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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 519‘ Reunifio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Ceara, realizada no dia 12 (doze) dc novernbro de 2014 (dois mil e quatorze), as 9 horas e 35

(trinta e cinco) minutos, na Sala de Reunifies do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da

Diretora do Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenea dos

Conselheiros: Cassia Adriano Braz de Aquino - Vice-Diretor e Coordenador de Programas

Académicos do Centro de Humanidades; Maria de Fatima Oliveira Costa — Ex-diretora do Centro

de Humanidades; Edilene Ribeiro Batista — Chefe do Departamento de Literatura; Monica de

Souza Serafim e Maria das Dores Nogueira Mendes — Sub-Chefe e Representante do

Departamento de Letras Vemaculas; Cicero Anastécio Arafijo de Miranda e Dolores Aronovich

Aguero — Chefe e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa —

Chefe do Departamento de Ciéncias da Informaeao; Valmir Lopes de Lima — Chefe do

Departamento de Ciéncias Sociais; Susana Kramer Mesquita de Oliveira e Karla Patricia Holanda

Martins — Chefe e Representante do Departamento de Psicologia; Vanda Magalhfies Leitao 6

Marcus Weydson Pinheiro — Chefe e Representante do Departarnento de Letras-Libras e Estudos

Surdos; Maria Silvana Militao de Alencar — Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Débora de

Vasconcelos Souza Conrado — Representando a coordenaeao do Curso de Letras-Libras; Maria

Valdénia Falcao do Nascimento - Coordenadora do Curso de Letras Noturno; Arnoldo Nunes da

Silva — Coordenador do Curso de Biblioteconomia; Maria Neyara de Oliveira Arafijo -

Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais Notumo; Cinthia Mendonea Cavalcante —

Coordenadora do Curso de Psicologia; Ana Rita Fonteles Duarte — Coordenadora do Curso de

Histéria; Carlos Augusto Viana da Silva — Vice-Coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em

Letras; César Barreira — Coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Sociologia; Maria

Margarete Fernandes de Sousa ~ Coordenadora do Programa de Pés-Graduaeao em Linguistica;

Antonio Luiz Macédo e Silva Filho — Coordenador do Programa de Pos-Graduaeao em Histéria;

José Célio Freire — Coordenador do Programa de POS-Graduaeao em Psicologia; Maria Elias

Scares — Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras; Luana Ferreira de Freitas -

COOIdenadora do Programa de Pés-Graduaefio em Estudos da Traduefio; Raimundo Mendes da

Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Adelson Andrade Alves Sobrinho —-
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Representante do Magistério de Ensino Bésico Téon-ico e Tecnologico; Maria Cleomar C

dos Santos e Tais Bleicher — Representantes do Corpo Técnico-Administrativo; Roberta Dominici

— Representante do Centro Académico de Letras; Jarllys Dean Nascimento — Representante do

Centre Académico de Biblioteconomia e José Emanuel de Brito Alencar — Representante do

Centre Académico dc Histéria. ORDEM D0 DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora

do Centre de Humanidadcs iniciou a reunifio colocando em apreciagéio a pauta do dia, para a qual

foram solicitadas as seguintes inclusfies: 1) Departamento de Ciéncias da Informaoao: 01

Comissao Julgadora dc Concurso Pfiblico; 2) Departamento de Psicologia: 01 Comissfio Julgadora

de Concurso Pfiblico e 01 Licenoa para Capacitaofio; 3) Departamento de Ciéncias Sociais: 01

afastamento de docente; 4) Curso de Biblioteconomia: Manual de Elaboragfio de Monografia;

regulamentagao de atividades complementares e de estagio supervisionado; 5) Casas de Cultura

Estrangeira: 05 progressfies funcionais, 01 afastamento de docente, 01 Estégio probatério e Plano

Departamental. Foram ainda solicitadas as seguintes exclusoes: afastamento dos professores César

Barreira e Veriana de Fétima Rodrigues Colago. Posta em apreciaoao a pauta, corn as inclusfies e

exclusfics, foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - APROVACAO DA ATA

DA 518a REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretéria procedeu a leitura dos topicos

da ata da 518° Reunifio Ordjnziria, realizada em 16 (dezesseis) de outubro de 2014. A Diretora

noticiou que as trés vagas de professor visitante pleiteadas pelo Centro de Humanidades foram

aprovadas, no case 02 (dois) professores para o ‘Programa de Pés-Graduaofio em Estudos da

Traduofio e 01 (um) para o programa de Pos-Graduagao em Linguistica. Em seguida, discutiu-se a

Avaliaoao Institucional, pois o teste piloto do sistema de avaliaoéo online acabara de ocorrer. A

professora Valdénia, coordenadora do Curso de Letras Noturno, que participou do teste piloto,

disse n50 ter recebido, até o memento, nenhumfeedback e lembrou que neste semestre ainda seré

necesséria a aplicaofio da avaliaefio em papel. O professor Valmir perguntou se 05 alunos estfio a

par da nova metodologia de avaliaofio dos docentes. Foi informado que estfio sendo distribuidos

folhetos nas coordenaooes e, segundo o professor Cicero, também esté. constando no SIGAA. Em

tempo, foram realizadas trés correofies na ata: a inclusfio dos nomes dos Conselheiros Antonio

Luiz Macédo Silva e Filho e Maria de Fatima Oliveira Costa; e a nurneraoao da nona matéria que

n50 estava constando. Em votaoao, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA.

COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PfiBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. Concurso Pliblico para Professor Adjunto — Setor de Estudo: Teoria da

Literatura. A Conselheira Edilene Ribeiro relatou a mate’ria que trata da indicaofio do

Departamento de Literatura para composigfio de Comissio Julgadora do Concurso Pfiblico

para professor Adjunto do Setor de Estudo: Teoria da Literatura. Foram indicados os

seguintes professores deutores: Eduardo Chaves Ribeiro da Luz - Presidente (Universidade
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Federal do Cearé), Yuri Brunello — Membro Interuo (Universidade Federal do

Eleonora Ziller Camenietzki — membro externo (Universidade Federal do Rio de Janeiro .

Para 9. condieao de suplentes, foram indicados os professores doutores: Ana Maria Cesar

Pompeu (Universidade Federal do Ceara) e Sarah Diva Ipiranga (Universidade Estadual do

Ceara), e, como secretério, o professor Doutor José Leite de Oliveira Junior (Universidade

Federal do Ceara). Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2

DEPARTAMENTO DE CIFZNCIAS DA INFORMACAO. O Conselheiro Luiz Tadeu relatou a

matéria que trata da indicaeao do Departamento de Ciéncias da Informagao para composiefio de

Comissao Julgadora de Concurso Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo:

Sistemas, Reeursos e Servieos de Informaeao. Forarn indicados os seguintes professores

doutores: Lidia Eugenia Cavalcante — Presidente (Universidade Federal do Ceara), Gabriela

Belmont Farias — Membro interno (Universidade Federal do Ceara) e SGnia Cruz Riascos de

Andrade - Membro externo (Universidade Federal do Peruambuco). Para a condieao de

suplentes, foram indicados os professores doutores: Luiz Tadeu Feitosa (Universidade Federal

do Ceara), Maria de Fatima Oliveira Costa (Universidade Federal do Ceara), Francisca

Rosaline Leite Mota (Universidade Federal de Alagoas) e Andrea Vasconcelos Carvalho

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte), 6, come secretaria, a professora Mestra Maria

Aurea Montenegro Albuquerque Guerra (Universidade Federal do Cearzi). Posta em votaefio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.3 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A

Conselheira Susana Kramer relatou a matéria que trata da indicaeao do Departamento de

Psicologia para composieao de Comissa'io Julgadora de Concurso Publico para Professor

Adjunto do Setor de Estudo - Processos Psieolégicos: Avaliaeao Psicolégica. Foram indicados

os seguintes professores doutores: Veriana de Fatima Rodrigues Colaeo — Presidente

(Universidade Federal do Ceara), Cassio Adriano Braz de Aquino - Membro interno

(Universidade Federal do Ceara) e Joao Carlos Alchieri — Membro externo (Universidade

Federal do Rio Grande do Norte). Para a condiefio de suplentes, foram indicados os professores

doutores: Wagner Bandeira Andriola (Universidade Federal do Ceara), Jofio Ilo Coelho

Barbosa (Universidade Federal do Ceara), Carlos Eduardo Pimentel (Universidade Federal

da Paraiba), Jorge Artur P. M. Coelho (Universidade Federal de Alagoas), José Mauricio

Haas Bruno (Universidade Federal do Pernambueo), Josemberg Moura de Andrade

(Universidade Federal da Paraiba), José Humberto da Silva Filho (Universidade Federal do

Amazonas), Lucila Morais Cardoso (Universidade Estadual do Ceara). Para secretariar o

concurso, a professora Andrea Carla Filgueiras Cordeiro (Universidade Federal do Ceara), e,

113. condiefio de secretario suplente, o professor Antonio Maia Olsen do Vale (Universidade

Federal do Ceara). Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA
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MATERIA. HOMOLOGAcAo DE RESULTADO DE CONCURSO PI'JBLI
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a ma

que trata da homologaoao do Concurso Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo:

Teoria Antropolégica. O certame foi realizado no periodo de 06 a 10 de outubro de 2014, com a

presence de 05 (cinco) candidates. Apes todas as etapas, classificou—se em 1° lugar 0 candidate

