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Ata da l90§ Sessgo Ordinaria do Consg

lho do Centro“de Humanidades da Uni

vorsidade Federal do Cearé. x.x.x.x.x

Res 03 (trgs) dies do mos do julho do l992 (mil, novecentos e noventa

e dois), Es l0:00 (dez) horas, realizou—se na Sala de Reunioes, mais

uma sessgo ordinéria, sob a Presidgncia do Vice-Diretora no exercicio

do Diretoria do Centre de Humanidades, Professors Maria Elias Scares,

contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastigo Teoberto

MourEo Landim e Ana Maria Pereira do R390 Monteiro, CheFe e represog

tante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de 83 Correia, Chg

Fe do Departamento de Letras Vernéculas; Francisco Souto Pauline, Chg N

Fe do Departamento de Comunicagéo Social e Biblioteconomia; Dilmar Sag

tos do Miranda, Chefs do flepartamento de Cigncias Sociais e FilosoFia;-

Orozimbo Lego de Carvalho Neto e Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé,0hefe

e representante do Departamento de Psicologia; Francisco NGbia Noguoi

ra, Coordenadora do Curso de Letras; Ana Maria so de Carvalho, Coordg

nadora do Curso de Biblioteconomia3~§élia Leits.Juliéo,Coordenadora do

Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira,Coordenador

do Curso de Historia; Luiz Tavares Jonior, Coordenador do Curso de Meg

trade em Letras; Mirtes flirian Amorim Maciel, respondendo pelo Coordg

nador do Curso de Mostrado em Sociologia e Hamilton Teixeira dos Sag

tos Jonior, representante do Centre Acadamico de Psicologia. A convite

do Vice-Diretora compareceram a reuniao as ProfessOras Maria do Rosé
su lente do

rio de Fatima Portela Cysne, répresentante do Centro de Humanidadesjun

to so Conselho do Ensino, Pesquisa e Extensao~CEPE e a Professors Helg

no Mattos do corvalho Mendes. Havendo quorum, a Professors Maria Elias

Scares iniciou a reuniEo colocando a Ata do l89§ Sesséo Ordinéria dog

to Conselho em discusséo e posteriormsnte em votaggo, tendo side apog

vada por unanimidade. Tratando-se da pauta, incluiu noves matérias do

interesse dos Departamentos,de-Cigncias Sociais e Filosofia e 0 so Cg

municaggo Social e Biblioteconomié. Em seguida passou a tratar do phi

melra materia.

PRIMEIRA MATERIA. AFastamento de Docenfies. l) 0 Conselheiro Francisco

Souto Pauline relatou a materia aFIrmando que o Deparfiamento do Comuni

cagéo Social e Biblioteconomia aprovou, em reunigo do die 25406.92, 0

“AAIAn A» sFas+amanho de interesse da Professors Helena Mattos do Car
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University of" Technology. Acrescentou que a interegsada jéArr’ecebeu balsa

do CNPq e que 0 Departamento néo necessitare de contratagEo de substi

tuto pois, a carga horéria da referida docente seré absorvida pelos fig

mais proFessores do Curse de Siblioteconomia. A Professora Helena flea

des expas a preposta do seu projeto cujo objetivo é dar uma colabora -

ego efetiva no campo da organizaggo e estruturaggo ée slstemas de in

farmaggo modernos nas éreas de CiEncia e Tecnologia. Afirmou tee sido’

bem aceito por aquela Universidade, tendo em vista ser uma area em #3

senvolvimento tecnolegico. Apes exposiggo a materia foi pasta em votg

ego sendo aprovada pelo Conselho de Centre. 21 0 Conselheiro Francig

co Souto Paulina relatou a materia afirmando que 0 Departamento de Qg
a N o u a q .N

munlcagao Social e Blblloteconomla aprovou, em reunnao de 25.06.92, 0

pedido de afastamento de interesse da Professora Maria do Rosario de Eé_ ;

tlma Portela Cysne, no perlodo de 0l.09.92 a 0l.09.96, quatro anos, com

renovagao anual, a Fim de desenvolver programa de Doutorado em Univegfl,

sidade do Reino Unido, a ser confirmado. Esclareceu que a interessada'

