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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata ‘da 529“ Reunifio Ordinéria do Conselho do Centre de 'Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 05 (cinco) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), as 09 (nove) horas

e 25 (vinte e cinco) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidencia da

Diretora do Cen11'o do Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenoa dos

Conselheiros: Danyelle Nilin Gongalves — Vice-Diretora e Coordenadora de Programas

Académicos do Centro de Humanidades; Marcelo Magalhfies Leitfio e Suene Honorato de Jesus —

Chefe e Representante do Departamento de Literatura; Monica de Souza Serafim e Dannytza

Serra Gomes — Sub-Chefe e Representante do Departamento de Letras Vernéculas; Ana Maria

César Pompeu e Dolores Aronovich Aguero ~— Chefe pro tempore e Representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa e Lidia Eugenia Cavalcante —— Chefe e

Representante do Departamento de Ciéncias da Informagfio; Susana Kramer de Mesquita Oliveira

e Maria de Fatima Vieira Severiano - Chefe e Representante do Departamento de Psicologia;

Mario Martins Viana Ji'mior — Chefe do Departamento de Histéria; Rodrigo Nogueira Machado 6

Marcus Weydson Pinheiro — Sub-Chefe e Representante do Departamento de Letras-Libras e

Estudos Surdos; Elisangela Teixeira Nogueira — Coordenadora do Curso de Letras Diurno;

Francisco Sérvulo Gomes Lima — Coordenador pro tempore do Curso de Letras-Libras; Gabriela

Belmont de Farias — Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Maria Neyéra de Oliveira

Arafijo — Coordenadora pro tempore do Curso de Ciéncias Sociais Notumo; Jailson Pereira da

Silva — Coordenador do Curso de Historia; César Barreira — Coordenador do Programa de Pos-

Graduagfio em Ciéncias Sociais; José Célio Freire — Coordenador do Programa de Pés-Graduagfio

em Psicologia; Maria Elias Soares — Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras; Luana

Ferreira de Freitas — Coordenadora do Programa de Pés-Graduaefio em Estudos da Traduefio;

Raimundo Mendes da Silva — Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria

Cleomar Carvalho dos Santos e Tais Bleicher — Representantes do Corpo Técnico-Administrativo.

ORDEM D0 DIA. Constatado o quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades

iniciou a reuniao colocando em apreciagfio a pauta do dia. Foram solicitadas as seguintes

inclusoes: 1) Departamento de Literatura: discussfio acerca da area verde e acessibilidade no

Bosque Moreira Campos; 2) Direo‘ao do Centro de Humanidades: suplente da CPPD e nota de
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apoio a professora Dolores Aronovich; 3) Coordenaefio do Curso de Ciéncias Sociais: pmpWTDFLEV/
\'V,—"‘ '

aeao a ser desenvolvida pelo Centro de Humanidades. Postas em apreciaefio, a pauta e as

inclusées, foram aprovadas por unanirnidade. 3) PRIMEIRA MATERIA — ATA DA 528“

REUNIAO ORDINARIA. Como dc praxe, a secretéria procedeu 51 leitura dos topicos da ata da

528° Reunifio Ordinéria, realizada em 05 (cinco) de outubro de 2015 (dois mil e quinze). Em

votaefio, a ata foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA. 2.1 DEPARTANIENTO

DE I-IISTORIA. COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PUBLICO. 2.2.1 Concurso

Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo: Historia do Brasil, Edital 195/2015. O

Conselheiro Mério Martins relatou a matén'a que trata da indicaofio do Departamento de Histéria

para formaqfio de Comissfio Julgadora de Concurso para Professor Adjunto - Setor de Estudo:

Historia do Brasil. Foram indicados os seguintes professores Doutores: Antonio Gilberto Ramos

Nogueira — Presidente (Universidade Federal do Cearé), Jailson Pereira da Silva — Membro

interno (Universidade Federal do Cearzi) e Antonio Celso Ferreira — membro externo

(Universidade Estadual Paulista). Na qualidade dc suplentes foram indicados os professores

doutores: Meize Regina de Lucena Lucas (Universidade Federal do Cearé), Ana Amelia de

Moura Cavaleante de Melo (Universidade Federal do Cearé), Marcus Joaquim Carvalho

(Universidade Federal do Pernambuco) e Berenice Abreu de Castro Neves (Universidade

Estadual do Cearé). Para secretariar o concurso, foi indicada a professora Ana Carla Sabino

Fernandes (Universidade Federal do Cearz'l). Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 3.1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. A Conselheira Neyéra Arafijo relatou a matéria

que trata da solicitaeao de afastamento dos seguintes professores: 3.1.1 Clayton Mendonea

Cunha Filho, no pcriodo de 23 a 30 de outubro de 2015, aprovado em reunifio departamental de

