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‘ATA DA 211% SESSAO ORDINARIA D0 CDNSELHO DU CENTRO
DE HUMANIDADES DA UNIMERSIDADE FEDERAL D0 SERRA...

A05 03 (trés) dias do mes de setembro de
1993 (mil novecentos e noventa e trés), as 9(nove) horas e 30(trinta)
minutos, realizou-se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria —
do Conselho de Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor
René Barreira, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Ma-
ria Elias Scares, Vice—Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao
Landim e Ana Maria Pereira-dowRégo Monteiro, Chefe e representante do
Departamento de Literature; Maria de Jesus de sa Correia, Chefe do De
partamento de Letras Vernéculas; Débora Candida Dias Soares 9 Carlos
Alberto de Souza, Chefe e representante do Departamento de Letras Es-
trangeiras; Maria Gercileni Campos de Arafijo e Veriana de Fatima Ro-
drigues Colago, Subchefe e suplente de representante do Departamento'
de Psicologia; FRancisca Simao de Souza, Chefe do Departamento de His
toria; Adelaide Maria Goncalves Pereira, representante do Departamen—
to de liistorija; Francisca Nubia Nogueira, Coordenadora do Curso de Letras; Glé-
ria Maria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias So—
ciais; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de
Histéria; Elza Maria Franco Braga, Vice-Coordenadora do Curso de Mes-
trado em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geréldas
Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro compare—
ceram a reuniao as Professoras Maria Sulamita de Almeida Vieira e Ana
Maria Tavares Simfies representantes do Centro de Humanidades junto ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio. Havendo quorum, 0 Professor
René Barreira deu inicio a reuniéo.

PRIMEIRA MATERIA: Anteprojeto de Reestrg
turagfio da Coordenadoria das Casas de Cultura Estrangeira. 0 Profifimor
René Barreira ressaltou a importéncia desta reuniao pela apreciaoao
da matéria a seguir. safienunj ainda seu proposito, na qualidade de
Diretor do Centro, de fazer gestfies junto a0 Magnifico Reitor para in
cluir na préxima reunifio do Conselho Universitério (CONSUNI),referida
matéria, no sentido de que a renovagao dos atuais mandates da Coorde—
nagfio Geral, das Casas de Cultura e do Curso de Esperanto seja reali-
zada de acordo com a nova Resolugao. A seguir deu a palavra a relato-
ra do processo, Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia, que fez a
leitura do seu parecer, a ser transcrito, tendo sugerido algumas alts
racfies na forma do documento: "Designada pelo Presidente deste Conse—
lho para atuar como Relatora do Anteprojeto de Reestruturacao da Coo;
denadoria das Casas de Cultura Estrangeira e do Curso de Esperanto da
Universidade Federal do Cearé e, preocupada em ser didética Dara faci
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sando por uma rapida reflexao sobre as dificuldades'geradas pela de-
satualizagao do atual Regimento das Casas, e para encerrar, anélise
do texto do projeto de Resolugfio. Inicialmente tenho a destacar que
o ano de 1961 marcou, nesta Universidade, o nascedouro do que hoje
conhecemos como Casas de Cultura Estrangeira, sem duvida, o maiOI e
mais duradouro programa de ensino de Extensao, jé realizado nestajx§
tituigao. Foi instalado, naquele ano, 0 Centro de Cultura Hispanica,
seguido na ordem cronologica de instalagao pelos Centros de Cultura
Britanica e Cultura Alema, em 1962, Cultura Italiana, em 1963;Cu1tu
ra Britanica e Cultura Portuguese, ambas em 1964; Curso de ESperanto,
em 1965; Cultura Francesa em 1968 e, mais recentemente, a Case d e
