, posta em
votaofio, a matéria foi aprovada com uma (01) abstengéio de voto. QUARTA
MATERIA: Termo de Cooperagfio entre a FEAAC‘ (Faculdade de
Economia, Administragziio, Atuéria e Contabilidade) e 0 Centro de
Humanidades. A Senhora Diretora Professora Maria de Fétima Oliveira
Cesta comunicou aos senhores Conselheiros ter recebido documento oficial da
FEAAC, solicitando que fosse feito um Termo de Cooperagfio entre 0 CH 6 a
FEAAC na cessfio de 15 (quinze) salas de aula, na area II do CH, para o
horério noturno, em troca seria cedido para 0 CH salas de aula no horério-
vespertino. A Senhora Diretora fez um breve relato a respeito da atual situagéo
das salas de aula no CH, infonnando que até mesmio para 36 distribuir as salas
de aula entre os cursos da érea II é dificil. O Conselheiro José Estevfio
Machado Arcanjo disse 361‘ um excesso de burocraoia e estranhou esse Termoi
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de Cooperagéio, c'onforme ressaltou a Diretora do C.H. A Conselheira Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante disse que tern que ser muito bem analisado esta

proposta, pois em determinados horérios hé uma grands concentragéio de

alunos, e que jé existe uma colaboragfio entre 0 CH 6 a FEAAC. O

Conselheiro Roberto Pontes disse que em breve, devido a mudanga na

Estrutura Curricular do Curso de Letras, novas turmas ser‘a’io criadas e haveré

necessidade de mais salasDisse lainda que a FEAAC poderia estudar a

possibilidade do ocupaofio do Conservatério de Mfisica Alberto Nepomuceno.

Apos discussoes, a Senhora Diretora lembrou, ainda, da cessfio de algumas

;salas para o Curso de Tecnélogo em Gestfio Hospitalar e do Ensino Superior

(turmas A e B) oferecido pela SRH aos servidores, que funciona na érea II do

CH. Em seguida, foi sugerido pelos Conselheiros que a cada inicio de

semestre, apés a distribuiofio das salas de aula com os curses da e’u‘ea II, fosse

feito uma reuniio com a Diretoria do CH e Diretoria da FEAAC para se

estudar a possibilidade de cessfio de algumas salas. A Conselheira Idilva

Maria Pires Germano sugeriu ainda que todo inicio de semestre a FEAAC faoa

sua solicitaofio para uso de salas de aula no CH II. A Diretora informou, ainda,

que todo semestre a FEAAC ocupa salas do CH sempre que hé

disponibilidade. Portanto, poderia ser mantida essa relagfio. Posta em votaoz‘io,

aprovada por unanimidade a sugestfio do Conselho. QUINTA MATERIA.

Projeto Politico Pedagégico. Curso de Letras. A Conselheira Mérluce Coan

apresentou aos conselheiros presentes o Projeto Politico Pedagogico do Curso

de Letras. A Senhora Diretora parabenizou a ex—coordenadora do Curso de

Letras Profa. Rosemeire Selma Monteiro que den inicio ao Projeto Politico

Pedagégico do Cufso e bem como a Profa. Mérluce Coan que em pouco

tempo a frente da Coordenagfio do Curso, deu continuidade e concluiu o

citado Proj etc. 0 Conselheiro Robefio Pontes quis registrar que apés tanto

K.)



trabalho e disoussfio que o préximo projeto volte a ter as antigas origens. que

350 as do Humanismo. A C0nselheira Maria Elias Scares também parabeniZOLI

a Profa. Marluce Coan bem como os chefes dos trés Departamentos — Letras

Estrangeiras; Letras Vernéculas e Literatura. A Conselheira Mérluce Coan

também agradeceu a colaboragfio dos Chefes dos trés Departamentos, bem

como do Centro Académico do Curso de Letras. Posta em votaofio, a matéria

foi aprovada com uma (01) abstengao de voto. SEXTA MATERIA -

Afastamento de Docente — 3) Departamento de Comunicaefio Social. A

Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas relatou a matéria do pedido de

afastamento da Professora Jfilia Maria Pereira de Miranda Henriques para

participar de Coléquio Champ Religieux Brésilien: lés apports de la socio

antropologie em Paris, no periodo de 06 a 16 de dezembro. A Conselheira
Silvia Helena Belmino Freitas informou que recebeu a solicitagao da Profa.
Julia Miranda datado de 28 de novernbro, mas em virtude do movimento

grevista n50 foi possivel o envio do documento em tempo hébil a0 Conselho

de Centro. A diretora lembrou aos Conselheiros acerca dos prazos de

solicitaefio de afastamento, que n50 se deve- aprovar'fora do prazo,- a exemplo

de outros pedidos. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada com duas (02)

abstenefies de voto. b) Departamento de Filosofia — O Conselheiro Guido
Imaguire relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Filosofia que trata

do pedido de seu afastamento por um periodo de um (01) ano, a partir de

25.02.2006 3. 14.02.2007, a fim de prestar colaboraefio técnica cientifica na

Ludwig—Maximilians Universitat em Munjque — Alemanha. Apos alguns

esclare‘cimentos aos Conselheiros, posta em votaoz’io, a mate’ria foi aprovada
por unanimidade. SETIMA MATERIA. Prorrogagfio de Afastamento — A
Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a matéria aprovada
pela Coordenaofio Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em 'reuniao do dia