20 de outubro de 2015 e através de ad referendum pela Direofio do Centro de- Humanidades, em 23

de outubro de 2015. O afastamento tern como finalidade proferir palestra na Universidad Mayor

de San Andres, em La Paz/Bolivia. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

3.1.2 César Barreira, no periodo de 07 a 14 ‘de novembro de 2015, aprovada em reuniio

departmental de 20 de outubro de 2015 e através de ad referendum pela Diregfio do Centro de

Humanidades, em 27 de outubro de 2015. O afastamento tem corno finalidade participar da VII

Conferencia LatinoAmericana Y Caribefia de Ciencias Sociales, em Medellin/Colombia. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.3 César Barreira, no periodo de 28 de

novembro a 05 de dezembro de 2015, aprovado em reunifio departamental de 20 de outubro de

2015. 0 afastamento tern como finalidade participar do XXX Congreso de la Associaci‘én

Latinoamericana de Sociologia, em San José/Costa Rica. Posta em votaefio, a matéria foi aprOvada

por unanimidade. 3.1.4 Danyelle Nilin Gonealves, no periodo de 27 de novembro a 05 de
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tern como finalidade participar do ,XXX Congreso de la Associacién Latinoamericana de

Sociologia, em San José/Costa Rica. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

3.1.5 Irapuan Peixoto Lima Filho, no periodoade 27 de novembro a 05 de dezembro de 2015,

aprovado em reuniao departmental de 20 de outubro de 2015. O afastamento tem como

finalidade participar do XXX Congreso de la Associacic’m Latinoamericana de Sociologia, em em

San Jose/Costa Rica. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.6 Irlys

Alencar Firmo Barreira, no periodo de 28 de novembro a 05 de dezembro de 2015, aprovado

em reunifio departmental de 20 de outubro de 2015. 0 afastamento tern como finalidade

participar do )QCX Congreso de la Associacién Latinoamericana de Sociologia, em San

Jose/Costa Rica. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.2

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

trata da solicitagzfio de afastamento dos seguintes professores: 3.2.1 Karla Patricia Holanda

Martins, no periodo de 13 de mareo de 2016 a 13 de mareo de 2017, aprovado em reunifio

departamental de 17 de agosto de 2015. O afastamento tern como finalidade a realizaofio de

estégio Pos-doutoral, na Universidade de Sic Paulo, cm 850 Paulo/SP. Posta em votaofio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 3.2.2 Cissio Adriano Braz de Aquino, no periodo de 29

de novembro a 04 ‘de dezembro de 2015, aprovado em reuniao departamental de 28 de outubro

de 2015. O afastamento tem como finalidade participar do XXX Congreso de la Associacién

Latinoamericana de Sociologia, em San José/Costa Rica. Posta em votaofio, a mate'ria foi aprovada

por unanimidade. 3.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS-LIBRAS E ESTUDOS SURDOS. O

Conselheiro Rodrigo Nogueira relatou a matéria que trata da solicitagao de prorrogaofio de

afastamento do professor Marcelo Llicio Correia de Amorim, no periodo de 01 de agosto de

2016 a 31 de julho de 2017, aprovada em reuniao departmental de 19 de outubro de 2015. A

prorrogaofio do afastamento tern como finalidade continuar cursando Doutorado na Universidade

Federal do Pemambuco, em Recife/PE. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 3.4 DEPARTANIENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana
Maria Pompeu relatou a matéria que trata das solicitaqoes de afastamento e licenoa para
capacitaoao dos professores: 3.4.1 Magdalena Szysmanska Lazaro da Silva, no periodo de 01

de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, aprovado em reunifio departmental de 28 de

outubro de 2015. O afastamento tem como finalidade cursar Doutorado em Alemfio como Lingua

Estrangeira, na Technische Universitat Berlim, em Berlim/Alemanha. Posta em votaeao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 3.4.2 Katia Cilene David da Silva, no periodo de 09 de

novembro a 21 de janeiro de 2016. A solicitaefio de Licenea para Capacitaoao foi baixada em

diligéncia para esclarecimento das segtfintes questoes: 1) planejamento interno da subunidade,
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99 visto nao estar claro quem assumiria as disciplinas ministradas pela professora no

100 2015 .;2 2) antecedéncia minima de 30 (trinta) dias do inicio da capacitaoao, visto que a Licenga H

101 pleiteada teria inicio em 09 de novembro de 2015; 3) aprovaoao prévia do Colegiado de lotagao do

102 servidor, visto ter sido aprovado atrave’s de “ad referendum” pela chefia imediata. 3.4.3 Massilia

103 Maria Lira Dias, no periodo de 19 a 23 de outubro de 2015, aprovado em reunifio departmental

104 de 01 de outubro de 2015 e através de ad referendum pela Direeéo do Centro de Humanidades em