Kleyton Rattes Gonealves, com média final de 8,9 (oito virgula nove) e, em segundo lugar,

Romain Jean—Marc Pierre Bragard, com a média 7,0 (sete). Em reuniao realizada no (1121 21 de

outubro de 2014, o resultado do coneurso foi homologado pelo Departamento de Ciéncias Sociais,

que decidiu convocar o primeiro e o segundo colocados, para ocupar respectivamente as vagas

ociosas dos professores Peregrina Fatima Capelo Cavalcante (aposentadoria) e Marcelo Tavares

Natividade (exoneraefio para ocupar outro cargo pfiblico). Posta em votaefio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 4.1

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. A conselheira Monica Serafim relatou a

matéria que trata da solicitaeao de afastarnento das seguintes professoras: 4.1.1 Tércia

Montenegro Lemos, no periodo de 01 a 06 de dezembro de 2014, aprovado em reuniao

departmental de 21 de outubro de 2014. O afastamento tern como finalidade a participaefio na

Feira Internacional do Livro, em Guadalajara/México. Posta em votagao, a matéria foi aprovada

por unaninfidade. 4.1.2 Eulfilia Vera Llieia Fraga Leurquin, no periodo de 04 a 09 de

novembro de 2014, aprovado em reuniao departamental em 09 de outubro de 2014, e em ad

referendum pela Direea'o do Centro. 0 afastamento tern como finalidade a participagao no evento

“Cuartas Jomadas Internacionales de Investigacién y practicas em didactica de las lenguas‘ y las

literaturas”, cm 8510 Carlos de Bariloche/Argenfina. Posta cm votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 4.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 0 Conselheiro Cicero

Anastécio relatou a matéria que trata das solicitaqées dc afastamento das professoras: 4.2.1 Lidia

Amelia de Barros Cardoso, no periodo de 16 de fevereiro de 2015 a 15 de fevereiro de 2016,

aprovado em reunifio departamental de 31 de outubro de 2014. 0 afastamento tem como

finalidade a realizaefio de Estégio Doutoral Sanduiche na Universidade de Amsterdam, em

Amsterdam/Halanda. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2.2 Diana

Costa. Fortier Silva, no periodo de 19 de fevereiro de 2015 a 19 de fevereir-o de 2016, aprovado

em reuniao departarnental de 31 de outubro de 2014. O afastamento tem como finalidade a

conclusao de Doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianépolis/Santa

Catarina. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3 DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata das

solicitaofies de afastamento dos seguintes docentes: 4.3.1 Professor César Barreira. A solicitagfio

de afastamento foi retirada de pauta, pois o afastamento ja oeorreu sem a junoao de documentos
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dezembro de 2014, aprovado auavés de “ad referendum” pelo Departamento de Ciéncias Sociais

em 11 de novembro de 2014. O afastamento tem como finalidade a parficipaefio no II Congresso

de Bstfidios Poscoloniales e 111 Jornadas de Feminismo Poscolonial, na cidade de Buenos

Aims/Argentina. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer relatou a matéria que

trata da solicitaofio de afastamento das seguintes docentes: 4.4.1 Veriana de Fatima Rodrigues

Colaeo. A solicitagfio de afastamento foi retirada de pauta, pois a professora desistiu de realizar a

viagem, visto que nfio houve tempo habil para a concessfio de diarias. 4.4.2 Luciana Lobo

Miranda, no periodo de 11 a 19 de novembro de 2014, aprovado pelo Departamento de

Psicologia em 05 de novembro de 2014 e através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de

Humanidades em 06 de novembro de 2014. O afastamento tem como finalidade a apresentaefio da

pesquisa intitulada “A relagfio Jovens e Midia em escolas pfiblicas de Fortaleza-Brasil”, no evento

Collectif TRIBUDOM, em Paris/Franea. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 4.4.3 Walberto Silva dos Santos, no periodo de 19 de fevereiro de 2015 a 19 de

maio de 2015, aprovado em reunifio departmental de 05 de novembro de 2014. O afastamento

tem como fim gozo dc Licenea para Capacitagfio para realizaefio de curso presencial na area de

estatistica. A Diretora reconheceu a importe‘incia da capacitaofio do professor na érea pretendida,

salientando que o mesmo poderia vir a ministrar disciplina de Estatistica nos demais programas de

pés-graduaefio do Centro de Humanidades. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 4.5 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. 0 Conselheiro Raimundo Mendes

relatou a matéria que trata da solicitaofio de afastamento da professora Rogéria Costa Pereira, da

Casa de Cultura Alemfi, no periodo de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2014. O

afastamento foi aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 07 de

novembro de 2014 e tem como finalidade a participaefio no XIV Simpésio da Rede Ibero-