Cultura Russa. "Fiéis a sua vocagao de difundir os valores culturais
do paises a que se referem e de promover o intercambio entre 05 p31—
ses e a UFO", assim come 0 Curso de Esperanto, incumbido de manter
intercémbio cultural com os centros esperantis-nacionais e ‘interna-
cionais, tém as Casas de Cultura Estrangeira, em seus trinta e dois
anos de existéncia, prestado relevantes servigos a comunidade cearen
5e. Por treze anos, os cursos oferecidos pelas Casas de Cultura f0—
ram ministrados por profissionais contratados, pagos por prestagfio
de servigos e, portanto, sem v1nculo com a UFO. Porém, no ano d e
1979, estes profissionais alcangaram sua primeira e expressiva Vito—
r1a politica quando, através da Portaria n° 60 do DASP, foram enqua—
drados na categoria de Professor de Ensino de 1° e 2° GRaus. Dois ou
tros fatos significativos ocorreram neste mesmo ano, fortalecamkrainda
mais este setor, quais sejam, a reestruturagao da carreira do magis-
tério de 19 e 29 Graus do servigo publico civil da Uniao e das Autar
quias Federais e, no ambito da propria Universidade, tiveram aprova-
do pelo CONSUNI o Regulamento das Casas de Cultura, que instituciong
lizou, o servigo de ensino de Extensfio a nivel de 19 e 29 Graus na
UFC. Hoje, compfiem um quadro de sessenta professores entre grmimdos,
especialistas, mestres que atende a uma clientela de 4.277 estudan-
tes. 0 crescimento das Casas de Cultura, o amadurecimento pdfitimudos
que delas fazem parte e a clareza de pertencerem a um quadro espec1-
fico, desenvolveu no conjunto dos docentes que fazem as referidas ca
sas um sentido de corpo que nao podemos desconhecer, ou simplesmente
ignorar. Existem questoes espe01ficas a come tais devem ser tratadma
O que temos hoje no Centro de Humanidades, no tocante as Casas d e
Cultura Estrangeira, é uma astrutura ambigua que gera tensoes, defla
ga discussoes estéreis e dificulta o ritmo dos trabalhos administra—
tivos e académicos impostos pelo crescimento desta Universidade. Te—
mos hoje que conv1ver com situagoes anomalas quando tratamos da rela
gao dos docentes das Casas de Cultura na estrutura dos Departamentos.
Enouantn Him \I‘Tnnn'ln noi-n an... .. n:_-1__ . . - .



3.

oolegiado departamental, mas nao podem ser votados, o que aponta para
uma rutra da regra geralr ViVem as CasaS'deVCultura; a singular .Si-
tuagao de ora se assemelharem a unidades curriculares, ora a Coordena
9665 de Cursos, mas n50 séo, no entanto, nem uma coisa nem outra, pog
to, como jé colocamos, constituem um segmento impar na estrutura da
UFC. 0 ideal seria que estivéssemos discutindo agora, a criagfio do D2
partamento de Ensino de 19 e 29 Graus do Centro de Humanidades,mas is
to implica numa alteragao do Estatuto e do Regimento Geral do UFC,que
sabemos levaré muito tempo para ser feito pois que depende da vontade
politica, principalmente dos que dirigem esta instituigao. E uma asp;
ragao politica, e como tal deve ser perseguida a trabalhada diuturna-
mente. Podemos entao nos indagar sobre quais $50 as vantagens reais
de se criar uma Coordenadoria e nao,-por exemplo, om orgao .soplemen-
tar, que seria a outra hipotese possivel dentro da atual estrutura da
UFC, conforme 0 Art. 89 do nosso Estatuto. Us orgaos suplementares 350
setores que tém por finalidade emprestar apoio as atividades cientif;
co-culturais desenvolvidas pelos domais segmentos da UFC, n50 se en—
quadram, portanto, as Casas de Cultura, neste conceito, posto que exe
cutam atividades de Ensino e de Pesquisa, e ja sao, na esséncia, uma
prética de servigo de extensao. Para além disso, perderia 0 Centro de
Humanidades o seu mais expressivo permanente programa de ensino de e5
tensao, e ainda assim, néo estariamos resolvendo satisfatoriamente a
