
ATA DA 2273 SESSAO URDINARIA DU
CONSELHO D0 CENTRD DE HUMANIDA-
DES DA UNIVERSIDADE FEDERAL D0
CEARA.

Aos 05(cinco) dias do mes.de agosto de 1994(mil novecentos e no-
venta e quatro), as 9(nove) horas e 25(vinte cinco)minutos, reali-
zou—se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinaria do Conselho
de Centro sob a presidéncia do Senhor Diretor, Erofessor René Tei-
xeira Barreira, contando com a presence dos Senhores Conselheiros:
Maria Elias Soares, Vice—Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto
Mourao Landim, Chefe do Departamento de Literature; Maria de Jesus
de Sa Correia, Chefe do Departamento de Letras Vernéculas; Débora
candida Dias Soares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e represen-
tante do Departamento de Letras Estrangeiras; Isabelle Braz Peixo—
to da Silva, representante do Departamento de Ciéneias Sociais e
Filosofia; Sandra Eli Bachiega, Chefe em exercioio do Departamento
de Psicologia; Laéria Beserra Fontenele, representante do Departa—
mento de Psicologia; Francisca Sinao de Souza, Chefe do Departa-
mento de Historia; Euterpe Barreto Rosa de Sousa, CoordenadOra do
Curso de Letras; Fatima Maria Alencar Araripe Bezerra,representan—
do a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Célia Leite Juliao,
Coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de
Oliveira, Coordenador do Curso de Histdria; Elza Maria Franco Bra-
ga, Coordenadora em exercicio do Programa de Poe-Graduagfio em So—
ciologia e Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas
de Cultura Estrangeira. Dando inioio a reunifio 0 Professor René
Barreira fez a inclusfio de duas matérias na pauta:Prorrogag§o de
afastamento de docente (0dilio Alves Aguiar -Departamento de Cién-
cias Sociais e Filosofia) e Recurso interposto pela discente Anto-
nia Neudina Paiva Soares ao Conselho de Centro.PRIMEIRA MATERIA -
Licenga Sabética.A oonvite do Professor René Barreira, 0 Professor
Dilmar Santos de Miranda relatou matéria de seu interesse, aprova-
da pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de
26.07.94, referente a solicitagao de licenga sabétioa, para 0 se—
gundo semestre de 1994, quando realizaré pesquisa na area de Sooi—
ologia da Mdsica e de Arte, na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciéncias Humanas da Universidade de 550 Paulo)intituladq " 0 JAZZ
EM SAD PAULO", orientada pelo Professor José Carlos Bruni.Na opor-
tunidade, 0 Professor Dilmar Santos de Miranda fez a leitura do
seu plano de trabalho com as devidas consideragfies. Posta em vota~
950,-a matéria fai aprovada por unanimidade.SEGUNDA MATERIA.Contr§
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do Professor Doutor,GUNTHER MALUSCHKE(Doutor em Filosofia, pela

