
Ata da l76a. Sossgo‘OPdinéria do Conselho do Centre de Humanidades

da UnEVersidade Federal do Cearé. A05 22 {vinfio e dais) dies do

mos de novembro do 199! (mil novecentos e noventa e um), 55 09:30

{hove horas e trinta minutes), realizou—se na Saia do Reunioes,

mais uma 535550 ordinéria, sob a presidéncia do Senhor Diretor,Prg
Fessor Reno Teixeora Barreira, contando com a presenga éos Senhg

res Conseiheiros: Maria Elias Scares, Vice-Diretora; Sebastigo Tog

berto Mourao Landim e Rafael Sénzio de Azevedo, Chefs é Represofl

tante do fiepartamento do Literétura; Maria de Jesus do 8% Correia

e éosé Forreira do Houra, Chefe e Representante do Departamento de

Letras Vernéculas; Eerie do Lourdes Souto Dias Bronco Arthaud,

SubcheFe do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto

Pauline, Chefe do Departamento de Comunicaggo Social e .Bibliotg
conomia; Dilmar Santos de Miranda e OdiIio A!ves Aguiar, Chefe e

Representante do Departamento do Ciéncias Seciais e Fifosofia;dosé

Haria Alves do Araojo, Chefe do Depértamento do Psicologia; Frag

oi5carNfibia H09ue§ra, Coordenaéora do Carso de Letras, Ana Haria

Sé de Carvalho, Coordenadora do Curso de Silioteconomia, Francisco

de Assis Santos do Oiiveira, Coordenador do Curso de Historia;Luiz

Tavares Jonior, Coordenador do Curso de fiestrado'em Letras; Mirtes

Hirian Amorim fiaciei, Vice-Coordenadora do Curso de flestrado em 82

ciologia; maria Dulce Sousa Castefo, Coordenadora Geral das; Casas

de Culéura; Maria Sulamita de Almeida Vieira, eEeita representan—

to do Centre de Humanidades junto ao CEPE: Maria do Qosério de Fé

time ?ortela Cysne, eieita suplente do representente do Centre de

Humanidaées junto ao CEPE: Lugs Caries Viana, representante do Cefl

firo Acadamico do Comunicaggo Social. 0 Senhor Diretor Professor 22

né Barreira declarou aborta 3 365530, dizendo quo tomou a iniciati

do do convidar os'Pro~2eitores do Planejamento e do Administraggo,

?rofessores Pedro Sisnando Leite e Ricardo Silva Tho Pontos, com

o objotivo do exporem ac Consolho do Centre a politica adotada por

estaS«Pro—Reitorias na atuel Administragao SUperior. Em s seguida

passou a palavra a0 Pro-Reitor de Planejamento. 0 Professor Pedro

Sisnando Leite pediu descuipa peio atraso e asradeoeu a oportunidg
An An pq+anhnnnqnn+n a gain reuniao- AFirmou ser eate o nrimeiro
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iniciando suas reais atfvidades agora, em decorréncia do profongg

do grove. Mum primeiho memento; admitiu que a Administraggo SUpg

rior esté preacupada em recuperar as estruturas ffsicas da Unive:

sidade; apesar do que ha Pro—Reitoria ée Planejamento ha questoes

pertinentes ao Vestibuiar, a evaséo e manutenggo dos estudantes,

que estéo sendo encaminhadas % Reitoria. Referiu-se ao Seminério

Gear; 2.000; coordenadorpeia ProwReitoria do Extensgo, objetivando

um ample fiebate sobre a atUaggo da Universidadc. Hencionou que a

atual fiéministragéo est; enfrentando grandes desafios pois assumifl

do no moio do ano, esté administrando um orgamento que 3% estava“

definido. O que ela tenta Fazer é adotar prioridades. Ressaltou

que a crise na economia brasileira se refiete também na Universidg

do. Que “o problema da Universidade, n30 é Qnico, é vivenciado

por todos os outros 6r9305 governamentais. 0 problema maior o que

o orgamento para o ano do 1991 F03 previsto para uma inflaggo de

7% 30 mos, povtanto, equivocada. Acroscentou ainda que o orgamento

seria liberado para pequenos cuateios, como égua, tcfefone, matg

rial do consume, etc! Que hé IO dias atrés a atual Administraggo

$6 tinha autorizagéo para 50% do orgamento, tondo o Pro—Reitor do

Administragéo adofiado como estratégia, PGCUPSOS ppovenientes do

convénios,até o recebimento éo orgamento do Tesouro Nacionai. AFiE

mou que a preacupaggo maior da atua! Administraggb tom side de
r

ppessionar o Governo Federal, em Brasflia, através de outros 93

9305. Nesta trabaiho, o Hagnffico Reitor conseguiu recursos orgg

mentgrios (que n26 estEo no orgamento do Tesouro Nacional, e aim

no EEC), para atender prioridades, apesar que o REC também é cog

tingenciado. Parte &os trabalhos que estéo sendo realizados no

UFO, tom sido através de iicitagaes. Recurso que utiiiza em éecog

dancia do sua oxperiéncia no Banco do Nordeste do Eras?! e do sue

géstgo passada na quélidade do Pro—Reitor do Planejamento. Refg

riu-se ao servigo de {impeza da Universidade, mantido por f$rmas.0

orgamonto da EFC n50 cobra a iimpeza e a seguranga. A UFC esté no

memento devendo 100 miihoes 5 Sorvai, tendo Peduzido em 50% sue

capacidade do pessoal na areé do Iimpeza. ReSSaItou sua viagem a



a construgéo da primeira Fase de uma unidade flid§%iea no Centre de
Humenidades, tendo destacado a colaboragao valiosa do ex~Reitor Hé
lie Leite. Tomaadd a palavra 0 Professor Rene Barreira disse que
quando assumiu a diregao do Centre de Humanidades ja havia um pro
jeto dessa unidades no PLANOP (Planojamento Fisico e Operagges} o:

gado em 300 miihoes. Dentro de duos semanas retornargo a Brasilia
com um novo projeto de reforms do antigo l9 Ciclo’ para onde seré
transferido 0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, o que
consolidaré a permanencia do Cenfiro de Humanidades na area do :Sefl
Fica. Continuando sua exposigao, 0 Professor Pedro Sisnando Leite
afirmou que a ideia do atual Administragao é de concentrar as eneg

gias na area do graduagao, dirigindo a atengao para as sales ée

aula, limpando, equipando com projetores, enfim dando recursos aos
professores. N50 esquecendo, porem, as areas coiefiivas, as bibiig
teoas, que passarao por uma re?orma gerai e o Nécleo do Processg
mento de Dados, que sofrera reforms para atender é graduaggo. Guafl

to ac questionam'ento sobre a aquisigao de livros, Po Professor Pg

dro Sishando Leite acrescentou que variOS $30 05 probiemas no que

tango as bibliotecas. Os recursos no memento estao sendo utilizg
dos no reCUperagao Ffsica das mesmas e que milhges do dolares as

~ . _ ’ U 0 0rec Investados no Sistema do Informatlca das bibltotecas. Com a I
1
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beragao do organento, pretende, a Administragao atual adquirir I
1" . 7 . . .vros e pergodlcos para os alunos. Aboroou o Fate do, no qualldaoe

. - .’ . 5 .do professor em economla, ter uttiazado perxodlcos cartssumos que
I O o D Q C 'nunca Foram manuseados pelos usuarlos da Blbftoteca. Suntetxzando

1" , . , . 0' ' .

sua explanagao, ressaltou o Incentive que esta senoo daoo ao prOJg
_ ~ \ u I _ r .

to do Informattzagao, a reCUperagao dos iaboratorlos, do graftca
. ' ’ I I O Y D N(com seu equupamento obsolete, predao danIFIcadO), e a criagao