105 06 de outubro de 2015. O afastamento teve como finalidade participar do Seminério Regional de

106 Linguas, Educaofio e Integraefio do Mercosul e Encontro Regional da Rede de Cooperagfio

107 Interculmral Multilingue, na qualidade de vice-presidente de Lingua Espanhola no ambito do

108 Programa Idiomas sem Fronteiras. A missao de trabalho ocorreu em Assunqao/Paraguai. Posto cm

109 votaefio, o referendo foi aprovado por unanimidade. 3.5 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. 0

A10 Conselheiro Mario Martins relatou a matéria que trata da solicitaefio de afastamento da professora

111 Kénia Sousa Rios, no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2015, aprovada em reunifio

112 departmental de 29 de outubro de 2015. O afastamento tem como finalidade realizar palestra no

113 Congresso Interdisciplinar “0 Brasil 6 a Agua”, na Universidade Hamburgo e realizar visita a

114 Universidade de Berlim. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.6

115 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. 0 Conselheiro Marcelo Magalhfies relatou a matéria

116 que trata da solicitaeao de afastamento do professor José Leite de Oliveira Junior, no periodo de

117 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017, aprovado em reuniao departamental de 03 de

118 novembro de 2015. O afastamento tern como finalidade desenvolver pesquisa e produefio cm

119 estagio Pés-doutoral na Universidade de 850 Paulo, em 850 Paulo/SP. Posta em votaofio, a matéria

120 foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA. PROGRESSAO E PROMocAo

121 FUNCIONAL DE DOCENTES. A professora Maria Elias, na qualidade de presidente da Banea

122 Avaliadora Especial designada para avaliar as solicitagfies de progressfio funcional na classe de professor

123 Associado relatou a matéria que trata das seguintes progressoes funeionais de docentes: 4.1

124 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 4.1.1 Veriana de Fatima Rodrigues Colaeo, lotada

125 no Departamento de Psicologia, do nivel de profe8sor Associado III para o nivel de professor

126 Associado IV, referente a0 intersticio 23 de agosto de 2013 a 23 de agosto de 2015. A relatora

127 destacou a pontuaefio da professora Veriana nas categorias de ensino (882,50 pontos) e de

128 produofio intelectual (1.970 pontos). Posta em votaofio, a mate’ria foi aprovada por unanimidade.

129 4.1.2 Idilva Maria Pires Germano, lotada no Departamento de Psicologia, do nivel de professor

130 Associado III para o nivel de professor Associado IV, referente ao interstieio 23 de fevereiro de

131 2013 a 22 de fevereiro de 2015. A relatora destaeou a pontuaeao da professora Idilva ms

132 categorias de ensino (900 pontos) e de produgfio intelectual (2.080 pontos). Posta em votaefio, a

133 maté’ria foi aprovada por unanimidade. 4.2.1 Meize Regina de Lucena Lucas, lotada no