Universidade de Bonn—Alemanha e Livre—Docente em Filosofia, pela

Universidade de TUbingen—Alemanha; atualmente professor viSitante

e pesquisador no quadro da Universidade de Brasilia, sob os auspi—

cios da DAAD(Servigo de Intercémbio Academico), para o periodo de

20.08 3 26.12.94. Tendo a Conselheira Elza Braga feito a leitura

do plano de trabalho do Professor Gunther MalusctC que deveré

ministrar discipline no Curso de Especializac§o(lato sensu) em

Anélise Politica), a Conselheira Maria Elias Scares questionou to

referido plano de trabalho, pois, segundo pensa, n50 se justifica

contratar um professor visitante doutor, por .4 meses, com salério

de titular DE, para atuar apenas em Curso de Especializagao, sobre

tudo quando 0 Departamento acaba de implementar um Curso de Douto-

rado; ponderou que a contratagao se justificaria caso o professor

desenvolvesse atividades n50 56 de docéncia, mas de pesquisa e

orientagao, no Mestrado e Doutorado em Sociologia, tendo na oportu

nidade demonstrado ‘ seu cuidado para com a referida contratagéo ,

haja vista que o processo iria para o CEPE que é bastante criteri—

oso. 0 Conselheiro Teoberto Landim endossou as palavras da Conse—

lheira Maria Elias Soares, tendo em seguida 0 Professor René Bar-

reira apresentado sugestfio no sentido de aprovar a matéria em

questao, com a condigéo de ser reelaborado. 0 plane de trabalho . da

referido docente, que deveria miniStrar disciplina na dds—gradua—

gfio<stricto sensu), isto é, Mestrado e Doutorado em Sociologia.Prg

posta aprovada por unanimidade pelo Conselho de Centro. Dando pros

seguimento a reunifio, 0 Professor René Barreira retirou de pauta

a contratagao da Professora Visitante Rosemary Elizabeth Galli,por

n50 ter sido apresentado seu plano de trabalho e curriculum vitae.

TERCEIRA MATERIA.Prorrogag§o da Cessao do Professor Paulo .Sérgio

Bessa Linhares ao Governo do Estado. 0 Professor René Barreira re

latou a matéria referente a prorrogagao da cessao do Professor

Paulo Sérgio Bessa Linhares ao Governo do Estado, feita pelo Go-

vernador do Estado a0 Magnifico Reitor, dentro dos termos do Con-

vénio de Cooperagfio técnica, firmado entre o Governo do Estado

do Cearé e a UFO, a fim de exercer as fungfies do cargo de Secretg

rio da Culture e Desporto do Cearé até 31 de dezembro de 1994.Con

tinuando o seu relato, 0 Professor René Barreira informou que ha—

via encaminhado o processo em questao ao Departamento de Ciénoias

Sociais e Filosofia, que o aprovara em reuniao de 26.07.94.0 Pro-
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; fessor René Barreira informou aos Senhores Conselheiros que o Pro+
fessor Paulo Linhares esté ministrando 01(uma) discipline na érea de
Antropologia. Posta a matéria em discussfio, a Conselheira Francisca s;
méo de Souza esclareoeu que jé vivenciou situagfio semelhante e que Se-
cretério de Estadoisegundo informagfies obtidas junto a Superintendéncia
de Reoursos Humanos, deVe ser liberado totalmente de suas atividades
académicas, pois quem tem Dedicagfio Exclusiva nfio pode ter dois empre-
gos. Pedindo a palavra, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia
admitiu a ilegalidade do caso, tendo afirmado que outros professores
jé vivenciaram a mesma situagéo e tiveram que optar. Demonstrou sua
admiragéo para com o Departamnto de Ciéncias Socials e Filosofia que
sempre tem defendido a ética e a moralidade em todos niveis, e esté,
neste caso, especificamente, agindo de forma n50 convencional.Destacou
que o professor em questfio, ao fazer concurso pfiblico para ingressar
nesta Universidade, e antes mesmo de assumir o oargo,jé pleiteava a
referida cesséo, configurando ai uma evidente diferenga de comportameg'
to se comparada a situaefio dele, com outros casos semelhantes que n50
foram sequer submetidos a apreoiagfio dos colegiados nos Departamentos.
Continuou, indagando, se 0 tratamento diferenciado se devia ao fate
de 0 referido professor ser, atualmente, Secretério de Cultura do Es—
tado. Neste caso, n50 seria justo nem ético que o parecer deste Conse-
lho fosse favorével considerando as diferangas de tratamento quando o
mesmo motivo envolve pessoas menos "notéveis". Em seguida, a Conselhe;
‘ra Isabelle Braz.Peixoto da Silva, oomo membro do Departamento de Ci—
éncias Sociais e Filosofia, precisamente da érea de AntropologiaJ res—
saltou que tem havido,no émbito do referido Departamento,discussfies ig
ternas sobre a cessfio de docentes. Ressaltou a oomplexidade da 7 situ—
agéo, por ser 0 Professor Paulo Linhares reoém-admitido na Universida-
de. Esclareoeu aos Senhores Conselheiros que os professores da érea
de Antropologia foram bastante francos com 0 Professor Paulo Linhares,
em saber qual a sua perspectiva como professor universitério, tendo o
citado docente reafirmado sua intengéo em continuar suas atividadese
académicas. Por sua vez, a Conselheira Elza Braga salientou que na
época em que havia sido subchefe do Departamento de Ciéncias -Sociais
e Filosofia, e a Professora Maria Sulamita de Almeida Vieira, Chefe ,
tentaram regularizar a situagfio dos professores afastados;. concorddu
com a Conselheira Isabelle Braz Peixoto da Silva, porém admitiu que
deveria haver rigor com essa situagéo, tendo endossado as palavras da
Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia. Dando prosseguimento é dis-
cussfio da matéria, o Conselheiro Teoberto Landim ponderou que,enquanto
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0 Departamento de Ciéncias Socais e Filosofia continuar com essa flexi-

