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Ata da 43 5a Sessao Ordinaria do Censelho do Centre de Humanidades da

Universidade Federal do Ceara. A03 19 (dezenove) dias do mes de

dezernbre do ano de 2006 (deis mil e seis), £18 09h30min (neve horas e

trinta minutes), realizou—se na sala de reuniées, mais uma sessile erdinéria

do Conselho do Centre de Humanidades, sob a presidéncia da Senhera

Diretera, Prefessera Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a

presenca dos Senhores Conselheires: Elizabeth Dias Martins e Irenisia

Oliveira — chefe e representante ad hoc do Departamento de Literatura;

Sandra Maia Farias Vasconceles — chefe do Departamento de Letras

Vernaculas; Livia Marcia Tiba Radis Baptista e Jacqueline Freitas Bezerra

— chefe e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Liana

Viana do Amaral - representante do Departamento de Comunicacae Social;

Rute Batista de Pontes — chefe do Departamento de Ciéncias da

Informacéie; Céssio Adriano Braz de Aquino e Izabel Cristina Ferreira

Borsoi -— chefe e representante do Departamento de Psicelegia; Gersen

Gallo Ledezma Meneses — representante do Departamento de Histéria;

Atila Amaral Brilhante e Joana d’Arc Mesquita Borges — chefe e

representante do Departamento de Filesofia;Mar1uce Coan - coordenadora

do Curso de Letras; Ines Silvia Vitorino Sampaio — coordenadora do Curso

de Comunicacae Social; Luciana Lobe Miranda — coordenadora do Curso

de Psicelegia; Joae Ernani Furtade Filho — Vice-coordenador do Curso de

Historia; Marcia Teixeira Negueira — coordenadora do Pregrama- de Pos-

Graduacao em Lingfiistica; Fernanda Maria Abreu Coutinhe — coordenador

do Programa de Pés—Graduacae em Letras; Izabelle Braz Peixete da Silva —

pela coordenadora do Programa de Pés-Graduacae em Seciolegia; Maria

Aparecida de Paiva Montenegro — coordenadora do Programa de P68-

Graduacae em Filesofia; Glaucya Gislayne Brite Cavalcante —

coordenadora geral das Casas de Cultura Estrangeira; Maria Elias Scares —

ex-diretora do Centre de Humanidades; Jesé Lima Teixeira — representante

do Cerpe Técnico Administrative; Marcos de Arafije Nascimento —

representante do Centre Académice do Curso de Letras; Luisa C. de

Arruda Coelho — representante do Centre Académico de Psicelogia;

Rodrigo Santaella Genealves — representante do Centre Académice de

Ciéncias Seciais e Maria Jesiane Vieira — representante do Centre

Académico de Histéria. ORDEM DO DIA: A Senhera Diretora celecou

em apreciacfie a pauta do dia, tendo side feitas as seguintes Inclusfies: 1)

a) Resultade’ do Concurso Pfiblice para Professor Assistente — Setor de

Estudo: Psicelegia Comportamental; 2) Afastamente de Docente —

Departamento de Comunicacfio social: Prefa. Sylvia Beatriz Bezerra

Furtade; Departamento de Letras Vernaculas: Bernardete Biasi

Redrigues. 3) Departamento de Letras Vernaculas — Relatério Final do

prejete de pesquisa A modalidade e sua expressao em Lingua Portuguesa.

Exclusfioz 1) Revisfio das equivaléncias dos Curricules dos Cursos de



Comunicacfio Social. PRINIEIRA MATERIA: Aprovacao da Ata da

4343 Sessao Ordinaria. Havendo quorum regimental a Senhora Diretora

colocou em aprovacao da Ata da 4343 sessao ordinéria do Conselho do

Centro de Humanidades. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. SEGUNDA MATERIA: HOMOLOGACAO D0

RESULTADO DO CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO — 2)

Departamento de Filosofia. A Conselheira Joana D’arc Mesquita Borges

relatou a matéria, que trata do resultado do Concurso para Professor

Adjunto, Setor de Estudo: Filosofia Prética. A Conselheira Joana D’aIc

Mesquita Borges informou a0 Conselho de Centre que concorreram trés

(03) candidatos para uma (01) unica vaga existente e teve como indicaca'io

para 0 1° lugar o candidato José Carlos Silva de Almeida corn média final

8,33 (oito Virgula trinta e trés). Posta em votacao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. TERCEIRA MATERIA: HOMOLOGACAO DE
RESULTADO DE CONCURSO PARA PROFESSOR ASSISTENTE —

Depto. de Psicologia. O Conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquino

relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, que trata do

resultado do Concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo:

Psicologia Comportamental. O Conselheiro Cassio Adriano Braz de

Aquino fez a leitura da ata do referido concurso que teve sete candidates

inscritos, porém apenas seis compareceram as provas e trés foram

aprovados. A candidata Daniely Ildegardes Brito Tatmatsu foi indicada

para 0 1° lugar com média final 8,47 (oito virgula quarenta e sete). Posta

em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA

MATERIA. PROJETOSVDE EXTENSAO. Centro de Humanidades.