134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

45

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

.56

157

158

159

160

161

162

163

164

155

166

167

168

an{'4

5/ ()1

Departamento de Histéria, do nivel de professor Associado I para o m’vel de professor Associéfdrf ‘
II, referente ao intersticio 07 de abril de 2013 a 06 de abril de 2015. A relatora destacou a
pontuaeao da professora nas categorias de ensino (689 pontos) e de produefio intelectual (1.320
pontos). Posta em votagzfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.3.1 Nelson Barros da
Costa, lotado no Departamento de Letras Vernéculas, do m’vel de professor Associado III para o
nivel de professor Associado IV, referente ao intersticio 01 de j‘ulho de 2013 a 30 de junho de
2015. A relatora destacou a pontuagao do professor nas categorias de ensino (783,30 pontos) e de
produefio intelectual (1.390 pontos). Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, a Diretora aproveitou a materia para propor a alteragao do item que diz resPeito a
publicagfies em revistas eleu'onicas, em virtude de algumas revistas n50 apresentarem ficha
catalografica. Tambe’m foi proposta a alteraefio do cabeealho da tabela, pois o atual se restringe a
promogoes e progressoes dos docentes do Centro de Humanidades da Classe de Associado,
embora, em conformidade com a Resolueao n" 22/CEPE, de 03 de outubro de 2014, a tabela
deveria contemplar todas as classes de professores. Postas em votagao, as alteraeoes foram
aprovadas por unanimidade. 4.4 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. 0 Conselheiro
Raimundo Mendes relatou a mate’ria que trata das progressfies fimcionais dos seguintes docentes:
4.4.1 Francisco Hélio Pinheiro Nunes, lotado na Casa de Cultura Hispanica, da classe D
referéncia 403 para a classe D referéncia 404, referente ao intersticio 02 de julho de 2011 a 02 de
dezembro de 2012. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.4.2 Livia de
Lima Mesquita, lotada Casa de Cultura Italiana, da classe D referé‘mcia 301 paraa classe D
referéncia 302, referente ao intersticio 2010.2 21 2011.2. Posta em votaeao, a matéria foi aprOvada
por unanimidade. 4.4.3 Mila Bastos Morals Pinho, da Casa de Cultura Hispanica, da classe D
referéncia 302 para a classe D referéncia 303, referente ao intersticio 30 de janeiro de 2012 a 20
de janeiro de 2014. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. A Diretora
aproveitou o memento para comunicar que, no dia 04 de novembro, foi publicado um edital para
concurso pfiblico que visa a connataefio de trés professores para as Casas de Cultura Estrangeira,
distribuidas da seguinte forma: 01 (uma) vaga para a Cultura Alema, 01 (uma) vaga para Cultura
Hispénica e 01 (uma) vaga para a Cultura Italiana. Discorreu tarnbém acerca de uma matéria
publicada no Jornal O Povo, na coluna Opinifio, de autoria da professora Rogéria Pereira, com o
titulo “Desmonte das Casas de Cultura”. A firm de situar o Conselho acerca da situaeao das Casas
de Cultura, realizou um breve histérico dos filtimos anos. Em 2008, com a aprovagao da Lei
11.784, 03 professores das Casas de Cultura Estrangeiras foram enquadrados na carreira do Ensino
Basico, Técnico e Tecnolégico (EBTT). Desde entfio, os doeentes federais do quadro de EBTT
passaram a ser lotados nos Institutos Federais em todo o territério nacional, em razao da atengfio
especial que o Govemo Federal passou a dar a educaeao basica, te’enica e tecnologica no Brasil.
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169 For ser uma institufiqfio Voltada, fundamentalmente, para o ensino superior, o quadro de do‘bdfiiessrom

170 da UFC é formado, em sua grands maioria, por professores do magistério superior. Por exemplo,

171 até abril de 2014, a UFC so possuia banco de equivaléncia dc professores (vagas garantidas para

172 reposiqfio) para o quadro do Magistério Superior. Por nfio dispor dc banco de equivaléncia para o

173 quadro de Ensino Bésico, Técnico e Tecnologico, a Universidade estava impossibilitada de fazer

174 concurso para reposiefio de professores para as Casas de Cultura, visto serem eles do Quadro de

175 Ensino Bésico, Técnico e Tecnolégico. Desse modo, de 2008 a 2014, periodo de indefinigéo da

176 legislaofio sobre a situaefio dos docentes, as Casas de Cultura Estrangeiras sofi-eram uma

177 diminuiefio de seu corpo docente. Portanto, necessério se faz entender que a diminuigao do

178 nfimero de professores ao longo desses anos se deveu a uma série de fatores alheios a vontade

179 politica on a organizagfio administrativa da UFC. Inconformado com a reduqfio do nfimero de

.80 alunos matriculados nos cursos das Casas de Cultura Estrangeira, o entz'io reitor, Prof. Jesualdo

181 Farias, invesfiu esforoos junto ao MEC, enquanto presidente da Associaeao Nacional de

182 Dirigentes das Instituigfies Federais dc Ensino Superior (ANDIFES), a firm de que as instituiooes

183 de ensino superior pudessem também contar com o quadro de professores do Ensino Bésico

184 Técnico e Tecnolégico. Finalmente, em 29 de maio de 2014, o Decreto n° 8.260 instituiu o quadro

185 de equivaléncia para os professores do Ensino Basico, Técnico e Tecnolégico nas universidades

186 federais. Garantiu-se, assim, que o quadro de docentes das Casas de Cultura n50 mais sofreria

187 diminuiefio e, por conseguinte, o nfimero dc alunos matriculados nas Casas também se manteria

188 estével. Foi nesse sentido, também, com o objetivo de regulamentar as atividades desenvolvidas

189 pelos professores EBTTs nas Casas de Cultura Estrangeira da UFC, apés a vigéncia da Lei 12.772,

190 de dezembro de 2012, que a Diregfio do Centre de Humanidades apresentou aos professores das

.91 Casas de Cultura, em fevereiro deste ano, uma proposta de reestuturaoao que consistia

192 basicamente em duas agfies: 1) Transformagfio das Casas de Cultura cm um depaflamento que

193 atenderia aos atuais cursos ofertados pelas Casas e a demanda de disciplinas de linguas

194 esirangeiras dos curses de graduaofio; 2) Criaofio de um curso Técnico/Tecnolégico de Formagfio

195 de Tradutores e Intérpretes em Lingua Estrangeiras. E importante ressaltar, que a necessidade de

196 adequaofio do quadro de professores das CCE a legislaofio vigente independe dessa diretoria ou da.