Americana de Terminologia RlTeIm 2014, na cidade de Santiago/Chile. Posta em votaofio, a

.matéria foi aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA. REVISAO ACERCA DA

DECISAO DE FORMACAO DE COMISSAO PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS

DE CRITERIOS PARA CESSAO DE ESPACOS DO CENTRO DE HUMANIDADES

PARA EVENTOS NAO ACADEMICOS. A Diretora explicou, mais uma vez, a motivaefio da
revisfio da fonnagfio da Comissfio: a formaefio da comissfio original, composta em sua maioria por

alunos, mas também com representaefio dos professores e dos servidores te’cnico-adnfinistrativOs,

fora aprovada em uma reunifio extraordinéria do Conselho do Conselho do Centre de

Humanidades, oconida em 03 de setembro. No entanto, a realizagfio de uma festa, no Centre de

Humanidades — area 11, promovida pelo Diretério Cennal dos Estudantes causou a decisfio de nfio



169 baixar portaria designando a Comissfio e a revisao do assunto. O evento, promovido sem
170 tipo de autorizacao, gerou grande preocupaefio, pois, no dia anterior ao mesmo, ja se registrava na
171 rede social Facebook a confirmacao de presenca de 1.300 pessoas e, no dia da festa, havia 1.700
172 confinnaooes. A Direefio nao tomou conhecimento de quantos seguraneas acompanharam o
173 evento, mas, segundo o relato da DVS, havia cerca de 2.000 pessoas no local. Apos a explicac‘fio,
174 passou a discutir a recomposicao da Comissfio, e consensualmente decidiu-se que a nova formagfio
175 fosse de forma paritéria, ou seja, com 05 representantes discentes, 05 representantes docentes e 05
176 representantes técnico-administrativos. Definiu—se, ainda, que na reuniao do mes de dezembro
177 deverfio ser apresentados os nomes para compor a Comissao para aprovacfio. Posta ern votaeao, a
17s matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. SOLICITACAO DE ESPACO
179 PARA SEDE DO DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES. Antes de passar a palavra

. 180 a0 representante do DCE, a Diretora contextualizou como se iniciou a solicitacao de um espago no
181 Centro de Humanidades para abrigar sede do Diretério Central dos Estudantes: oerca de 02 (dois)
182 meses air-as, a Direcfio foi procurada pelo DCE e pelo professor Ciro Nogueira Filho (Pré-Reitor
183 de Assuntos Estudantis) em busca de um esPaco para abrigar o DCE no CH para que fosse
184 realizada a entrega de carteirinhas estudantis, visto que alguns alunos, a0 se deslocarem a sede do
185 DCE, localizada na Praea da Bandeira, estavarn sendo assaltados. Nessa primeira solicitaofio, eles
186 pediam a cessa'o de uma sala no CH2, de forma temporéria, mas sem previsao de desocupacao.
7187 Como 0 local pretendido estava sendo reformado para que a DVS passasse a ocupa-lo, a Direoao
188 respondeu a solicitacao informando que eles poderiam realizar a enn'ega das carteiras no Bosque
189 Moreira Campos e, ao final do dia, guarda-las no almoxarifado da Diretoria do CH. A solucao
190 apresentada nao foi aceita pelo DCE que insistiu na solicitacfio de um espaeo no CH2. A Diretora
191 explicou que a gestao de espacos é bastante complicada, principalmente naquela area, pois la estfio
192 sediados muitos setores que n50 estao vinculados hierarquicamente a Direcfio do Centro de
193 Humanidades, como: a Quadra do Céu, o CAEN, a Prefeitura do Benfica, a SBPC e o Curso de
194 Comunicacao Social. Foi, entfio, realizada uma audiencia com o Reitor, em que ficou acordado
195 que a solicitaoao deveria ser submetida ao Conselho do Conselho do Centro de Humanidades. A
196 Diretora expos que o esPaco pensado para abrigar a sede do DCE seria 0 container, que ora esta
197 sendo utilizado como estfidio de gravacao do Curso de Letras-Libras. As atividades que 550
198 desenvolvidas atualmente no container seriam mudadas para uma pequena sala cedida pela Casa
199 de Cultura Britanica. Corn a palavra, a Conselheira Maria Elias reclamou do fato de haver um

200 espaoo pensado para abrigar o DCE, enquanto o Mestrado Profissional em Letras, que esta na
201 segunda turma, n50 tinha uma sala para a coordenacao. Em seguida, foi passada a palavra para o

202 representante do DCE, que justificou a solicitacao de espaco devido a diversos relates de alunos
203 que, a0 se dirigirern a0 DCE, eram assaltados. A Diretora perguntou o porqué da escolha do CH,
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jé que no Benfica ha'. outras unidades académicas da UFC, como a FEAAC,Facu1dade de