A Conselheira Maria Aparecida de Paiva Montenegro relatou a matéria,

que trata da IV Semana de Humanidades, que sera realizada no periodo

de 24 a 27 de abril do corrente ano, tendo como objetivo principal: Refletir

com toda comunidade académica do Centro de Humanidades da UFC

(alunos, funcionarios e professores) sobre o papel das ciéncias humanas no V

mundo contemporaneo e no quadro geral das ciéncias hoje, bem como

diagnosticar a situacao atual do Centro de Humanidades propondo solucfies

para os problemas apontados. Posta em votacao a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Comunicacfio Social. a) A Conselheira

Inés Silvia Vitorino Sampaio relatou a matéria, aprovada em reuniao do

Departamento de Comunicacao Social realizada no dia 14.12.06, que trata

do projeto de extensao intitulado: “Vila das Artes”, coordenado pela

Profa. Sylvia Beatriz Bezerra Furtado, 6 tern como objetivo principal:

estabelecer urn processo continuo de formacao teérica e técnica de

realizadores no campo do audiovisual, inicialmente, e em seguida, da

danca, das arjces Visuais e das midias interativas, que mesmo sendo geral e

inangente, considere as especificidades das diversas modalidades de

Macao de codigos que integram som, texto e imagem



contemporaneamente. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidades. A Conselheira Liana Viana do Amaral relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social, em reunifio do 'dia

14.12.06, que trata do projeto de extensao intitulado: “Liga Experimental

em Comunicacfio”, coordenado pela Profa. Glicia Maria Pontes Bezerra, e

tern como objetivo geral “Dar suporte na area de comunicacfio a

Universidade Federal do Ceara, Entidades do Terceiro Setor, Movimentos

Sociais e Associacfies Civis sem fins lucrativos, atrave's do envolvimento

do corpo docente e discente do Curso de Comunicacao Social da UFC,

contribuindo para uma melhor formacao profissional e humana dos

estudantes promovendo uma interacao entre a universidade e a sociedade”.

Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA

MATERIA. PROJETOS DE PESQUISA. Departamento de Filosofia ——

a) A Conselheira Joana d’Arc Mesquita Borges relatou a matéria, aprovada

pelo Departamento de Filosofia, que trata do projeto de pesquisa intitulado:

“Amizade como conceito fundamental da filosofia pratica: uma

proposta de fundamentacfio para além do universalismo e do

particularismo”, coordenado pelo Prof. Konrad Christoph Utz. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Maria

Aparecida de Paiva Montenegro, relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Filosofia, 'que trata do projeto de pesquisa intitulado:

“Michael Montaigne: passagens e momentos filosofico”, coordenado

pela Profa. Joana D’Arc Mesquita Borges. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia — O Conselheiro

Céssio Adriano Braz dc Aquino relatou a mate’ria, aprovada pelo

Departamento de Psicologia em reuniao do dia 06.12.06, que trata do

projeto de pesquisa intitulado: “A aprendizagem de verbos descritivos de

eventos privados por criancas: sei ou acho?”, coordenado pelo Prof.

1050 110 Coelho Barbosa. Apos a leitura do parecer favoravel a0 referido

projeto, posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Departamento de Comunicaca‘o Social — A Conselheira Liana Viana do

Amaral, relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Cornunicacfio

Social em reuniao realizada no dia 14.12.06, que trata do projeto de

pesquisa intitulado: “Imagem e Intensidade no cinema de Sokurov”,

coordenado pela Profa. Sylvia Beatriz Bezerra Furtado. Apés a leitura do

parecer favoravel ao referido projeto, posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. QUINTA MATERIA: Prorrogaeao de

Projeto de Pesquisa — Departamento de Filosofia — A Conselheira Joana

D’Arc Mesquita Borges relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Filosofia, que trata do pedido de prorrogacao 'do projeto de pesquisa

intitulado: “A Concepcfio platfinica de linguagem a luz da filosofia de

Wittgenstein”, coordenado pela Profa. Maria Aparecida de Paiva

Montenegro. SEXTA MATERIA: Relatérios de Projetos de Pesquisa —



a) Departamento de Letras Vernaculas - A Conselheira Sandra Maia

Parias Vasconcelos, relatou as matérias aprovadas pelo Departamento de

Letras Vemaculas, em reuniao do dia 11.12.06, que trata dos relatérios de

projetos de pesquisa intitulados: a) “A construefio dos enunciados:

estudos de orientagfio funcionalista”, coordenado pela Profa. Marcia

Teixeira Nogueira; b) “Competéncia Discursiva em Lingua

Estrangeira”, coordenado pela Profa. Marlene Gonoalves Mattes; c)