197 administraeao do UFC, do ponto de vista de sua irnposiofio, mas sim da prépria legislagfio, que

198 prevé as caracteristicas bésicas da atuaofio dos docentes e que, 11a configuraefio atual das Casas de

199 Cultura, 1150 se adequa ao regulamento federal. Informou que, dois dias apés a publicaefio do

200 artigo da professora Rogéria, foi publicada uma resposta da Administragfio Superior, de autoria do

201 Vice-Reitor Custodio Almeida, reafirmando o compromisso da UFC com a valorizaefio das Casas

202 de Cultura, além de ratificar a rclevz‘mcia social das atividades desenvolvidas. Finalizando o

203 assunto, o Conselheiro Raimundo Mendes, Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira,
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Borges. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO E/OU PROGRAMA DE

EXTENSAO. 5.1 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer

relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de extensao intitulado: 5.1.1 Re-tratos da

Juventude, coordenado pelo professor J050 Paulo Pereira de Barros, a realizar-se no periodo dc

outubro de 2015 a outubro de 2016, aprovado em reunifio departamental de 28 de outubro de

2015. O projeto tern como objetivo geral criar dispositivos de anélise coletiva e intervengao

micropolitica em torno dos processos de subjetivagao e dos direitos humanos de juventude, cm

territories da cidade de Fortaleza/CE. Posta em votaqfio, a matc’ria foi aprovada por unanimidade.

5.1.2 I Encontro Interinstitucional de Pesquisa: 0 Inconsciente na Arte, na Clinica e an

Cultura, coordenado pela professora Karla Patricia Holanda Martins. 0 projeto do evento foi

retirado de pauta, em virtude de jé ter sido realizado nos dias 03 e 04 do novembro de 2015. 5.1.3

Laboratério de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade, coordenado pela.

professora Jurema Barros Dantas, a realizar-se no periodo de novembro de 2015 a novembro de

2017, aprovado em reunifio departamental de 28 de outubro de 2015. O projeto tem como objetivo

geral promover urn ambiente de complementaridade na fonnaoao do discente por meio de

realizagao dc pesquisas e projetos de ensino e extensao com o objetivo de construir um espago que

favoreoa a troca de conhecimentos, aliando os saberes produzidos na academia as novas realidades

e demandas sociais em diferentes espagos e instituiooes, scguindo uma perspectiva

fenomenolégica, interligando a universidade e a comunidade. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 5.1.4 Lago social e instrugfies: qua] lugar da crianga e do

adolescente, coordenado pela psicéloga Tais Bleicher, a realizar-se no periodo de novembro de

2015 a novembro do 2017. O projeto tem como finalidade fomentar a discussfio psicanalitica

acerca do discurso cientifico, da demanda social 6 do tratamento clinico de criangas e adolescentes

com transtornos graVes do desenvolvimento. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5.2 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. 5.2.1 Meetup Wordl’ress

Fortaleza, coordenador pela professora Rogéria Costa Pereira, da Casa de Cultura M61115. 0

projeto, previsto para realizar—se no periodo de 16 de novembro de 2015 a 01 de agosto de 2016,

foi aprovado pelo Colegiado Geral das Casas de Cultura Estrangeira em 23 de outubro de 2015 e

tem como objetivo geral divulgar o uso do aplicativo WordPress como sistema de gerenciamento

dc contefido para a web. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria Pompeu

relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos dc extensfio: 5.3.1 I Coléquio

Académico sobre modalidade defintica (GEMD), coordenado pela professora Maria Fabiola

Vasconcelos Lopes, a realizar-se nos dias 13 e 14 de janeiro de 2016, aprovado em reunifio'
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239 departamental de 28 de outubro de 2015. O projeto tem como objetivo geral innodligflif 356% '
24o modalidade defintica por meio do debate, apresentando o Grupo de Estudos em Modalidade
241 Defintica (GEMD), suas pesquisas, aeoes e sua necessidade de captaefio de novos membros. Posta
242 em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3.2 Grupo de Estudos em modalidade
243 de6ntica, coordenado pela professora Maria Fabiola Vasconcelos Lopes, a realizar-se no periodo244 de 03 de novembro de 2015 a 03 de novembro de 2016, aprovado em reunifio departamental de 28
245 de outubro de 2015. O projeto tern como objetivo geral criar espaeo de discussfio sobre a
246 Modalidade Deé‘mtica de modo a estimular o envolvimento de académicos na pesquisa e inspirar a
247 produeao cientifica, bem eomo verificar sua aplicabilidade no contexto de ensino-aprendizagem
248 de linguas. 5.3.3 Introduefio a fonética aclistica, coordenado pelo professor Ronaldo Mangueira
249 Lima Jt’mior, a realizar—se no periodo de 17 de novembro a 15 de dezembro de 2015, aprovado em