O '0 ’ ’0do Cursos de Doutorado. A Professors Maria do Rosario do Fatima
Porteia Cysne pediu a palavra para perguntar se a proposta de recg

N O t , f ‘ IV a o O , Operagao diz respelto tambem as bsbllotecas setorlals. Tendo salieg
' o ' .’ . I .taoo tambem que a UFO InVeste em periodrcos cariSSImos, em 02

tros idiomas, que nao sac utilizados. Indagou qua! a poiitica QUe
0 O ’ , ‘ . Oa Universadade esta adotanoo quanta ace recursos utilizados pelo



de material para ser utiiizado polo estudante. A Conselheira Bulce
.‘i I . . oCastelo chamou atengao do Pro-Rextor do Pianedamento que aquu no

Contro do Humanidades nao ha apenas o ensino do graduagao, que
1 o o N , , u oexiste uma atnv:dade do extensao, com um quadro d? pessoal defzni

01
do. 0 Professor Pedro Sisnando Leite afirmou que um iapso do sua

:; . N o’parte nao ter se referado as Sasas de Cultura, porem quando Faia
. . ~ 9 . , . '1 o- . ‘~

em priorldade, nao daz respelto apanas a graduagao e 31m a extofl

sac. Enfatizou que a Universidade precise serrreabilitada perante
. o q a ‘l . I. a c ~ ,a comunxdade brasuleira, pons o pubigco tom possuma :mpressao quag

. a . w u r -‘ _ Ito ac ensrno publrco. A questao da extensao o_fundamental, pOIS a
um canal do comunicagéo com o mundo exterior. Ressaltou ainda que
as atividades realizadas pelas Casas de Cultura Estranseira, consi

deradas as melhores do Brasii, conforme aFirmou em reuniao or do
CONSUNI. Retornando ao tema das bibliotecas a Conseiheira Mirtes

- - . a o I - u 0 ~ , ,"filrran Amornm Maelei aFormou que varlas llstas do Soilcttagao do

livr05 ja Foram Feitas e se valeria a pens Fazer mais uma vez, tag
do indagado ao Pro—Reitor de Pianejamento qua! a area que tera
prioridade. 0 Professor Pedro Sisnando Leite salientou que a Ding
tora da Biblioteca Universitaria esta Fazehdo um esforgo muito

I i. I C ( l Igrands para estebelecer criterlos, :sto o, para adotar priorrdg

dos, mas adiantou que as prioridades serao dadas para o estudaflr

to, no senfiido do suas necessidades de consuita. Continuou, dizog
do que so as listas forem encaminhadas, a Administragao so comprg

mete em executar os pedidos e qua isto podera ser cobrado. Ressai

tou que, nunca na historiarda UFC, tantas livros Foram adquiridos
quanto né sua gestao passada come Pro-Roitor de Planojamento. Dag
do prosseguimento a reuniao 0 Professor Ran; Barreira pasaou a pa
lavraa ao Pro—Reitor de Administragao . 0 Professor Ricardo Tho
dissewque os problemas colocaéos fiesta encontro, dizem rospeito

ao ¥ato do administrar a UFC. Admitiu-também como prioridade a fig
cuperagao fgsica da Universidade. Que a idéia bésica sera a uniao
de todos aqueles que pertencem a Universidade, Face a uma realidg