situagfio de indefinigao que ora constatamos existir. Considerando o
que foi exposto, estou convencida de que, criar a Coordenadoria ora
proposta, é a alternativa mais oportuna e que melhor assegura a defi-
nigéo da insténcia encarregada do fazer e do planejar as ratividades
de Ensino, Pesquisa e Extensao, a nivel de 19 e 29 Graus, na UFC.Sou,
portanto de Parecer favorével. No entanto, existem questfies de forma
e de contefido no texto do Anteprojeto que ora analisamos que merecem
ser discutidas. Por exemplo: Art. 39 alinea g — Parece-me que estabe-
lace a representagéo docente no colegiado da Coordenadoria a partir
das classes funcionais segmenta de forma impropria o oaréter de reprg
sentagfio. Proporia para discussao uma representagao por casa, considg
rando a proporcionalidade. Por exemplo, para cada dez professores por
Casa, um representante, assegurando-se desta forma melhor grau de re-
presentatividade docente. A alinea 2 do mesmo artigo deve explicitar
a forma e a condugao do processo de escolha do representante dos ser-
vidores técnico-administrativos. Embora n50 concorde com a forma de
escolha do Coordenador Geral, explicitada no Art. 49, reconhego que
seria impossivel, a luz da legislagao vigente, proceder— so do outra
ferma, visto que somente para a fungao de Chefe de Departamento é pos
sivel a realizagao de eleigoes diretas no ambito da UFC. No caput do
Art. 59, foi esqueoido o Curso de ESperanto. Ainda no mesmo artigo,na
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membros do referido colegiado. Na alinea ; nao fica claro se 0 curso
seré anulado ou apenas a turma que nao alcangar matricula de dez alu
nos. Na alinea l 0 pronome "seu" gera uma ambiguidade sobre quem d2
veré ser aperfeigoado, se 05 componentes do colegiado, ou se todos
os docentes das Casas. No Caput do Art. 69 novamente foi esquecido o
Curso de Esperanto. Senti falta, ainda neste artigo, de uma alinea
que assegure um melhor entrosamento das Cases com os Departamentos e
a Coordenagao do Curso de Letras. Na alinea 3 do mesmo artigo a redg
gfio ficaria melhor se fosse alterada a ordem. Primeiro submete a apre
ciagao para depois divulgar o calendério. 0 Art. 89 além do mesmo pa
recer deslocado no texto, contém a expressao "em principio" que sugg
re ser possivel, por exemplo, atuar no 39 grau, o que sabemos ser im
possivel. 0 Art. 99 estabelece a figure do Coordenador de cada Ca-
sa. Sugerimos que seja criada também a figure do Vice—Coordenador. 0
Art. 10, da forma como esté, admite que o Curso de Esperanto desen-
volveré "atividades de difusao cultural relacionadas com a lingua, a
literature e a culture do pais de origem" quando de fato, isto é im
passivel visto que o Esperanto é uma lingua sem patria e nao reflete
de "per 31" a culture acumulada de nenhum povo. E finalmente, quanto
a0 Art. 11 ao descrever as atividades das Casas de Cultura deve relg
cionar também os cursos especiais. Fortaleza, 03 de setembro de1393.
Prof‘é Maria de Jesus de Sé Correia - Relatora. Finda a leitura 0 Professor R3

né Barreira agradeceu a oontribuigao da Conselheira Maria de Jesus de
Sé Correia e colocou a matéria em discussao. A primeira [selheira a
manifestar-se Foi a Professora Adelaide Gongalves que teceu elogios
ao parecer da relatora, mas levantou algumas duvidas e Hdiscordancias
objetivando a melhoria da proposta: Art. 59 - discordou da forma como
foi colocada a questao da avaliagao. Art. 69: pediu esclarecimento $9
bre o porqué de se estabelecer relagfio com a CCV, tendo ainda apresen
tado suas ddvidas com relagao as letras ; e i do artigo 59. Indagou
o motiro de a Pré-Reitoria de Extensao estar presente no dooumento.