”‘50 reunifio departamental de 28 de outubro de 2015. 0 projeto tem como objetivo geral apresentar os
‘ 251 fundamentos teéricos e metodolégicos necessarios para o estudo experimental dos sons da fala per
252 meio da fone’tica acfistica. Posta em votaeao, a matéxia foi aprovada por unam'midade. Apés a
253 quinta mate’ria, a Diretora explicou que nfio existe, no momento, verba para financiamento de
254 evento. O pregao de eventos fora realizado, mas nfio havia dinheiro para execugfio. Relatou, ainda,
255 que houve cortes no contrato da vigilfincia e portaria, pois os 20% de adicional do contrato n50
256 estavfio sendo incluidos no pagamento. Desse modo, disse que seria provével enfrentarmos257 dificuldades, pois os postos de portaria e vigilancia poderiam vir a ser remanejados para cobrir
258 faltas em outros Setores da Universidade. Com a palavra, a Conselheira Suene Honorato deixou
259 registrado o seu incfimodo, pois, a seu ver, 0 assunto do corte no oreamento deveria ter sido
260 discutido durante a greve, deixando claro que o Comando de Greve solicitou, em mais de uma

ocasifio, que a Reitoria abrisse as contas e explicitasse os impactos dos cortes no orgamento na
262 UFC. Lamentou, também, a pouca adesfio dos docentes ao movimento grevista. SEXTA253 MATERIA. CADASTRAMENTO E/OU RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 6.1
264 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria César Pompeiu
265 relatou a mate’ria que trata do cadastramento de um projeto e de dois relatérios de pesquisa: 6.1.1
266 Movimento e variaefies na escrita literziria (relatério — primeira fase), coordenado pela
267 professora Martine Suzanne Kunz, realizado no periodo de julho de 2013 a junho de 2015. O
268 referido projeto integrou a linha de pesquisa “Estudos Comparados de Literaturas Modernas” do
269 Programa de Pos-Graduaefio em Letras, obtendo 0s seguintes resultados: 03 (trés) orientaedes de
270 Doutorado, 02 (duas) orientaeées de Mestrado, publicaeao de 02 (dois) artigos em anais; 01 (um).
271 artigo em obra coletiva; 01 (um) artigo em periédico, 01 (um livro) e 02 (dois) resumos. Posta cm
272 votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.1.2 Movimento e variacfies na escrita
273 literairia — segunda fase, coordenado pela professora Martine Suzanne Kunz, aprovado em
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reunifio departamental de 28 de outubro de 2015. A segunda fase do projeto, a ser executadaaao

periodo de outubro de 2015 a setembro de 2017, pretende ampliar o campo de reflexao, investigar

outros dialogos interculturais, “vafias paisagens discursivas e estéticas especificas presentes em

obras distintas ou até em uma mesma obra”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. SETIMA MATERIA. ALTERACOES DO PROJETO PEDAGOGICO. 7.1
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA. A Conselheira Gabriela Belmont relatou a matéria que

trata da atualizaoao do projeto pedagégico do Curso de Biblioteconomia, aprovado em reunifio do

Colegiado do Curso e do Departamento, realizadas em 25 de setembro de 2015. A atualizaqfio se

deve a preparagao do curso para visita do Ministério da Educagao e a necessidade de

realinhamento do projeto pedagogico atual aos parametros estabelecidos em ambito nacional e

institucional. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA.

COMISSAO PARA AVALIACAO DE ESTAGIO PROBATORIO/PROGRESSAO

FUNCIONAL. 8.1 COORDENACAO GERAL DAS CASAS DE CULTURA. 8.1.1 Comissfio

de Avaliagfio de Estfigio Probatério e de Progressio Funcional. O Conselheiro Raimundo

Mendes relatou a matéria que trata da composigfio da Comissfio de Avaliaefio de Estégio

Probatério 1e de Progressfio Funcional das Casas de Cultura Estrangeira, para o periodo de 19

de outubro de 2015 a 19 de outubro de 2016. A Comissfio foi aprovada pela Diregfio do Centro de

Humanidades através de ad referendum em 21 de outubro de 2015, sendo composta pelos

professores: Lilian Cavalcanti Fernandes Vieira (presidente) — Casa de Cultura Britfini‘ca,

Carlos Alberto de Souza (membro titular) - Departamento de Letras Estrangeiras, Livia de.