(, . . r' . . . ~de agravante. Reforgou dlzendo que a Idota a de partialpagao:"acr§
ALF-us nun hrs-LAMA” -A»A,;Lu:..,}- .7.-...7-J2:--ts 1...- ._-, _s l
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criou-se ninhos que se acham prioritérios, que ngo hé a idéia de

conjunto. Que, na qualiéade do Pro-Reitor de Administraggo inveg

to maior parts do seu tempo em visuaiizar o todo. No Centre de
Humanidades ha 0 sério probiema de que sua estrutura fgsica n30
f0? recuperada durante anos e outros Centres, mais recentes, se

acham com as mesmas‘prioridades, o que é um absurdo. Admitiu cg;

mo primeira Fase ha politics da Administraggo Superior, a atug

iizaggo do parie tecno¥ogica, através do Projeto SAU (Sistema de
Automagéo Universitéria); como segunda fase, a decisgo polgtica

democrética de descentralizar, isto 5, de deter e concentrar i2

formaggo. Referindo—se ao Projeto SAE, acrescentou que ele objg

tiva descentralizar o poder que "vooé obtem a informaggo diret
mente". Alguns questionamentos Foram'Feitos sabre a democracia
da informaggo, porém 0 Professor cardo Thé mencionou que a fig
c3330 do cx-Reitor Hélio Leite do modernizar a Universidade Foi

sébia. Discordou do Fate de se questioner que o sistema de info

matizaggo na Universidade n50 esté sendo Ievada 5 base, pois d_
rants a imp!antag§o do Projeto SAU, particfpou dé mais de vinte

reuniSes, tendo notado a ansgncia de representantes éo Gentro do
Humanidades. ConSelheira M?rtes Miriafl lembrou o Iongo perig
do de grove, porém 0 Professor Ricardo Thé justiFicou que Foram
vérias reuniaes, num espago de tempo proiongado. 0 Conselheiro
Francisco Souto Pauline afirmou ter participado de reuniges com
técnicos, porém nEo chegou efitender a exposiggo. 0 Professor Bi

cardo Thé Chamou atenggo para que, fora d3 érea da in?ormatiz_
ggo, hé que se entender uma nova realidade na Universidade, que
a diretriz orgamentéria aprovadagpelo Congresso Maciona! vai ser

problemética, dove ser se§ctfva o bastante prioritéria para scr
manuseada nos proximos moses. fine is suas preOCUpagoes ; saber

a que nfvef 0 Centre de Humanidades est; encaminhando as priori—
dades. Advertéu que o Conselho do Centre é‘co-reSponsgve! dos
probiemas do Centre, pois sente que os Diretores estao sozinhOS
e preocupados. O Conselheiro José fiaria Alves de Araojo interpg

I , . . o N , ‘ C oleu o Pro-Renter de Administragao, quanta s polgtica adotada no
. N . . At.- A .... '. ._..- . .
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-Reitor martins Filho que disse ser muito dificil administrar com

poUcos recursOs. Quanta é mEo—de-obra classifica da seguinte mg

neira : mEo-de~obra da césa {pessoal docente e técnico-administgg

tivo) e mgo-de-obra contratada (de Firmas come 3 Serve! e E38).

Quanto a esta filtima houve um corte de 50%, o que provocou o

maior impacto. Quanta a0 COPpO técnico—administrativo, ha pgg

seas com granée potencial, Faltando'apenas gerenciamente. A cf

Fessora fiaria Sulamita de Aimeida Vieira elogiofl a oportunidaée

que o Diretor do Centre esté preporcionandoeao Conselho, de manter

cantata com os PPS—Reitores, ocas§go de se pensar a Universidade.

Entendeu que algumas pessoas estéo questionanéo a automagéo ptppgg

posta pela Universidade, porém n36 v5 resistancia. A resistgpcia

existe quando a decisgo Vem de cima para baixo. 0 Professor Ricag
do Thé afirmou que hg muito tempo a ADUFC vem discutinéo a demg

cracia. A dificuldade que tem encontrado na apresentagEB do Prg

jeto SAU é de mostrar que a tecnologia contribui com a democng

cia, qua n36 ; apenas um projeto dc inovaggo tecnolégica. 0 Con

selheiro Luiz Tavares Jénior admitiu que os Pré-Reitores de Pig

nejamento e de Adminisfiragéo trouxeram ao Conselho de Centre uma
palavra de estfmuio, uma viséo otimista, n30 colocaram apenas as

di?iculdades, mas o que est; sendo feito na Universidade. Bando

sequéncia % reunigo 0 Professor René Barreira Fez a leitura da

pauté e coiocou como Primeira Hatéria: Homologaggo da eleiggo dds

representantes titulares e suplentes do Centre fie Humanidades jug

to ac Conselho de Ensino, Pesquisa e Extenséo (CEPE). 0 Prsfeg

ser René Barreira passou a paiavra ao Conseiheiro Rafae! Sgnzio

de Azevedo, que na qualidade de membro da comissao eleitOPal; Fe:

3 leitura do processo eleitoral que nos dies 13 e *4 do correfi

te, escolheu osrepresentantes do Centre de Humanidades junto . ac

CEPE. Cento e treze (IIS) professores votaram, tendo side obtido
o seguinter resuitado: Ana Haria Tavares Simaes e Eerie do Rosé

rio de Fatima Portela Cysne (7! votes), fiaria Suiamita ée Almeida

Vieira 9 Maria dc Jesus de 8; Correia (70 votes), lvanova dos

Santos 3ias Scares e Liiian Edeodato de Carvaiho (40 mota§), dois
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(02) votes em bronco e um (0!) vote nulo. Sendo assim;Foram eiei

tas para representar 0 Centre de Humeniéades junta a0 CEPE, a? as

professoras Ana flaria Taveres Simges e Haria,Su|amita do AImeida

Vieira, com sues respectivas supientes, pro¥essoras maria do 303%

rio de Fetima Portela Cysne e Maria de Jesus do so Correia. G Prg?

Fessor Rene Barreira louvou o trabalho do comiségo eleitora! e 1;

mentou a ausgncia do corpo decente no debate realizado no dia

$3.ll.91. Pos em votaQEO o resuitado da eleiggo, tendo o Conselho

aprovado por énanEmidade. EEEEE§2_E§§éfli§' Projeto de Extensgo. 0

Departamento de Literature aprovou, cm reunigb de 2|.Ill91, 0 pro

jeto de extensgo intitulado ”EncofltrOs Litererios", de interesse

on Professor Adriano Espfno‘a, com inicio para 27.li.9l e termi

no‘26.02.92, no Auditorio Jesg Albano. O projeto teré cargo horé
ria de 30 horas/aula, destina-se a alunos, professores e a comuni
dade em geral e center; com 200 vagas. 0 Conselheiro Luiz Tavg
res Jénior,na Qualidade de reietor do projeto, Fez a leitura do

seu pareoer tendo aprovado favoraveimente. Em seguida, o Profeg

sor Adriano Espinola Fez a leitura dos objetivos do projeto, enfg

tizando que os "Encontros Literorios" visam dar ume melhor abordg
gem do literature cearense e brasileira em geraf, do? 0 convite a

professores e escritores de Fora Como Gerardo de fielo Mourgo, R_
dro Lyra e Antonio Carlos Secchin. O Conselheiro SebastiEO Teobeg
to Landim protestou quanto a0 recadastramento dos ”Encontros Lite
rérios" exigide pela Pro-Reitoria do ExtensEO, pois referiéo
projeto Funciona desde i986, sob a entéo cooréenaggo do Professor

Jose Haria Koreira Campos. é um curso permanente e he intengEO

de se promover um convenio com a Fundaggo Democrito Rocha, com a

Filmagem das palestras, para posterior utiiizagEo do professor

em sale do aula. Proseeguindo, o Conselheiro Luiz Tavares JGnior
Fez a Ieitura dos homes dos escritores convidados para o semestre