FACED. O aluno respondeu que é devido‘a maioria das carteiras estudantis solicitadas por alunos

serem dos cursos do Cemro de Humanidades. Em seguida, a Diretora mscreveu os Conselheiros,

que expuseram suas opiniées sobre a solicitaefio: 1) professor Antonio Luiz mencionou que, em

reunifio com o Pré-Reitor de Pesquisa e o Reitor, foi falado de um edital do CT Infi'a para

aquisiefio de equipamentos de digitalizaefio, mas que 0 Centro de Humanidades carecia de espago

para abrigar os equipamentos. Perguntou come 0 caso estava sendo tratado, pois era uma questfio

que antecedia 2‘1 discussfio sobre a cessao de espaeo ao DCE. A Diretora respondeu que, no ano

passado, foi solicitado novamente recurso para adequaefio de espaeo e também de um veiculo tipo

van, mas o projeto n50 foi aprovado. Os equipamentos ser'c'io adquiridos e hé entendimentos de que

seja realizada uma adequagfio de espaoo na Biblioteca de Ciéncias Humanas para abrigé—los. 2) A

Conselheira Tais Bleicher disse que o argumento “seguranga”, que foi utilizado n50 justifica a

mudanea, pois a questfio de seguranga é bem mais ampla e nfio sera resolvida com uma mudanoa

de local. 3) A Conselheira Neyara Arafijo corroborou com a fala de Tais e também disse que a

entrega de carteiras é um caso pontual. 4) O Conselheiro César Bar-reira afirmou que se devia

tratar a questfio através da vertente politica, pois em sua participagfio na Comissfio da Verdade

constatou-se como o DCE perdeu espago e representatividade devido a Ditadura. Deve-se nortear

a solicitaefio levando em consideraefio essas questfies. 4) A aluna Roberta Fiarna, representante do

Centro Academico de Len'as e do DCE, iniciou sua fala reclamando que os professores n50 die a

devida atenofio as demandas que partem do corpo discente; justifieou novamente a solicitaefio de

espaeo no CH para o DCE, devido as ocorréncias relacionadas a seguranoa Relatou que os

representantes dos Centro Académico precisam ir a pé do Cemro de Humanidades a0 DCE para

buscarem uma caixa cheia de carteiras e depois retornarem a sua sede. Reafirmou que o DCE

perdeu espaeo e que o Conselho é feito apenas para defender os interesses dos professores. 5)

Com 3. palavra, a Conselheira Maria Elias refutou o argumento da aluna, pois o Conselho se refine

para discutir a atividade firn da Universidade, que é o ensino. Antes de se pensar em ceder espago

para o DCE, é preciso atender necessidades anteriores do préprio CH, citando o caso do Mesn‘ado

Profissional em Letras, que havia sido criado ha dois anos e ainda nfio possuia espaeo proprio,

tampouco méveis. Sugeriu que a entrega das carteiras seja realizada dentro dos Diretorios

Académicos. 6) 0 Conselheiro Cicero Anastacio falou novamente na questfio de seguranga,

indagando se 0 Centro de Humanidades teria que ser 0 responsével pela solueéo do problema e se

essa fosse uma questfio politica, o pedido deveria ser feito nestes termos. 6) A Conselheira Silvana

Militfio disse que o DCE jé fem duas sedes e se as sedes estfio inadequadas, que se fagam reformas

e que se solicite seguranga para 0 local. Afirmou que questfio de espaeo no Centro de

Humanidades jé é bastante complicado, citou como exemplo o caso da Coordenaqfio de Letras e
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do Centre Académico que estfio alojadas em trés salas de aula do Bloco Didético, tiran was
das aulas. 7) A Conselheira Edilene Ribeiro disse que, em memento algum, os professores ‘
faltaram com respeito as solicitaeoes que partern dos alunos, mas reclamou que os alunos n50
participam das reunifies do colegiado quando 1150 ha em pauta assuntos de seu interesse.
Continuou dizendo que os alunos n50 comparecem as reunioes de Departamento nas quais tém 1/5
de representaefio. 8) A Prof. Vanda Magalhfies disse que a questfio polifica é mais de atuaoao e
1150 de espaeo fisico. 9) Com a palavra, o representante do DCE, Caio Erick, disse ter havido um.