bilidade a questfio seré discutida a nivel de Conselho de Centro.Ressal-.

tou que 0 Departamento supramencionado deveria ter coragem de encarar

o problema. Finalizando, 0 Professor René Barreira afirmou que estava

presente a reunifio do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia ,

oportunidade em que a matéria em questfio foi amplamente discutida. Sa-

lientou que vérios professores ressaltaram o trabalho 7 do . Professor

Paulo Linhares, frente a Secretaria da Cultura e a inporténcia de pro-

fessores da UFC exercerem as fungoes de Secretério de Estad0.0 Profes-

sor René Barreira ponderou ainda que outros professores do Centro de‘

Humanidades foram cedidos com base no acordo de cooperagéo existente

entre a UFC e o Boverno do Estado. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada com o seguinte resultado:06(seis) votes a favor, 04(quatro)vg

tos contra e 04(quatro) abtengfies. QUARTA MATERIA.Afastamento de doceg:

te. A Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia relatou a matéria apro-

vada pelo Departamento de Letras Vernéculas em reunifio de‘ 04.08.94 ,

referente ao afastamento da Professora Ana Célia Clementine Maura, no

periodo de 08.08.94 8 08.08.95, para elaborar dissertagao de Mestrado,

na Faculdade de Educagfio, da Universidade Federal do Cearé. Posta .em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.QUINTA MATERIA.Prorro-

gagfio de afastamento de docente. 0 Professor René Barreira relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em

reuniéo de 26.07.94, referente a prorrogagfio de afastamento de inte-

resse do Professor 0dilio Alves Aguiar, no periodo de agosto de 1994

3 agosto de 1995, a fim de prosseguir Curso de Doutorado em Filosofia

Politics na Universidade de 550 Paulo. 0 Professor 0dilio Alves Aguiar

encaminhou relatério referente ao periodo 1994.1(disciplinas cursadaQ,

ressaltando que o semestre l994.2_seria dedicado a0 seu projeto de tese.

Anexo a documentagfio, foi encaminhado também o parecer favorével de seu

professor orientador Renato Janine Ribeiro, quanto a continuidade de

sua permanéncia em Sfio Paulo, a fin de que possa pesquisar e redigir a

tese pretendida. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimi-

dade.SEXTA MATERIA. Projetos de Extensfio. a) A Conselheira Maria de

Jesus de Sé Correia relatou a matéria aprovada pelo Departamento de

Letras Vernéculas em reunifio de 04.08.94, referente ao projeto de ex-

tenséo intitulado'TapmfiiagaJde Professores da Escola Estadual .Mareehal

Juarez Tévora", coordenado pela Professora Maria Ednilza Oliveira More;

re. A Conselheira Maria de Jesus COIreia justificou a auséncia da Coor—

denadora do referido projeto, tendo esclarecido que o projeto em ques—
- ~ - u .— at n .7 FL."
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de aplicagao de estégio é a Escola Marechal Juarez Tévora). Justifica—

se tembém pelo atendimento a solicitagao do corpo docente da Escola Es
tadual Marechal Juarez Tévora de realizagéo de uma capacitagao sistemé