A seguir a Conselheira Debora Soares apresentou os seguintes documefl
tos: Apés examiner o projeto de Resolugao que dispfie sobre a Cmmtflmi—
gao da Coordenadoria das Casas de Cultura e do Curso de Esperanto, a
Comissao designada pela Chefe do Departamento para emitir parecer so
bre tal documento, tomando como base 0 Estatuto e Regimento Geral da
UFC, faz as seguintes observagfies: I - Quanto a prépria condigao do
grgfio que se pretends criar. l) A Resolugao, em seu Artigo 29, 0 def;
ne como "orgao técnico administrative", o que nos leva a idafijfim§lo
com os érgéos suplementares previstos no Artigo 89 do Estatuto.A Coo;
denadoria das Casas de Cultura, no estanto, vincular-se—ia a Direto—
ria do Centro de Humanidades, diferenciando-se, assim, dos orgaos su—
plementares que, ainda, segundo o mesmo artigo do Estatuto, vinculam-
‘hh k na:4_.._,:, n\ a . .
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tanto, a representagao estudantil, o que nos parece razoével, tendo em
vista que a populagao discente das Casas de Cultura é flutuante e mag
tém vinculos por demais ténues com aquelas unidades. 3) I‘Acrescentousse ,
ainda, que o Artigo 89 da Resolugao define as Casas de Cultura como
"unidades basicas de ensino, pesquisa e extensao", o que, de aconcom
o Estatuto (Artigo 33 - Caput e § 19), e a definigfio de Departamento.A
Coordenadoria seria, deste modo uma espéoie de "Faculdade" com as Casas
de Cultura funcionando como Departamentos, mas com um dado comflicmflm:
uma "Faculdade de 19 e 29 Graus", vinculada ao Centro de Humanidades.
Conclui—se, assim, que a propria Resolugao deixa indefinido, ou define
de maneira contraditéria, o orgao por ela criado. II - Quanto a defini
gfio das Casas de Cultura: l) A concepgfio das Casas de Cultura, tal oo—
mo formulada no Artigo 89, sugere: — a fragmentagfio dos Departamentos
de Letras Estrangeiras, Letras Vernéculas ou de Literatura, ja que pro
pfie para aqueles orgaos as mesmas atividades destas unidades, senmaque
a nivel de 19 e 29 Graus. Esta sub-divisao ou dispersao dos e§AMOsiria
contra o parégrafo 19 do Artigo 33 do Estatuto, que diz: "0 Departamefl
to, definido como a menor fragao da estrutura universitéria, nao pode-
ré dividir-se em setores que lhe dispersem os estudos e lhe cmmnnmetam
a unidade." ou - a oriagfio de "departamentos" de 19 e 29 Graus, desmem
brados dos Departamentos existentes, compondo uma Coordenadoria OTacul
dade"). Isto contraria o Estatuto em seu Artigo 36 que dispfie: "... na
criagao ou reestruturagao dos departamentos..." serao observados as re
quisitos: (...) b. o nomero de docentes nao inferior a 20; c. nao-dupli
cacao de recursos materiais e humanos. Quanto ao numero de docentes pg
ra constituir "unidade basica de ensino, pesquisa e extensao", de todas
as Casas de Cultura, apenas a Britanioa preencheria o requisito. 0 itan
§_também seria desobedecido, pois a oriagao destas unidades envolveria
duplicagao de reoursos. 2) As fungfies propostas na Resolugao para as
Casas de Cultura sao atividades de ensino, pesquisa e extensao. Quando
o Estatuto da UFC menciona ensino, refere—se a ensino de 39 grau, isto
é, graduagao e posigraduagao. Us docentes das Casas de Cultura sao prg
fessores de l9 e 29 graus, nao credenciados, portanto, a ministrar au-
las de 32 grau. O que podem fazer é ensino de extenséo. Pelos motivos
expostos, a Comissao signatéria deste parecer sugere a n50 - aprovagao
da Resoluqao nos termos em que esta expressa. Fortaleza, 25 de agosto
de 1993. Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Francisco Sales de Souza, Rai-
mundo Benioio Filho e Teresa Maria Frota Bezerra.