mal entendido, pois a questao nfio se resumia apenas a busca por seguranea, apesar de 0 DCE
receber relatos de alunos sobre serem assaltados ao dirigirem-se a sede do DCE. Esclareceu ainda
que nfio estavam pedindo uma sede, urn prédio, mas uma sala, para garantir a proximidade com os
estudantes. Informou também que a entrega de carteiras nfio acontecia apenas uma vez por ano; é

um processo continuo. 0 Prof. Cicero perguntou se a cessfio do espaeo seria definitiva; 0 3.111110
Caio Erick n50 respondeu com clareza se seria temporério ou definitive. Em votaofio, a cessfio de

um espaeo do Centre de Humanidades para abrigar o DCE obteve o seguinte resultado: 07 (sete)
votos a favor, 21 (vinte e um) votos contrérios e 01(uma) abstenofio. Foi negada a cessfio do

espaeo. A Diretora finalizou o assunto expondo seu posicionamento sobre assunto, visto que n50

fizera antes para nfio influenciar a decisfio do Conselho. Relatou, mais uma vez, a reuniéio ocorrida
com o Reitor e o Pro-reitor de Assuntos Estudantis, quando ficou claro que a Administraefio
Superior desejava que o espaeo fosse cedido. A Diretora, porém, pediu para n50 decidir sozinha,
pois gostaria de contar com aquiescéncia do Conselho. SETIMA MATERIA. PROGRESSAO
FUNCIONAL DE DOCENTES. A professora Maria Elias, como presidente ad—hoc da Cornissfio
de Progressfio Funcional, relatou a matéria que trata da solicitaofio de progressfio funcional dos
seguintes professores: 7.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. 7.1.1
Antonio Wagner Chacon da Silva, da classe de professor Adjunto nivel IV para a classe de

professor Associado nivel I, referente ao intersticio 04 mareo de 2011 a 31 de outubro de 2014.
Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE

HISTORIA. 7.2.1 Francisco Régis Lopes Ramos, da classe de professor Associado nivel I para

a classe de professor Associado nivel II, referente ao intersticio 01 de fevereiro de 2009 a 31 de
janeiro de 2014. Posta em votaefio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 7.2.2 Kenia Sousa
Rios, da classe de professor Associado nivel I para a classe de professor Associado nivel II,
referents ao intersticio 25 de junho de 2012 a 24 de junho de 2014. Posta em votaofio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. 7.2.3 Ivone Cordeiro Barbosa, da'classe de professor Associado
nivel III para a classe de professor Associado nivel IV, referente a0 intersticio 07 de julho de

2010 a 06 de julho de 2014. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.3
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 7.3.1 José Célio Freire, da classe de professor
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setembro dc 2012 a 28 de setembro de 2014. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada p0

unanimidade. 7.3.2 Prof. Jofio Ilo Coelho Barbosa, da classe de professor Adjunto nivel IV

para a classe de professor Associado nivel I, referente ao intersticio 13 de outubro de 2012 a 12

de outubro de 2014. Posts. em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4 CASAS DE

CULTURA ESTRANGEIRA. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria que irata da

p’rogressfio funcional dos seguintes professores: 7.4.1 Maria de Fatima Fontenele Bessa, da Casa

de Cultura Italiana, da classe D — referéncia 304 para a classe D .— referéncia 401, referente ao

intersticio 01 de janeiro do 2010 a 01 de julho de 2011, aprovado em reunifio do Colegiado Geral

das Casas de Cultura Estrangeira em 07 de novembro de 2014. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 7.4.2 Maria de Fatima Fontenele Bessa, da Casa de Cultura Italiana,

da classe D — referéncia 401 para a classe D — referéncia 402, referente ao intersticio 01 de

julho de 2011 a 01 de janeiro de 2013, aprovado em reuniéo do Colegiado Geral das Casas dc

Cultura Estrangeira em 07 de novembro de 2014. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 7.4.3 Elisandra Maria Magalhfies, da Casa de Cultura Francesa, da classe D —

referéncia 301 para a classe D — referéncia 302, referente ao intersticio 04 de abril de 2012 a 04

de abril do 2014, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

07 de novembro de 2014. Posta em votagfio, a. matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4.4

SimOne dos Santos Machado Nascimento, da Casa de Cultura Briténica, da classe D —

referéncia 301 para a classe D — referéncia 302, referente ao intersticio 29 de julho de 2010 a 28

de janeiro de 2012, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

07 de novembro de 2014. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4.5

Gleyda Ll’lcia Cordeiro Costa Aragao, da Casa de Cultura Francesa, da classe D — referéncia

302 para a classe D — referéncia 303, referente ao intersticio 13 de outubro de 2012 a 13 de‘

outubro de 2014, aprovado em reunifio do Colcgiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em

07 de novembro de 2014. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanjmidade. OITAVA

MATERIA. ESTAGIO PROBATORIO. O Conselheiro Raimundo Mendes relatou a matéria

que trata do relatorio de Estégio Probatério da professora Gleyda Llicia Cordeiro Costa Aragfio,

da Casa de Cultura Francesa, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em 07 de novembro do 2014. Posta em votagfio, a mate'ria foi aprovada por

unanimidade. NONA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO/PROGRAMA DE