tica, jé iniciada de forma esporadioa pela equipe de Letras/UFC que

compfie o Pro-Leitura(Projeto de Leitura entre a UFC, a Secretaria de

Educagao do Estado e a Embaixada da Franga). Esclareceu a Conselheira

Maria de Jesus Correia que referido projetoJanteriormente apresentado

como de melhoria da qualidade de ensinOJestava sendo apresentado agora

como projeto de extensao. Contando com 80 horas, o projeto em questao

'realiza—se de margo a dezembro de 1994. Conta com a participagao dos

Professores Ana Célia Clementino Moura, Yvanowick Dantas Valério e

alunos de Prética de Ensino II e destina-se a professores do 19 grau me
nor da Escola Estadual Marechal Juarez Tévora. Posta em votagao, a mate

ria foi aprovada por unanimidade.b) A Conselheira Débora Candida rDias

Soares relatou a matéria aprovada " ad referendum" pela Chefia do Depa;
tamenta de Letras Estrangeiras em 02.08.94, referente ao projeto de

extensao por ela coordenado intitulado " VIII Jeminério Nacional sobre

Ensino de Inglés Instrumental em Universidades e Esoolas Técnicas Fede-

rais Brasileiras". A Conselheira Débora Soares esclareceu que o projeto

em questfio realizar-se—é de 22 8 26.08.94, no Ponta Mar Hotel, com uma

oarga horéria de 30 horas.Esclareceu ainda que o Projeto "Ensino de

Inglés Instrumental em Universidades e Escolas Técnicas Federais Brasi—

leiras"vem realizando Seminérios looaisJ regionais desde 1979, havendo um

rodizio entre as universidades que integram 0 projeto coordenado pela

PUG/$50 Paulo. A UFC sediou 0 II Seminério Regional em 1981, sendo este

o 19 Seminério Nacional a ser realizado em Fortaleza.Professores da

UFC e de outras Universidades participantes apresentarao comunioagfies

sobre atividades relaoionadas ao Inglés Instrumental. Participarao do

Seminério através de WORKSHOPS as Professoras Maria Antonieta Alba Ce-

lani(PUC/SP), Rosinda de Castro Guerra Ramos(PUC/SP) e Digelma .Ribeiro
Victor(UFPb). Proferiré palestras 0 Professor JOHN HOLMES, da Universi—

dade de Loucaster. 0 Seminério destina-se a pnfifismnes de universidades,

esoolas técnicas, cursos especiais, 29 grau e estudantes de prética de

ensino. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.SETIMA

MATERIA. Colaboragéo de docente da UFPi ao Departamento de Letras Es-

trangeiras da UFC. A Conselheira Débora Soares relatou a matéria refe-

rente a solicitagao de Isabel Maria Gadelha Diogenes, servidora da Es-

cola Téonioa Federal do Piaui, ocupante do cargo de professor de ensino
an AA A I r— -1- T1-...‘-- l—-.I-—a'l A- “0.900! A Dun-Pnnnn-nn "Ric-n
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na Universidade Federal do Cearé, nos termos do item II art.47 do De!
creto n9 94.664/87, em virtude de aprovagao para o mestrado em getras
nesta Universidade. 0 Professor René Barreira aparteou, esclarecendo
que além de transferencia e movimentagao, exists 0 recurso de afastameg
to para colaboragao, tendo feito a leitura do Art.47, item IIJObjetivan
do esclarecer os Senhores Conselheiros: " Além dos casos previstos na
legislagao vigente, o ocupante de cargo ou emprego das carreiras ‘de
Magistério e Técnico-Administrativas poderé afastar-se de suas funcfies,
assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus em razao da
atividade docente: II- para prestar colaboragao a outra instituigao de
ensino ou de pesquisa." Encaminhado o processo pela Direcao do Centre
30 Departamento de Letras Estrangeiras, Foi emitido parecer ‘ favorével
pela chefia do mencionado Departamento. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade.OITAVA MATERIA. Recurso interposto pela‘disceg
te ANTONIA NEUDINA PAIVA SOARES ao Conselho de Centre. 0 Professor René