Lima Mesquita (membro titular) — Casa de Cultura Italiana, Elisandra Maria Magalhfies

(suplente) - Casa de Cultura Francesa e Ana Cléudia Barbosa Giraud (suplente) - Casa de

Cultura Francesa. Posto em votagao, o referendo foi aprovado por unanimidade. NONA

MATERIA. ELEICAO PARA SUPLENTE DA CPPD - COMISSAO PERMANENTE DE

PESSOAL DOCENTE. A Diretora explicou que, cm conformidade com o Regimento Geral da

UFC, o Conselho precisa eleger um Conselheiro para ocupar a supléncia da professora Danyelle

Nilin, vice-diretora do CH, junto a CPPD — Comissao Permanente de Pessoal Docente. Confonne

disposto no Art. 180. A Comissao Permanente de Pessoal Docente seré constituida per: a)

membros titulares representantes do pessoal docente de nivel superior de cada uma das unidades

académicas, eleitos por seus pares integrantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio, dentre

os Diretores e Vice-Diretores dos Centres, Faculdades, Instituto ou Campi; b) 01 (um) membro

representante do pessoal docente‘ do Ensino Bésico, Técnico e Tecnologico, escolhido, como seu

suplente, dentre 0s docentes do EBTT, sob a supervisao da Pré-Reitoria de Gestfio de Pessoas.

Ainda, de acordo com §1°, os membros suplentes da CPPD serao eleitos per sons pares do

Conselho dc Centro, Faculdade, Instituto ou Campi, sendo um (1) para cada unidade académica.
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- h, , . , . . r. n, . ”Hip '.Apés a exphcaeao, a Diretora abnu para a 1118011a dos mteressados em concorrer, que resultou ' "
na candidatura do professor Antonio Duarte (Chefe do Departamento de Letras Vernaculas), que,
embora ausente da reuniao, fora indicado pela professora Danyelle Nilin, e na candidatura da
professora Susana Kramer (Chefe do Departamento de Psicologia). Em seguida, foram
distribuidas cédulas entre os Conselheiros para votaeao. Feita a contagem, constatou-se que 10
(dez) votos foram para Antonio Duarte e 14 (quatorze) votos para Susana Kramer. Desse mode, a
professora Susana Kramer representara 0 Centro de Humanidades na condieao de suplente junto a
CPPD. DECIMA MATERIA. NOTA DE APOIO A PROFESSORA DOLORES
ARONOVICH. Corn a palavra, a Diretora e a professora Dolores (Lola), do Departamento de
Letras Estrangeiras, explicaram a situaeao que vém sendo vivenciada pela professora Dolores: ha
oito arms, a professora Dolores mantém um dos blogs feministas mais acessados do Brasil, 0
"Escreva, Lola, Escreva", participa de importantes debates pfiblicos e é responsavel pela
divulgaeao do feminismo de forma clara e responsével. No entanto, urn blog falso fora criado em
seu nome. Nesse blog, sfio feitas postagens de discursos pela castraoao de homens e de apologia a0
aborto e infanticidio de meninos, na tentativa de reforoar os mais ridiculos estereétipos com
relaoao ao feminismo, chegando a dizer que a professora havia realizado o aborto de uma aluna
nas dependencias da UFC. Esse blag fake também divulga endereoo e telefone residenciais da
professora Lola, que tern recebido infimeras ameaeas, agora estendidas a sua farnflia 6 a0 seu
trabalho. Diante de tamanha, a Diretora propfis que Conselho aprovasse uma nota de apoio a
professora Lola, além de buscar, junto a Administraoao Superior, meios para que as pessoas
envolvidas nessas a95es de difamaeao e calfinia fossem responsabilizadas peIo que dizem e
assumam as consequéncias decorrentes. Acrescentou que, quem conhecesse a professora Lola nae
se deixaria enganar pela falsificaoao grotesca de suas ideias e sens pensamentos. No entanto,
infelizmente, ha ainda os mal-intencionados, os desavisados ou mesmo aqueles que n50
conseguem fazer uma leitura critica do que lhes é passado e reproduzem informaooes por
leviandade. A nota de apoio foi aprovada por unanimidade. Os Conselheiros Mario Martins e
Tadeu Feitosa demonsiraram sua indignaefio com a situaoao e expressaram todo o seu apoio a
professora Lola. O professor Mario sugeriu ainda um aprofundamento da discussao, que o assunto
nao cessasse com a nota de apoio, outras aofies poderiam ser adotadas. INFORMES E
COMUNICADOS DO INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES. O professor
Marcelo Magalhaes perguntou se existia um projeto paisagistico e de acessibilidade no entomo do
novo bloco destinado ao Departamento de Literatura e Programa de P6s-Graduaeao em Letras. A
Diretora explicou que, em relaoao ao paisagismo nae existe projeto; o que esta sendo feito
atualmente havia sido solicitado ha certo tempo 3 DIURB, mas somente agora as mudas estao
sendo fornecidas. Acrescentou que aquelas palmeiras foram, provisoriamente, colocadas em