9|.2 e 03 temas que deVerEO abordar. Posta em votegso, a materia
Foi aprovada por unanimidade e com louver. Terceira materia. Aprg
vaggo de Banca Examinadora do Concurso para selegEO de professor
assistente de Literature Srasiieira. 0 Departemento do Literature
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nio CaOSO Filho (Professdr Adjunto da Universidade Federai do
Sergipe) Presidents; Tarcfsio Surge! dos Santos {Professor Ag
junta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e Ana fig
ria Pereira do Rego Eonteiro (Pro$essora Adjunta da Universidade
Federal do Gears), Como supiente, 0 Professor Sebastiao Teobeg
to Mouréo Landim (UFO), para comporem a Sanca Examinadora do
Eoncurso para selegao de professor assistente, setor de estudo:
Literatura Brasileira, a realizaP—se nos dies [6, I? e [8 de d2
zembro de |99l. 0 Conselheiro Sebastiao Teoberto Landim reig

r, ~‘. ..tou a matersa, que posta em votagao fox aprovada por unanlml

dade ,V

7 Quarta fiatéria. Aprovagao da Banca Examinadora do
Concurso para selegao de professor adjunto de Literatura Portg
guess. 0 Conselheiro Sebastiao Teoberto Landim como reiator da
materia afirmou que a banca ainda nae est; definida em virtg
de de n30 haver professor Tituiar na area de Literature Portg
guess. Quinta materia. Assuntos do interesse do Centre. 0 Fog
Fessor Rene Banreira fez a ieitura de editais para concursos,rg
centemente chegados a0 Centro e acrescentou que onde houver

uma vase, 0 Departamento deveria convocar reuniao extraordiné
Pia, pois e importante garantir a safda do edits]. Admitiu
que deveria ser dada aos Departamentos autonomia para decidir
a claSse em que os concursos deveriam ser realizados, poise cs
mesmosrvem sendo retardados em virtude de n30 haver inscrigao
de Doutoress e Mestres, para as classes de Adjunto e Assistants,
Respectivamente.A Professors Karia Sulamita de Almeida Vieira
informou que um excelentc vefcufo para divulgagao de concurso é
o jornal da SBPC. Prosseguindo a reuniao, o Pro?essor Rene Sag
reira deu conhecimento ao Conselho de Centre do recebimento‘
do offcio n9 359/9' do Departamento de Letras Vernaculas, encg
minhade pelo subche$e do referido Departamento, dando signcia
de Note de Repfidio acerca dos ates do Pro-Reitor do Graduagao
da UFC referentes a Professors Haria de Jesus de 85 Correia,

, .u . I . . rua?astando~a das Fungoes sue exePCla na Pro-Reltorla em questao



L.J
m

09.

tas mefiidas causadcr estranheza por terem side tomadas 45 (quargfl

ta e cinco) dies depois da reafizagao do Vestibular. Ta! punigao
I Q 'C l . D '

fox Justificada peio fate da Pro¥essora fiarla de Jesus de 33

Correia ter conrigido redagges de um Concurso Vestibular do qua!

participava seu Filho. A mencionada professors Foi proibida de

exercer atividade académica ”inerente é sua condigao de responsé

ve! pelo ensino de L§ngfia Portuguese”, sem nenhuma justificativa

aceitgvel. 0 Fate Foi ‘amentado pelos Senhofes Conselheiros, tag

do a Professora Maria Sulamita de Almeida Vieira aiegado‘ que os

motives da puni§%o atribuidos 5 Professors maria de Jesus de 35
Correia 520 na realidade ligadés 5 resents eleigéo para airetor

do Centre de Humanidades, quando ée sabé que o Pré-Rcitor de Grg

duagao Fez campanha nesteCentro para a outra chapa. Finaiizando a
u“. I n u a ‘

Peunlao, 0 Professor Rene Barreera comunzcou que o Diretor da
3 o I 7 . t'

EINEP v:sntara a UFC, oportuntdade em que se podera apresentar

projetos para Financiamento. Nada mais havendo do que tpatar, o
I

N

Senhor Diretor deciarou encerrada a sessao, da qual, para constar,
V 0 I r I I O

eu, Harla de Nazare de Oilvenra Ledo, Secretarza, lavrei a :prg

sente ate, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pales

presentes...