Relato da Anélise de Anteprojeto de Resolugao que cria a Coordenadoria
das Casas de Cultura Estrangeiras— 0 Departamento de Letras Estrangei
ras reagiu ao anteprojeto com espanto e surpresa pois o documento oh;
gou as nossas maos em um momento em que um grande nomero de atividades
vém sendo realizadas em conjunto, tais come 0 "Seminério snhre n ai-
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Culture; a Feira de Ciéncias, Tecnologia, Saéde e Educagfio, na qual foi
realizado um painel, intitulado "O Ensino de Linguas e o Desenvolvimen-
to Cultural do Municipio", com a participagao das Chefes dos DBpBItQMEfl
tos de Letras Vernéculas e Estrangeiras e'as Coordenadoras do Curso de
Letras e das Casas de Cultura Estrangeiras e cuja oferta de Cursos e Sgt
vigos (VER "folder" do evento) foi feita para ser executada em comfimto.
Ainda em fase de maturagao, ha também a idéia de um seminério com or-
gfios da comunidade, aos quais podem ser prestados servigos na area de
linguas estrangeiras, cujos resultados influirfio e poderfio nortear a p2
litica de ensino de lingua estrangeira na UFC e, quem sabe, nas escolas
municipais e estaduais. Nao obstante, o anteprojeto e o pareoer emitido
por uma comissao composta por professores de inglés, francés, italiano
e alemao foram apreciados pelos professores do Departamento de Letras
Estrangeiras e o resultado é o que se segue: Os professores concordam
com o pareoer emitido pela comissfio (ver pareoer anexo) e acrescentam
que, para 3 Area de Letras e, particularmente, a de Letras Estrangahfls,
separar significa enfraquecer. Alguns exemplos foram citados, como a
concessfio dos créditos de lingua estrangeira I‘e II, na graduagao, aos
portadores de certificados das Casas de Cultura, que poderé ser suspen-
sa se 0 certificado for equiparado ao de qualquer outro emitido por in§
tituigfies de 19 e 29 Graus; a exclusfio dos professores de 19 e 29 Graus
das atividades restritas aos de 39 grau e vice—verse; e a prépria estrg
tégia para uma politica de ensino de lingua estrangeira na escola publ;
Ca. Os professores do Departamento sugerem, portanto, que os professo—
res de 19 e 29 graus continuem lotados no Departamento de Letras Estrag
geiras e que seja feita uma revisao na representagéo. No entanto, se 05
professores das Casas de Cultura insistirem na separagao, o Departamen-
to de Letras Estrangeiras sugere que seja feita através da transforma-
gfio da Coordenagao Geral em orgao suplementar, subordinado a Reitoria.
0 Departamento também achou conveniente o pronunciamento da Prmxmamnfia'
Geral da UFC vez que se trata de assunto de sua esfera de atuagfio. For-
taleza, 02 de setembro de 1993. Débora Candida Dias Soares, Chefe do pg
partamento. Dando continuidade a reuniao,a Conselheira Dulce Castelo,
na qualidade de Coofimrmdora Geral das Casas de Cultura enalteceu o parg
oer fundamentado da Conselheira Maria de Jesus Sé Correia, tendo feito
algumas consideragfies sobre a Estrutura das Casas de Cultura Estrangei—
re a sua relagao com os Departamentos; ressaltando aspectos ambiguos
que acarretam problemas. Comentando o parecer do Departamento de Letras
Estrangeiras a Conselheira Dulce Castelo informou que os pnfiksmnes das
Casas de Cultura n§o foram convidados a participar das disoussfies do do
cumento e reportou-se ao artigo 222 do Regimento da Universidade quecb;
xa abertura para a criagao da Coordenadoria das Casas de Cultura. Quan-
to ac problema da representatividade estudantil disse nao ser ~oossivel
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Dulce Castelo que para a redagfio do documento ora analisado o grupo re
correu 30 Professor Viliberto Cavalcante Porto, Assessor de Leghflegéo’
da Universidade. Afirmou ser dificil definir o nivel de ensino oferta—
do pelas Casas de Cultura, tendo em vista 3 diversificagfio de seus our
sos e o tipo de clientele. A0 mesmo tempo em que recebe alunos do 29