Barreira fez a leitura do recurso que se segue: Em fungao da negativa
da Chefia do Departamento de Histéria de encaminhar a apreciacao desta
matéria ao colegiado, do referido departamento, estamos submetendo a
esse egrégio colegiado do Centro de Humanidades para que dé seu parecer
sobre a matéria de acordo com o oficio em anexo, que contém os devidos
esclarecimentos sobre a matéria em questao. Sem mais para o momento ,
saudagfies universitérias.Ant6nia Neudina Paiva Soare39'Venho p0r meio
desta solicitar desse departamento, através do seu colegiado, parecer
referente ao recurso solicitando revisao de nota final da discipline
Histéria Contemporrénea I.Esclarecemos que essa solicitagfio dar-se, em
face da professora da referida discipline haver procedido a revised ,
mantendo sua avaliagao, sendo que para processar tal revisao foi neces-
sério encaminharmos 3 solicitagfies ao departamento; acreditamos que
esse comportamento demonstra uma predisposigao da professora com rela—

950 a avaliacao. Esclarego ainda que muito embora, o meu rendimento nfio
tenha sido excelente, em face da necessidade de ausentar-me das aulas
as segundas e quartas as 8:30 devido ao curso de francés que o programa
de bolsas do qual fago parte me exige fazer; creio haver me esforgado
no sentido de cumprir as tarefas para a avaliagao, bem como, haver lido
e compreendido os textos apresentados para discussao, tendo assim, um
rendimento satisfatério para minha aprovagao. Nesse sentido gostaria que
esse colegiado composto de professores dos quais jé fui aluna a que por—
tanto, sabem de meu esforco e potencial academico, procedesse a uma ana—
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lheira Francisca Simfio de Souza, que ministrara a discipline Historia'
Contemporénea I,. aludida pela aluna Antonia Neudina Paiva Scares, escla-
receu que a citada aluna n50 assistia vinte minutos de aula; salientou
que,inicialmente,a aluna solicitara a revisfio da nota sem colocar a
justificativa, tendo side a revisfiojprocedida em vérias etapas.Admitiu
ter sido generosa com a nota atribuida a aluna. Ponderou que a questéo
principal dizia respeito a0 fate de a aluna ser do PET, tentando portag
to néo perder a bolsa; afirmou ainda que 0 case da aluna mencionada nfio
havia sido de predisposigfio do professor,haja vista que oito alunos ti—
nham sido reprovados. 0 Conselheiro Teoberto Landim pediu a palavra pa—
ra dizer que no " Manual do Estudante" n50 observara neste caso, recur-
so so Conselho de Centro, tendo lido 0 regimento da Universidade, que
diz na pégina 70, Art. 114:-Ser§o asseguradas ao docente, nas verifica-
gfies para avaliagfio da eficiéncia, liberdade de formulagfio de questfies
e autoridade de julgamento- Paragréfo finico- Da decisfio do docente em
matéria de avaliagao de eficiéncia n50 caberé recurso". Diante disso, a
matéria foi retirada de pauta.ASSUNTUS DE INTERESSE DU CENTRO DE HUMAN;
DADES E/ 0U DA UFC. 0 Professor René Barreira lembrou que em julho a
Professora Maria Elias Soares, Vice-Diretora do Centro de Humanidades no
exercicio da DiretoriaJatravés de oficio-circular encaminhado a todos
os professores titulares, assistentes e auxiliares deste Centro, os
havia convocado a comparecer, no dia 10.08.94, as 10(dez) horas, no Au:
ditério José Albano, a fim de discutir o processo eleitoral para esco-
lha dos novos representantes do Magistério Superior(Titulares, Assisteg

tea e Auxiliares) junto ao Conselho Universitério(CDNSUNI). Na oportuni-
dade, 0 Professor René Barreira reiterou o convite. Finalizando, 0 Pro—

fessor René Barreira comunicou que na segunda quinzena de agostd,o Cen—
tro de Humanidades promoveré um painel sobre " 0 papel da Secretaria da
Ciéncia e Tecnologia e da FUNCAP no Desenvolvimento das Ciéncias Humanas,
das Letras e das Artes". Nada mais.havendo a tratar, o Senhor Diretor de—
clarou encerrada a sessfio, da qual, eu Maria de Nazaré de Oliveira Lédo ,
na qualidade de secretéria lavrei a presente ata, que depois de lida ,
vai ser assinada por mim e pelos presentes.....