02.12.05, que trata do pedido de pron‘ogacfio de afastam‘ento da Profa. 10cely

de Deus Pinheiro, por um periodo de um (01) arm,- a partir de 01.01.2006 at

31.12.2006 a fun de dar continuidade a0 curso de Doutorado que ora realiza

na Universidade de Valladolid - Espanha. Posta em votacfio, a matéria foi

aprovada com uma (01) abstencfio de voto. OITAVA MATERIA.
Aprovacfio da Banca die Concurso para Professor Efetivo — Departamento

de Comunicacfio Social. A Conselheira Silvia Helena Belmino Freitas relatou

a matéria aprovada em reunifio do Departamento de Comunicacfio Social no

dia 08.12.05,- que trata novaniente da aprovacéio da banca para Concurso

Pfiblico de Professor Assistente — Setor de Estudo: Criacfio/ Direcfio e Arte,

haja vista n50 ter nenhum candidato. A Conselheira Silvia Belmino fez

algumas consideracoes e apresentou a_ seguinte banca: Titulares: Prof. Dr.

Antonio Wellington de .Oliveira Junior —— UFC — Presidente; Prof. Dr.

Heliodoro Teixeira Bastos Filho — USP — Membro 6 Prof. Dr. Ricardo Bezerra

— UFC — Membro; Suplentes: Prof. Dr. Francisco Gilmar Cavalcante de

Carvalho — UFC — Membro 6 Prof. Dr. Silas José de Paula — UFC — Membro.

‘ Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA

MATERIA — Progressfio Funcional Horizontal - Coordenacfio Geral das

Casas de Cultura Estrangeira — Casa de Cultura Britfinica. A Conselheira

. Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reunifio

do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira, que tratam das

progressfies funcionais dos seguintes professores: a) Jéder Martins Rodrigues

Junior, da Casa de Cultura Britfinica, solicita progressfio funcional horizontal

da Classe E — referéncia — 2 para a Classe E — referéncia — 3, do quadro do

magistério de -1° 6 2° graus. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada com 02

(duas) abstencfies de voto. b) José Tupinamba’. de Andrade, da Casa de Cultura

Britfinica, que solicita progressfio fiincional horizontal da Classe D - referéncia

U
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L 3 para a Classe D — referéncia — 4, do quadro do magistério de 1° e 2° graus.

Posta em votaoao, a matéria foi aprovada com 02 (duas) abstengoes do voto. C)

Lilian Cavalcante Fernandes Vieira, da Casa de Cultura Britfinica, solicita

prbgressfio fimcional horizontal da Classe E -— referéncia —— 3 para a Classe E —
referéncia — 4, do quadro do magistério de 1" 6 2° graus. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada com 02 (duas) abstenooes de voto. DECIMA

MATERIA — Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da

UFC. 1) Com relaoao a Prova de Proficiéncia, a Senhora Diretora ohamou a

atenoao para os programas de Pés-graduaofio. Pois a exigéncia da lingua

estrangeira n50 é eliminatéria e em alguns programas candidatos estao sendo
reprovados. Na oportunidadc, a professora Sfimia Alves Carvalho (Casa do
Cultura Britanica) prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto; 2)

Solicitou as sugestoes do seminérios e oficinas para 21 III Semana de
Humanidades, bem como o Toma do Evento que serfio aguardadas até 0 dia
22/12; 3) Informou sobre as vagas para concurso para professor. Ha a
estimativa de 63 vagas para a UFC, que obedeceré. aos critérios estabelecidos
o as sugestoes recebidas; 4) Informou, ainda, que a comissfio do estudo de
resoluoao 'de concurso para professor adjunto esta analisando e sugerindo
mudanoas para serem aprovadas pelo CEPE; Finalizando a reuniao, desejou
um Feliz Natal e um 2006 repleto de paz, grandes realizaooes, alegria e safide
para todos que fazem 0 Centro de Humanidades, oferecendo um momento de
descontraoao. Nada mais havendo a tratar a Sra. Diretora Profa. Maria de

Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenoa de todos e deu por encerrada a

865350. E, para constar, eu Fernanda Aparecida de Miranda lavrei a presénte
ata que apés lida‘e aprOvada sera assinada por mim e pelos demais presentes.
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