gram, oferta cursos somente para professores da UFC e nos-graduahdos. .. 0
pré-requisito para os seus cursos bésicos é o término do 19 grau. Em
seguida, a Conselheira Dulce Castelo reportou-se é luta historica do
quadro de professores do 29 grau em participar da universidade evitan—
do a marginalizagao em que viviam quando n50 participavam sequer dos
orgfios colegiados. Houve momentos que, em deCOrréncia da situagéo hi-
brida, chegaram a perder trés vagas e até foram ameagados de extingéo
do quadro. Finalizando,a Conselheire Dulce Castelo afirmou que a Coor-
denagéo Geral das Casas de Cultura responde pela parte pedagogica, or;
térios de selegfio, calendério sendo que a Comissfio Coordenadora do Veg
tibular (CCV) apenas administra a selegfio. Em seguida a Conselheira
Ana Maria Tavares Simfies representante do Centro de Humanidades junto
ao CEPE deu seu testemunho das dificuldades enfrentadas pelatflasse ao
longo da sua histéria e afirmou sentir-se feliz com o parecer do Dene;
tamento de Letras Estrangeiras quando diz que "dividir é afifimmmceflk
Considerou que n§o podia perdurar a situagfio ambigua das Casas de Cul-
tura. Ressaltou o desempenho da Coordenadora Geral, Professora Dulce
Castelo no resgate do papel e da fungéo das Casas de Cultura.Rmmsegfin—
do a reunifio a Conselheira Gloria Diogenes salientou no parecer da Cog
selheira Maria de Jesus de Sé Correia, o compromisso étioo que quebra
a idéia de coorporativismo, espirito que deveré prevalecer neste Cons;
lho. Como ex—aluna das Casas de Cultura considerou que além do compro—
misso e da COmpeténcia dos professores, a pesquisa também existe, dai
discordar da posigfio do Departamento de Letras Estrangeiras, baseado
apenas na legalidade. Admitiu que este Departamento deveria ser 0 pri-
meiro a apoiar a pretenséo das Casas de Culture. A Conselheira Sulami-
ta Vieira pediu a palavra e elogiou o parecer criterioso da arBaUmira
Maria de Jesus de Sé Correia, tendo discordado do parecer do Departe-
mento de Letras Estrangeiras, considerando que a criagfio da coordenadg
ria n50 elimina a possibilidade de um trabalho articulado Como sugeriu
0 Departamento de Letras Estrangeiras. Argumentou, que na realidade o
que se pretendia era definir a posigéo das Casas de Cultura no organe—
grama da UFC. Continuando afirmou que néo se podia questioner o ensino
realizado pelas Casas de Cultura e nem a competéncia do Assessor de Le
gislagfio da UFC, Professor Viliberto Cavalcante Porto. A seguir 0 Pro-
fessor René Barreira ressaltou‘ a importéncia da aprovagéo desse ante-
projeto que institucionaliza alguns procedimentos que jé vém sendo ado
tados ao longo da existéncia das Casas de Cultura, resolve as tensfies
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19 e 29 Graus nas Universidades. 0 Professor René Barreira discordou da
sugestao do Departamento de Letras Estrangeiras de criar um organ suplg
mentar vinculado a Reitoria e PréuReitorias, pois o objetivo desses a;
gfios é de apoiar e estimular as agfies desenvolvidas pelos Centros.Dados
mais trinta minutos para discussao da matéria, inscreveram-se os Conse-
lheiros Teoberto Landim, Débora Scares, Elza Franco Braga, Maria Elias
Soares, Ana Maria do Régo Monteiro, José Ferreira de Moura e René Bar-
reira. Inicialmente o Conselheiro Teoberto Landim elegiou a competéncia
da relatora, Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia, que além de ou-
vir as pessoas sugeriu alteracfies; parabenizou a ConselheimaDulce Caste
lo por seu empenho a frente do problema.Concordou com o parecer da relg
tora e discordou da vinculagao das Casas de Cultura a Reitoria; simpati
zante do desempenho das Casas de Cultura, salientou que os professores'
realizam um trabalho tao competente quanto as do 39 grau. A Conselheira
D'ébora Soares esclareceu que 0 Departamento de Letras Estrangeiras n‘ao qugs