EXTENSAO. 9.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer

relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de extensfio intitulado: Simpésio de

Ciéncias do comportamento e psicopatologia: contribuigoes clinicas e experimentais,

c‘oordenado pelo professor Jofio 110 C. Barbosa, a realizar-se no periodo de 03 a 05 de dezembro
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de 2014. O projeto foi aprovado em reunifio departamental de 05 de novembro de 20

come objetivo geral atingir a comunidade local e nacional para discutir temas relevantes para a

Psicopatologia. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA

MATERIA. ALTERACAO DE PROJETO PEDAGOGICO. 10.1 CURSO DE 'LETRAS

NOTURNO. A Conselheira Valdénia Falcfio relatou a matéria que trata da alteraoao de ementas

de 04 (quatro) disciplinas do Curso de Letras Noturno: Inglés. As disciplinas que sofreram

alteraoéo foram: Literatura em Lingua Inglesa I, Literatura em Lingua Inglesa II, Literatura em

Lingua Inglesa III e Literatura em Lingua Inglesa IV. As alteraqdes visam atender as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educaefio das Relaooes Etnico—Raciais e para o Ensino de Histéria e

Cultura Afro-Brasileira e Afi‘icana, e as Politicas de Educagfio Ambiental. Foram aprovadas pelo

Colegiado do Curso em reunifio ocorrida em 05 de novembro de 2014 e através de “ad

referendum” pela Direefio do Centro de Humanidades. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 10.2 CURSO DE BIBLIOTECONOMIA. O Conselheiro Arnoldo Nunes

relatou a matéria que trata da normatizaefio dos Manuais de Estégio, das Atividades

Complementares e dos Manuais de Trabalho de Conclusfio do Curso de Biblioteconomia. As

propostas de normatizagfio dos manuais de estégio e dos manuais de Trabalho de Conclusfio dc

Curso foram aprovadas através de “ad referendum” pelo Departaniento de Ciéncias da

Informagfio. A normatizaefio das Atividades Complementares foi aprovada em reunifio

departamental de 06 de novembro de 2014. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. FORMACAO DE COMISSAO ESPECIAL

QUE ELABORARA PROPOSTA DE PESOS PARA OS ITENS CONSTANTES DA

TABELA GERAL DE AVALIACAO DOCENTE. A Diretora explicou o que compreendia a

formaefio da Comissfio, segundo a Resolugfio 22 do CEPE de 2014, que estabelece os critérios e

procedimentos para a avaliaefio de desempenho 6 para a verificagzfio do cumprimento dos

requisites necessérios a progressfio 6 2‘1 promogfio por desempenho e/ou por titulagfio dos

integrantes do Quadro Permanente do Magistério Superior da UFC. Prepos que a Comissfio fosse

composta por um representantc de cada Departamento. Em seguida, informou os departamentos

que enviararn indicaefio: Departamento de Ciéncias Sociais — Antonio Cristian Saraiva Paiva‘;

Departamento de Histéria — Mario Martins Viana Junior; Departamento de Letras Veméculas —

professor Nelson Barros da Costa; Departamento de Literatura — Ana Marcia. Alves Siqueira e

Departamento de Psieologia — Laéria Beserra Fontenele. N50 enviaram a indicagfio trés

depaflarnentos: Departamento de Letras Estrangeiras, Departamento de Ciéncias da Informagfio e

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos. Como n50 havia indicaofio dc representantes

dos oito departamentos, decidiu-se que a Comissfio seria aprovada através dc “ad referendum” e

que se daria o prazo até sexta-feira (14/11/2014) para que a composiefio fosse concluida. Foi



344 salientada ainda a importancia de que uma proposta de pesos para os itens constantes d t3 1A
345 geral de‘ avaliaeao docente seja submetida na proxima reunifio do Conselho (11/12/2014), sob pena
346 de que os professores do Centro tenharn que ser avaliados por uma tabela de atribuigao de pesos
347' de outra unidade académica, visto o que esta previsto na resolueao, de acordo com a qual: Art. 4"-
348 Coberd a coda Conselho de Centro, Faculdode, Instituto ou Campus elaborar, oprovor e tomor-
349‘ pfiblico, no portal eletrom'co do UFC, o peso de cada um dos itens dos sete (07) Categorios
350 constantes do Tabelo Geral a seguir exemplificado, de modo afozé-la ajustodo os peculioridades
351 do respectiva Unidode; Art. 6° — 0s Conselhos aludidos no Art. 4" terdo o prazo mdxz'mo de trés
352 (03) meses, a partir do data de aprovago‘o desto Resolugdo, para comunicar, formolmente, ao
353 CEPE 0s pesos aprovados pela respectivo unidade; Pardgrofi; finico — Em caso de eventual
354 desatendimento pela Canselho do Unidade do prozo mdximo previsto no caput deste ortigo,