jé entpou em contato com dues UniversidadesBritgnicas — The University

of Sheffield e The University of Wales e est; aguardando a confirmaggo
de umadestaslnstituigaes; que jé_recebeu bolsa do CNPq e que o Depar-

tamento n30 necessitaré dercentrataggo de substitute, tendo em vista
que a carga horéria da mencionada proFessora ear; absorvlda pelos de-

mais docentes do Curso de Biblioteconomla. A Conselhelra Ana Maria 85
de Carvalho se manifestou, ressaltando que a Finalidade deste afasta-V

mento e da maior importancia, uma vez que 0 Departamento de Comunica-

930 Social e, especificémente o Curso de Biblioteconomla n30 possui em

seu quadro, nenhum docente com o tltulo de doutorado. A Professora Mg

ria do Rosario de Fétima Portela Cysne Fez uma explanaggo da sue erg
pasta de projeto, cujo objetivo é examiner a produgao, disseminagéo e

utilizaggo de informaggo cientlfica e tecnolégica em Fase ao desenvql

vimento dos palses do Terceiro Mundo e do Brasil, e o papal dos seryi

gos de lnformagéo nesee contexto. Ressaltou que o seu pedido de_aFast§

mento se deu na condigEo acima relatada tendo em vista 3 expiragao do
prazo legal (90 dies) para efetuar o mesmo. Apes discusséo, a matéria
fol pasta em votagéo e obteve aprovaggo ungnime com o voto de louver
da Conselheira Maria de Jesus‘de S3 Correia que parabenizou as deceg

, .has do manotnnaén Banan+amnn+ne nnn aeauminam um: +ahn¥a a male nn can
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gl 0 Conseihéiro Diimar Santos do Miranda aprosentou a matéria info;

mando ter sido aprovada "ad referendum" do Departamento de Ciéncias '

Sociais e FilosoFia pop n30 ter havido quorum para a reaiizagEo dareg;

niéo prevista. A matéria trata dos pedidos do afastamento dos Profog

sores César Barreira e lrlys do Alencar Firmo Barreira, no periodo do

03.07.92 a 27,07.92, a Fim de participarem do Coiioque Internacional

Les Nouveaux Mondes et i'EurOpe, no Universidade do Lion-Paris-Franga.

Afirmou que ambos iriam apresentar trabaiho(comunicag30) e que o Sepqg

tamento n30 necessifiaria do contratar professor substitute. A ProFesgg

ra Maria Elias acrescentou que o assunto em questgo havia side aprova-

do "ad referendum" do Conseibo de Centre em 19.06.92, pela urgéncia na

tramitaggo do processo. Apos discusséo este Conseihoihoglggogouos afgstg o

mentos supramencionados.r

‘SEGUNQA HATERiA- Renovagao do afastamento do docente. A Conseiheira ’

Céiia Leite Juligo relatou a matéria aFirmando que 0 Departamento do

Psicologia aprovou, em reunigo do dia712.06.§2, o pedido do renovagéo’

do afastamento da Professora Haria de Fétima Sena e Silva, no periodo

ée 01.06.92 3 31.05.93; 3 Fim de realizar Meshraéo em Psicologia Drag

nizacional no Universidade ée Brasilia-Una. Acrescentou que referida '

solicitaggo esté dgntro do praZo iesal e é o éltimo periodo de renova;

§§o a ser solicitado; que 0 Departamento n30 necessifigrggigfisgogtrata—

gao de professor substituto. Em seguida fez a leitura do orientaéor do

docente, no qua! é oonfirmado o seu exceiente desempenho académico no

decorrer dO'CUPSO, tendo ressaitado que dos 43(quarenta e tréé) crédi

tos exigidos, j; havia conciuido 45(Quarenta e_cinco). Apos discussgo,

a matéria Foi pasta em votaggo e obteve‘aprovaggo unanime do Conseiho

de Centre.