tionou a qualificagéo dos professores das Casas de Cultura e nem foi cog
tra a pretensao deles; talvez devido o pouco tempo e a pouca prética, a
comissao que emitiu o parecer n50 se fez entender bem; esclareceu que a
objegao do grupo era contra alguns termos do documento a que de forma
alguma existia guerra do Departamento com as Casas de Cultura, como do;
xaram transparecer alguns Conselheiros. Tomando a palavra a Conselheira
Elza Franco Braga concordou que a autonomia e descentralizagao permiti—
r50 0 crescimento dos professores, que além do ensino deverfio também d§
dicar—se a pesquisa para que possam sempre melhorar seu desempenho. Pe-
dindo novamente a palavra a Conselheira Dulce Castelo manifestou sua gra
tidéo pelo testemunho dos Conselheiros com relagéo ao trabalho desenvoi
vido pelas Casas de Cultura e a certeza de que a Coordenadoria viabili-
zaré um trabalho cada vez mais integrado n50 56 com 0 Departamento de
Letras Estrangeiras, mais Com os demais departamentos do Centro de Humg
nidades. Ressaltou ainda a Conselheira Dulce Castelo que a vinculagao
a Pré-Reitoria de Extensfio é indispensével pela natureza do trabalho d3
senvolvido pelas Casas de Cultura. Em seguida a Conselheira Débora Soa-

yres fez um convite a Conselheira Dulce Castelo para que comparecesse ao
Departamento de Letras Estrangeiras a fim de esclarecer duvidas e ence;
rar problemas, no sentido de se partir para o desenvolvimento de um trg
balho academico de fundamental importéncia para a area de Letras. Apés
os elogios a relatora do processo, a Conselheira Maria Elias Soares afir
mou que n50 caberia votar o parecer do Departamento de Letras Estrangei
ras, pois ele nfio apresentava uma proposta, emitia uma opiniao;sendo as
sim, propfis que fosse colocada em votagfio a proposta da relatora e quafl
to a Resolugao em discussao, a Conselheira Maria Elias Soares se pronug
oiou afirmando que n50 via nenhuma ilegalidade quanto a criagfio de um
Departamento ou orgfio similar, justificando com a leitura dos ertioos
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taofies a estrutura universitéria. Ponderou ainda, que o anteprojeto em
apreciagao nao oontemplava a representatividade, aspiragao maior dos
professores das Casas de Cultura. Quanto a alegaoao do parecer do De—
partamento de Letras Estrangeiras relacionado ao aproveitamento de es
tudos pelo Curso de Letras, a Conselheira Maria Elias Soares lembrou
que este procedimento nao se inviabilizaria com a criagao da coordena-
doria, bastando apenas que se revisse o parecer que disciplina o assug
to. Apesar de todas as ressalvas, a Conselheira Maria Elias Soares afir
mou que votaria pelo parecer da relatora. Em seguida a Conselheira Ade
laide.Gongalves propfis encaminhamento para votaoao. Por sua vez 8 Con—
selheira Ana Maria do Régo Monteiro ressaltou a importéncia e a contri
buigao das Casas de Culturas no contexto universitério. 0 Conselheira
José Ferreira de Moura louvou o parecer da relatora, tendo apoiado o
sério trabalho dos professores das Casas de Cultura e salientado o as
forgo e a dedicagao da Conselheira Dulce Castelo no sentido de resol-
ver a problematica da classe. 0 Professor René Barreira agradeceu a so
licitagao da Conselheira Débora Soares de retirar a matéria em discus-
séo, da pauta da reuniao anterior deste Conselho, objetivando mais tam
po para a analise do anteprojeto. Colocado o anteprojeto em votagao,to
dos os Conselheiros foram favoréveis ao documento por unanimidade, aog
tando o parecer da relatora. A Conselheira Débora Soares fez a seguin—
te declaragao de voto: "Apesar de haver apresentado uma sugestao do De
partamento de Letras Estrangeiras de transformagao da Coordenagao das
Casas de Cultura em um orgao suplementar, voto a favor da Resolugao
por ter sido convencida pelo Presidente do Conselho, Professor R e n é
Barreira, Diretor do Centro de Humanidades da desvantagem da transfor-
magao sugerida".