(é).
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vases, pois a intencao é construir no local um caramanchao. Com. relacao a acessibilidade, o bldco .
possui rampas de acesso e futuramente sera’. instalada uma plataforma de acesso ao piso superior.
Aproveitando o assume, realizou novo comunicado acerca do projeto de acessibilidade no
campus, que havia sido iniciado no 11165 passado. Explicou que, ha alguns moses, recebeu um
oficio da Coordenadoria do Obras e Projetos da UFC informando que teria inicio uma obra que
previa a instalacao de plataformas, piso tatil, corrimfies, banheiros acessiveis, mas junto a0 oficio
hao veio nenhum projeto e nem cronograma de execucfio. O que causou certo alvoroco foi a forma
abrupta como a obra foi iniciada. Apés uma reuniao com as fiscais da obra, a Diretora conseguiu
conhecer apenas que intervencoes seriam realizadas em cada bloco do Centro de Humanidades —
area I. Como filtimo informe, a professora Danyelle Nilin discorreu acerca do Repositério
IIIStitucional. Informou que esteve na Biblioteca conversando com a responsavel, que pediu que os
professores enviassem as informacoes para inclusfio no repositorio. A Prof. Danyelle acrescentou
que, a julgar pelo modo artesanal como vem sendo constituido o repositério atualmente,
dificihnente as informagfies ficarao completes. Citou como exemplos a auséncia de publicacoes
das Casas dc Cultura Estrangeira e do Departamento de Letras Estrangeiras. A bibliotecéria
sugeriu que cada professor se cadastrasse no site www.repositorio.ufc.br e enviasse o arquivo em
pdfpara publicacao. Nada mais havendo a tratar, a sessao foi declarada encerrada. E para constar,
eu, Emivé‘mia Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apos lida e
aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes. g1)
1. Vlédia Maria Cabral Borges - Diretora do Centro de Humanidades .1214 Jana-DAD)
2. Danyelle N. Goncalves — Vice-Diretora e Coord. de Prog. Acad. Centre de I-llumanidades 10 W
3. Marcelo Magalhaes Leitfio - Chefe do Departamento de Literatura M
4. Snene Honorato de Jesus — Representante do Departamento de LiteraturaMWkQA/J
5. Monica de Souza Serafim — Sub-chefe do Dept. Letras Veméculas
6. Dannytza Serra Gomes — Representante do Departamento de Letras VeméculasMfil-M
7. Ana Maria César Pompeu - Chefe pro tempore do Departamento de Letras Estrangeiras_1@1£flflfimL
8. Dolores Aronovich Aguero — Representante do Departamento de Letras Estrangeiras [k W
9. Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do Depart. Ciéncias da Informacfio
10. Lidia Eugenia Cavalcante — Representante do Departamento de Ciéncias da Informac
11. Susana Kramer Mesquita de Oliveira — Chefe do Departamento de Psicologia
12. Maria de Fatima Vieira Severiano - Representante do Departamento de Psicologia
13. Mario Martins Viana Jfinior — Chefe do Departamento de Histéria ,ZJ—v ,. //
14. Rodrigo Nogueira Machado — Sub—Chefe do Depart. Letras-Libras e Estildos Svurdos
15. Marcus Weydson Pinheiro — Rep. Departamento de 'Letras-Libras e Estudos Surdos
16. Elisé‘mgela Teixeira Nogueira — Coordenadora do Curso de Letras Diumo _, .
17. Francisco Sérvulo Games Lima — Coord. pro tempore do Curso de Letras-Libras fi‘h ,
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‘1. ‘3 ‘ J! M17. Francisco Sérvulo Gomes Lima- Coord. pro tempore do Curso de Letras-Libras
18. Gabriela Belmont de Farias——Coordenadora do Curso de Biblioteconomia
19. Maria Neyara 0. dc Arafijo — Coord. pro tempore Curso de Ciénc. 800' is Noturno k ‘ L M20. Jailson Pereira da Silva — Coordenador do Curso de Histéria k [/L p.
21. César Barreira — Coordenador do Programa de Pés-Graduagaofl (L/iénciaeociés //
22 José Célio Freire— Coordenador do Programa de Pés-Graduaofio em Psicologiagé C E < l ; \23. Maria Elias Soares— Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras ".24. Luana Ferreira de Freitas— Coord.do Prog. Pés-Graduagfio em Estudos da Traduoéo ;%QE
25. Raimundo Mendes da Silva— Coordenador Geral das Casas de Cultura Est-angeira
26. Maria Cleomar Carvalho dos Santos- Representante do Corpo Técnico-Administram,27. Tais Bleicher— Representante do Corpo Técnico-Adrninistrativo
28. Emivfinia Viana Bezerra Duane — Secretéria Bxecutiva