TERCEIRA MATERIA. Homologaggo do Concurso. O Conselheiro Biimar de El

Panda relatou o probiema quonto a aprovagéo do filtimo concurso para

Professor Auxiliar—DE, Setor do Estudo: Historia Gerai, realizado pg

lo Departamento de Ciéncias Sociais¢aFilosoFia, no que concerns ao pg

der legal quecxehefe do Departamento tem de aprové—lo "ad referendum"'

visto que n30 houve quorum para a reuniéo do Colegiado Departamentai

prevista para 0 dia 02.07.92. Esclareceu que existem dues oandidatas

nan annnvndne no na¥erido concurso. oue. insatisfeibas com o resulta
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Dilmar Santos de flirsnda 9°HSUIt9U 95 Conselheiros se aprovaria fig

Eerida matéria A ”ad referendum” cu se aguardaria o resultado do

esclarecimento que 0 Departamento iris prestar as candidatas. Houve

discussgo em torno do assunto, sendo conclufdo pelo Conselho do Cog

tro que embora seja reconhecido o poder que o Chefs do Departamento

tem de aprovar matérias ”ad referéndum”, n30 seria aconselhsvel que

o Fizesse haja vista tratar-se de Concurso. Afora isto é iegal agusg

dar o resultado so "recurso" impetcado peias candidates em questso.

Nests memento a Consefheira Maria de Jesus Correia sugeriu que 0 Q;

rotor do Centro de Humanidades, no qualidade de representante deste

Centre junta ao CEPE, propusesse aquele Conselho revisEo de todas as

Resolugoes que disciplinam mecanismos para concursos. Sugestso acatg

de pelo Conselho de Centre. Terminada a discussso Ficou decidido r2

tirar a matéria de pants.

QUARTA MATERIA. Projeto ée lmpfantagso do Curso de Pas—Graduagso -

Especializaggo em Anélise Politics. 0 Professor Francisco José Rodni

sues, na qua! i dads de membro do Coiegiado qua compoe a Cooréenagso do

referido Curse, apresentou a matéria Fazendo a leitura do Projeto, ’

aprovado ”ad referendum" pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Fi-

losofia em 02.07.92. Apos a leitura, houve discussso sobre a matéria,

sendo proposto pelo Conselho de Centre a mudanga nos seguintes pon—

tos: a) redugso‘da carga horéria, de 90 para 60 horas, da discipiina

Especializagso em fietodologia do Ensino Superior, e atribuir as 30v,

horas restantes s disciplina Seminsrio de Elaboragso de Projetos de

Monografia; b) inclusso, na ciientela, dos graduados em Bibliotecono-

mia. Em votagso, a matéria foi aprovsda pelo Conseiho de Centre com

as referidas modificagoes.

QUINTA MATERIA. Projeto de Extensso. 0 Conselheiro Francisco de Assis

Santos de Oliveira refstou a mstéria referents ao Projeto de Extensgo

@ntitulado: "Encontro 6e Culturas? Contexto Historico Cultural ée E5

press Colombians”, de interesse dos Departamontos de Cigncias Sociais

e Filosofia e 0 de Letras Estrangeiras. AFirmou ter sido aprovado ”ad

referendum" do fiepartamento de Letras Estrangeiras em l6.06.92; foi
I‘ministrado, sob sua coordenagso, no perfodo de 18.05.92 a 21.05.92;

I

contou com a carga hararta de 28 horas e F0: destinado a comunidade '
n o.’- o . l 1 n I g: "-159
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SEXTA MATERIA. Assunto do interesse do Depertamento de Literature. Dig

posigEO de Docente. 0 Conselhelro Teoberto Landim expas a matérie fig

zendo e leiture do perecer emitido pelo Depertamento nasseguintestormoo;

— O Colegiedo do Depertamento de Literature do Curso de Letras do Cog

tro do Humenldedes da UFC, em peuniéo do die 02.07.92, depois do av_e_
liar o OFlcio GG-NQ l77/92 do Exmo. Senhor Governador do Estedo do Cog

re, qUe solicite eo Senhor Ministro de Educeoso e disposigéo do Profs§

sor Carlos Neves d’Alge para exercer CarQO'nlssionado no Secreteria’

de Cultura do Estedo do Gears, considerou: l) - que, tendo em vistecong

tar com epenes 03 (trgs) professores no Setor do Estudo Literature P03

tuguese Para etender Es necessldedes imediates de cinco turmes ne Grg

duegso, uma turme ne EspecializegEO e ume turma no Curso de fiestredo ;