SEGUNDA MATERIA: Homologagao de Concug
so. A Conselheira Maria Gercileni Campos de Araujo relatou a ‘matéria
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao do dia 31.08.93,r§
ferente ao resultado do concurso para preenchimento de 01(uma) vaga,
para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Psioologia Escolar e Proble-
mas de Aprendizagem, conforms Edital n9 37/93. Participaram do concur—
so 08(oito) candidatos, sendo que na classificagao final Susana Kramer
de Mesquite Oliveira foi aprovada com média ponderada 7,0 (sete), alas
Sificando-se em primeiro lugar. Diante do resultado, a candidate Susa-
na Kramer de Mesquite Oliveira foi indicada para contratagao. Posta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

TERCEIRA MATERIA: Projeto de Extensfio.
A CaR'ti'ra Marin rid: "lac”: rip (5 r‘nr-ncn‘a 'r‘p'ln‘i'nn n mn'l-Ai-in “an..."uu...
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Depafixmmnto de Letras Vernéculas. 0 projeto em questao teré eomo coordg
nadora a Professora Maria Elias Soares e como palestrante 0 Professor
Doutor Robert Beaugrand, da Universidade de Viena—Austria. Com inicio
para 08.09.93 e término 10.09.93, 0 projeto teré uma carga horéria de
06 horas e as palestras serao proferidas na Sala Interarte. A Conse-
lheira Maria de Jesus de Sé Correia esclareceu que este projeto é um
exemplo de integragao entre as Universidades do Nordeste, pois 0 Pro-
fessor Robert Beaugrand estava na Universidade Federal de Pernambuoo
ministrando palestras no Doutorado em Lingfiistica vindo ao Cearé para
trés dias de conferencias a convite da Conselheira Maria Elias Soares.
0 projeto em apreciagao destina-se a alunos do Curso de Mestrado anLin
gbistica e Ensino da Lingua Portuguesa, do Curso de Mestrado em Letras,
professores do curso de Letras da UFC e da UECE, alunos do Mestrado em
Letras da UECE. Objetiva: a) apresentar novas vertentes de aplicagao
das pesquisas sobre discurso; b) estender a comunidade universitéria
as atividades desenvolvidas pelo Mestrado em Linguistics e Ensino da
Lingua Portuguesa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unani$
midade. Comunicagbes: A Conselheira Adelaide Gongalves comunicou que o
NUDDC promoveré o Seminario "Fortaleza: varios Ulhares" __ segunda veg
550, com data prevista para 22 a 26 de novembro de 1993; como fase pre
paratéria haveré no NUDOC, no dia 09.09.93 as 9 (nova) horas uma reu-
niao para elaboragao do programa do referido Seminério; na cmorhflfidade
convidou os Departamentos a comparecer a reuniao, tendo ressaltado a
importanoia da participaoao dos Departamentos de Literatura e Letras
Vernéculas. A Conselheira Francisca Simao de Souza solicitou que se f;
zesse uma reflexao sobre a questao do Vestibular, pois vérios cursos
estao caminhando para a extingao, por conta do grande numero de vagas
ociosas. Na oportunidade o Conselheiro Teoberto Landim endossou a ne—
cessidade de se discutir o assunto em profundidade, dado o esvaziamento
am que se enoontram alguns cursos da Universidade. A Professora Sulami
ta Vieira chamou atengao para o fato do grande namero de alunos q u e
tém conseguido transferéncia para 0 Centro de Ciéncias da Saude, oriafl
dos de outras Universidadeg sem demonstrarem o nivel de conhecimento
dos alunos de nossa cidade que deixam de ingressar na Universidade por
conta do Vestibular. A Conselheira Francisca Simao de Souza lembrou que
os professores da UNICAMP assumiram a coordenagao-do vestibular, e a
equipe vem fazendo um trabalho sério de integragao com a escola de 19
e 29 grau, contribuindo assim para a melhoria do ensino bésico e evi-
tando o esvazimento da Universidade, afirmando que tal exemplo deveria
ser seguido pela UFC. Prosseguindo, a Conselheira Francisoa Simfio de
Souza admitiu que a Universidade deveria colocar-se contra o projeto
da Secretaria de Educagao que visa implantar a TVE até a 8E série. Nada mais
l V I I t o- l 0‘. t I ‘ -.