‘ 355 vigorardo para o Unidode as pesosfixodos no Tabela Gerol doprimeira Unidade quefiarmalizou
356 comunicogdo a0 CEPE, tornando-se obrigatdrio sua utilizogdo oté que a Unidade omissa aprove
357 e publique a quontificagdo de pesos atendendo os suas peculiaridodes. DECIMA SEGUNDA
358 MATERIA. PLANO DEPARTAMENTAL. A Diretora reforeou mais uma vez a necessidade de
359 que os planos departamentais fossem encaminhados a Direpao do Centro de Humanidades
360 semestralmente, visto que os referidos planos sao encarm'nhados a Comissao Pennanente de
361 Pessoal Docente, que os utiliza para basear suas decisoes. O Conselheiro Raimundo Mendes
362 justificou que o plano departmental das Casas de Cultura esta sendo submetido no final do
363 semestre, visto que nao era possivel fazé-lo antes, devido a auséncia de algumas informagoes
364 referentes a licenea médica de docentes. Explicou que o quadro de docentes cresceu no decorrer
365 do filtimo semestre e a oferta dc turmas passou de 143 (cenIo e quarenta e trés) para 155 (cento e
366 cinquenta e cinco). O Conselheiro Raimundo Mendes queixou-se da situaeao indefinida das Casas
367 de Cultura Estrangeira. A Diretora explicou que estao sendo estudadas propostas pela PROGEP
368 junto ao Ministério da Educagao e Ministério do Planejarnento para regularizar a situagfio dos
369 professores das Casas de Cultura, pois atualmente, apesar de serem do EB'I'I‘, n50 fazem ensino
370 basico, nem técnico e nem tecnologico, visto que se restingem apenas a oferta de cursos de
371 extensao. A proposta apresentada para solucionar 0 problem seria a criaeao de um curso técnico
372 de tradueao de 800 (oitocentas) horas/aula. A Conselheira Maria Elias sugeriu que fosse curso
373 tecnolégico. A Diretoria informou que estao sendo estudadas as duas opgfies. O curso técnico seria
374 dividido em dois niveis, 0 de linguas com 420 (quatrocentas e vinte) horas, nos mesmos moldes do
375‘ que é ofertado atualmente e o restante das horas seria a formagao em tradueao. Em votagao, a
376 matéria que trata do plano departarnental das Casas de Cultura Estrangeira, referente ao semestre
377 2014.2, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Diretora deu por encerrada a
378 sessao, agradecendo a presenea de todos. E para constar, eu, Emivénia Viana Bezerra Duarte,
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4. Maria de Fétima Oliveira Costa — Ex-diretora do Centro de Humanidades
5. Edilene Ribeiro Batista — Chefe do Departamento de Literatura
6. Monica de Souza Serafim - Sub-Chefe do Departamento de Letras Veméculas_—

47 /’

8. Cicero Anastécio de Arafijo Miranda - Chefe do Departamento de Letras Esh'angeiras
9. Dolores Aronovich Aguero — Rep. do Departamento de Letras Estrangeiras M W
IO. Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do Departamento de Ciéncias dahim-runw-

ll.Valmir Lopes de Lima - Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais qfly fi.‘—,

12. Susana Kramer Mesquita de Oliveira - Chefe do Departamento de Psicologia

17. Débora de V. S. Conrado — Representando a coordenaofio do Curso de Letras—lras
18. Maria Valdénia Falcfio do Nascimento - Coordenadora do Curso de Letras Notumo kg: Qwafldi‘
19. Amoldo Nunes da Silva — Coordenador do Curso de Biblioteconomia -

20. Maria Neyara de Oliveira Arafijo —- Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Noturno 5(;

24. César Barreira — Coordenador do Programa de Pés~Gradua9§o em Sociologia
25. Mafia Margarete F. de Sousa — Coord. do Prog. de Pés-Graduaefio em Lin

27‘. 1056 Célio Freire — Coordenador do Programa de Pés-Graduaefio em Psicolo ia / 7 M 9‘
28. Maria Elias Scares —- Coordenadora do Mestrado Profissional emLemmb

31.,Adelson A. Alves Sobrinho — Rep. do Magistério de Ensino Bésico Técnico e Tecnolégico
32. Maria Cleomar Carvalho dos Santos - Representante do Corpo Técnico—Administrativo
33. Tais Bleicher - Representante do Corpo Téenico—Administrativo .gbu k We1 .
34. Roberta Dominici - Representante do Centro Académico de Letras A

"UK V
35. Jarllys Dean Nascimento — Representante do Centro Académico de Biblio -conomia
36. José Emanuel de Brito Alencar — Rep. do Centro Académico de Historia? _