2) - que, com a implentagEO do NOVO CURRlCULO do Curso de Letres cuja

cargo didétlce semestrel dobrere com o cresclmento do leque de discipli

nes obrigatorias e optativos ofertedos para os Cursos de Licencietura’

e Becherelado; 03) - que, o afastamento n30 implicere a contratagEO do

professor substituto, e qualquer tltulo; 04) — e oonslderando aindaque

o afastamento do docente n30 devere trazer prejulzo as atlvidedesdb D3

pertemonto, resolveu concordar com o pedido do que trata o o¥fcio do

Exmo. Governador nos seguintes termos: g1 que o Professor‘Cerlos Neves

d’Alge mantenhe ume cerge horeria mfnima de 08 (oito) horas semaneis

do etividedss dideticas; b) que o efestamento se Fags como complementg

930 de sUe carge horeria, prevlste no seu regime de trabelho-40h/DEjug

to e Seoroterie de Culture do Estedo do Gears. Nada mais tendo e consi-

derer subscrevemo-nos, SebastiEO Teoberto Mour§o Landim, Chefs do Q3

pertemento. Terminede a leitura acrescontou que houvo erro na tremite~

goo do precesso por tor sido enceminhado diretemente e considereg30 do

Megnffloo Reitor da UFC que, por sue vez, autorizou réferido efestameg

to sem ouvlr o Depertemento de Literature. Em seguida e Professors Mg

ria Elias justificou menciOnado erro. Houve ample discussgo em torwodo

essunto, memento em que o Conselheiro Luiz Teveres Junior se manifes~

tou, ressaltendo e importancie do cargo que 0 Professor Carlos d'Alge

ire ocupar no istedo e a hecessidedo de colaboregso do Centre de Humg

nidedes visendo o melhor desempenho do trabalho a ser desonvolvido ’

polo referldo docente, junto aquele orQEO do governo. Em votaoeo, o

Conselho do Centro aprovou o parocor do Depertamento de Literature.
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SETlfiA MATERIA. Homologa§§o de Concurso. 0 Conselheiro Francisco Souto
Paulina Fez a leitura da Ate da SessEo do die 09.06.92, realizada pelo
Departamento de Comunicaggo Saciaf e Biblioteconomia deste Centre, em
que Foi apravado o resultado do concurso para professOr auxifiar, DE,
Setov de Estudo: ”Biblioteca e Sociedade”. Inscreveram-se 03 (trés) can
didatos - Francisco Jonatan Scares, fiaria Augusta Barres de Sampaio e
Ana Maria de Almeida Gondim, dos quais apenas os dais primeiros compafig
ceram ao exama, qbfienfior as sesuintes notas:-1).Francisco Jonatan n
res - Prova de Tftulos: 6,0(seis), 6,0(seis) e 6,0(Seis); Prove Escri
ta: 5,0(cinco), 6,0(seis) e 6,0(seis); Prove Didética — 6,0(seis),5,0
(cincc) e 6,9(seis), perfazendo 0 total de 52,0(cinquenta e dais) pon~
tos. g1 maria Augusta Barres de Sampaio - Prove de Titulos - 7,0(sete),
790(sete) e 7,0(sete); Prova Escrita - 3,0(trés), 4,0(quatro) e 4,0(qqg
tro); Prove Didética - 6,0(seis). 4,0(quatro) e 4,0(quatro), perFazen~
do 0 total de 46,0(quarente e seis) pontos. Consi&erando os resuitados
e conforme instrumentos legais, a Comissge Jfilgadore nEa aprovou n2
nhum dos dais candidates. Em votagéo, o Conselho de Centre homologou o
resultado do concurso.

ASSHMTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE HHMANIBADES E/OU DA UFC. A Profesag
ra fiaria Elias Scares distribuiu com os Conselheiros os seguintes doqg
mentos: El lista discriminando as servigos e materiais; respectivamente,
a serem executados e utilizados pefa CORESACFirma contratada per este
Instituiggo); El 0 quadro especiFicando o sistema de vigilancia no a
tro de Humanidades; El 0 Anteprojeto fie ResolugEO/CONSUNI, que cria 0
Instituto de Desenvolvimento Sustentével—IDS e baixa seu regiments in
terno, memento em qua solicitou dos Chefes de Bepartamentos, a anélise
e,consequentemente, sugestges sobre o mesmo; g1 Anteprojeto de Resoiu-
gEo/CONSUNI que fixa critérios para o processo de administraggo dos cg
curses Financeiros referentes aos servigos de extenséc da UPC, oportu~
nidade em qua aFirmou té-lo encaminhado aos Chefes ée fiepartamentos 9g
Pa que os mesmos analisassem e trouxessem sugestaes sobre o assuntOp e
‘21 Resoiu930 n9 ZO/CEPE, de (7.06.92, que discipline a prestaggo dezsgg
vigos de extenséo na Universidade Federal de Cearé. lniciada a discus-
sgo sobre 0 item fig: supramencionado, a Conselheira Maria de Jesus de
’ . . I. a” 9$3 Correra se manifestou, aFIrmande que em reuniao do Coleq:ado do fie
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per haver, nests paragrafo, uma ressalva muita perigosa tends em vig

ta admitir que os recursos financeiros oriundos dos servigos de Q5

tens'éo podergo, conforme decis'éo do CONSQNI, Ficar- sob a geréncia de
outras entidades que apresentem natureza e Finalidade afins Es men—

cionadas no cagu‘t do artigo 39 (CETREDE, FCPC, AST'EF e SAMEAmM-‘ig
mou ainda que 0 Departamento se posicionou totalmente contra a aifnea

"fi" do artiso 49, vista que admite remunerar Os profissionais envolvi

éos na prestagao dos servigos de extenséo e justi¥icou re?eri§o pqsi—

cionamento. A Conselheira Céiia Leite Juiigo ratificou as pondevagses

éo Departamento de Letras Vernécuias; acrescentanéo que se esta remg

neraggo VafiproFissienais For em vaior numérico significativo, vai fig

var grande interesse por part9 dos professores provacando, portanto;

reduggo de carga horéria e, consequentemente, esvaziamento has salas

de auia. Dado o exposto, a Professora maria Eiias Scares consultou an

Conselho de Centre 33 aceitaria as consiéeragaes dos Eepartaemntos de

Letras Vernéculas e 0 de Psicologia cu desejaria decidir por afgum qg

tro posicionamento. A Conselheira flaria de Jesus de 53 Correia apreseg
tou a proposta de nomear dues comissses para analisarem tanto este a5
teprojeto come o que trafia da criagéo do Instituto de Desenvolvimento

Sustentével, jé mencionado. Acatanéo a sugestgo, o Conselho de Centre

indicou duas comissges. A primeira, responsévei pela anélise do antghfi

projeto &e resofuggo referents a administragéo dos recurscs Financei-

res nos servigos de extensgo, Ficou composta dos professores: Maria ’

de Jesus de 55 Correia(Presidente), Maria éo Rosario ée Fatima Porteia

Cy5ne e Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrocas. A segunda, responsévei ’

pela anéflise do anteprojeto que cria 0 Instituto de Besenvolvimento SQg

tentével Ficoucoastitugdapeles professores: Francisco Soufo Pauline

(Presidente), Gléria Maria dos Santos Diégenes e Jawdat Abu E! Haj.A§
has deverggg apresentar resultados desse estudo no prazo de 35(quinze)
dias a Fim ée serem apreciados na préxima reuniga deste Conse!ho.Nada
mais havendo a tratar a Senhora Vice-Diretora declarou encerrada a

sesséo, da qua! eu, Dulce Maria Custédio do Amaral, na qualidade d3 ’
secretéria ”ad hoc”, lavrei a ppesente Ata, que depois de lida e aprgr

, D D I U A F Ovada, val asstnada por mzm, pela pressdencla e demals presentes...