“Cognieao e Lingiiistica: interfaces”, coordenado pela Profa. Ana

Cristina Pelosi Silva de Macedo; d) “Um estudo experimental da

realidade psicolégica da metafora Dificuldades sao pesos”, coordenado

pela Profa. Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo; e) “0 desenvolvimento

das construeoes relativas em narrativas infantis”, coordenado pela

Profa. Ana Célia Clementino Moura; e) “Estudos do texto e do discurso”,

coordenado pela Profa. Monica Magalhaes Cavalcante; f) “Estudo

Teorico-metodolégico de Tradieoes Discursivas uma Experiéncia com

o Género Textual Anl'lncio” — Projeto para estagio Pés—Doutoral,

coordenado pela Profa. Berriardete Biasi Rodrigues. Apés a leitura dos

pareceres favoravel aos referidos relatorios, postas ern votaeao, as matérias

foram aprovadas por unanimidade. Departamento de Letras Vernéculas

- -.A Conselheira Sandra Maia Farias Vasconcelos relatou a matéria

aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas que trata do relatério

final do projeto de pesquisa intitulado: “A Modalidade e sua Expressao

em Lingua Portuguesa”, coordenado pela Profa. Marcia Teixeira

Nogueira. Apos a leitura favorével do parecer, posta em votagao a matéria

foi aprovada por unanimidade. Departamento de Psicologia — O

conselheiro Cassio Adriano Braz de Aquino, relatou a matéria aprovada em

reuniao do Departamento de Psicologia em reuniao do dia 04.10.06, que

tratas do relatorio final do projeto de pesquisa intitulado: “Novas Jornadas

de trabalho x Precarizaefio Laboral: implicaefies mfituas no contexto

atual do mundo do trabalho”, coordenado pelo Prof. Cassio Adriano

Braz de Aquino. Posta em votaeao a matéria foi aprovada por unanimidade.

SETIMA MATERIA: Afastamento de Docente: Departamento de

Letras Vernaculas — A Conselheira Sandra Maia Farias Vasconcelos

relatou a mate’ria aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas em

reuniao realizada no dia 11.12.06, que trata da solicitaofio de afastamento

da Profa. Bernardete Biasi Rodrigues, por um periodo de 01 (um) ano a

partir de 01.02.07, a fun de cursar estagio pos doutoral na Universidade de

Tiibingen — Alemanha. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Departamento de Comunicaeao Social - A Conselheira

Liana Viana do Amaral relatou a matéria aprovada em reuniao do

Departamento de Comunicagao Social realizada no dia 05.12.06, que trata

(h solicitagao de afastarnento da Profa. Sylvia Beatriz Bezerra Furtado,

pt! I!!! periodo de 30 (trinta) dias a fim de fazer pesquisas e levantamento
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de material- cinematografico para conclusfio da sua tese de‘ doutorado. Posta

em votacéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA

MATERIA: Prorrogacfio de Afastamento — Coordenaefio Geral das I

Casas de Cultura Estrangeira — Casa de Cultura Hispéinica. A

Conselheira Glaucya Gislayne Brita Cavalcante relatou a matéria aprovada

pela Coordenacfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao

realizada no dia 28.11.06, que trata da solicitaoao de prorrogacfio de

afastamento da Profa. Maria Alice Arruda Ferreira Goma, por um

periodo de 01 (um) arm, a partir de 09.01.07, a firm de dar continuidade ao

curso de doutorado que ora realiza na Universidade Computense de Madri

— Espanha. Posta em votacao, a mate'ria foi aprovada por Lmanimidade.

NONA MATERIA: Progressfio Funcional Horizontal — Coordenacfio

Geral das Casas de Cultura Estrangeira - A Conselheira Glaucya

Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas em reuniao da

Coordenaoao Geral das Casas de Cultura Estrangeira, realizada no dia

15.12.06, que trata do pedido de progressao funcional horizontal dos

seguintes docentes: 21) Casa de Cultura Britfinica — Profa. Solange -

Cartaxo Philomeno Gomes solicitavprogressao funcional horizontal da‘

Classe E, referéncia 2 para a classe E referéncia 3 do"‘Quadro de Magistério

de 1° 6 2° Graus; b) Casa de Cultura Hispanica — Profa. Maria Alice

Arruda Ferreira Gomes, solicita progressao funcional horizontal da

Classe E, referéncia 2 para a classe E referéncia 3 do Quadro de Magistério

(16 1° e 2° Graus. Postas em votacao, as matérias forarn aprovadas por

unanimidade. DECINIA MATERIA — Progressfio Funcional Vertical —

Coordenacfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira - A Conselheira

Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias aprovadas em

reuniao da Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira, realizada

no dia 15.12.06, que trata do pedido de progressao funcional vertical da

Profa. Marlucia Barreto Aguiar, da Casa de Cultura Britanica, da classe

E, referéncia 4, para a classe Especial do Quadro de Magistério de 1° 6 2°

Graus. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

DECIMA PRIMEIRA MATERIA: Criaefio de Disciplinas —— a) Curso

de Letras. A Conselheira Marluce Coan relatou as matérias aprovadas pelo

Colegiado do Departamento de Literatura; Departamento de Letras

Vernaculas 6 Departamento de Letras Estrangeiras e pelo Colegiado da

Coordenagao do Curso de Letras, que trata do pedido de criaoao de

disciplinas para os citados Departamentos. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. b) Curso de Psicologia — A Conselheira

Luciana Lobo Miranda relatou a matéria aprovada pelo Colegiado do

Departamento de Psicologia e pelo Colegiado do Curso de Psicologia, que

trata do pedido de criagao de disciplinas do Curriculo 2006.1. Posta em

votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA

MATERIA —- Ajuste do Projeto Politico~ Pedagégico do Curso de



Publicidade - A Conselheira Ines Silvia Vitorino Sampaio related a

matéria aprovada pelo Colegiado do Curso de Comunicacao Social e pelo

Departamento de Comunicacao, que trata do ajuste do Projeto Politico

Pedagégico do Curso de Comunicacao Social — Habilitacao em Publicidade

e Propaganda. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

DECIMA TERCEIRA MATERIA: Revisao das equivaléncias dos

Cdrriculos dos Cursos de Comunicacao Social. A Conselheira Ines

Silvia Vitorino Sampaio, retirou a matéria de pauta, informando aos

Senhores Conselheiros que apés consulta a Pré-Reitoria de Graduacao, foi

informada de que n50 ha necessidade de aprovacao pelo Conselho de

Centro. DECIMA QUARTA MATERIA. APROVACAO AD
REFERENDUM — Projeto de Extensao — Departamento de Ciéncias da

Informacfio. A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou a matéria

aprovada pelo Departamento de Ciéncias da Informacfio em reuniao

realizada no dia 16.10.06 que trata do projeto de extensfio intitulado:

“Auxiliar de Biblioteca — Modulo I”, coordenado pela Profa. Ana Maria

851 de Carvalho. A Conselheira Rute Batista de Pontes informou que o

principal objetivo do referido projeto é sensibilizar os participantes para a

relevancia de uma biblioteca comunitaria na sociedade 6 a0 mesmo tempo

apresentar nocfies de organizacao de bibliotecas e atendimento aos leitores.

Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA

QUINTA MATERIA: Aprovacfio de mudanca da Banca para

Concurso Pfiblico para Professor Assistente do Campus de Sobral —

Setor de Estudo - Psicologia Social. 0 Conselheiro Céssio Adriano Braz

de Aquino informou aos Senhores Conselheiros que estava com grandes

dificuldades em encontrar professores para comporem a banca do referido

concurso em virtude de compromissos anteriormente assumidos pelos

professores de outras instituicoes e que com a mudanca, ou seja, com o

acréscimo dos nomes dos professores suplentes ha’. uma maior agilidade

para a realizacfio do concurso, que passa a contar com os nomes dos

seguintes professores: Ana Ignez Belém Lima Nunes (UECE); Osterne

Nonato Maia Filho (UNIFOR/UECE) e Veriana de Fatima Rodrigues

Colaco (UPC). Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

DECIMA SEXTA MATERIA: APROVACAO DAS PROGRESSOES
FUNCIONAIS DE PROFESSOR ASSOCIADO. A Conselheira Maria

Aparecida de Paiva Montenegro relatou a matéria, que trata da progressfio

funcional da categoria de Professor Adjunto IV para Professor Associado I,

de acordo com a Resolucfio n° 23, de 31.07.06, do Conselho de-Ensino

.. Pesquisa e Extensao - CEPE, fazendo a leitura do parecer favoravel dos

seguintes professores: a) Profa. Ana Maria Sé de Carvalho; b) Prof.

Frederico de Castro Neves; c) Profa. Simone Simfies Ferreira Scares.

Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

COMUNICACOES. A Sra. Diretora, Profa. Maria de Fatima Olivein
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informou aos presentes que o Magnifico Reitor esta convidando toda

comunidade universitaria para a festa de natal que seré realizada no

préximo dia 21 na Concha Acfistica da UPC. Informou ainda que os"

servidores técnico-administrativos Laura Alves de Souza; Aurilena Pereira

forarn selecionados para o curso de
Norberto e Jose' Lima Teixeira

icas Pfiblicas e Gestao da Educagfio
mestrado Profissional em Polit

ndo a tratax, a Sra. Diretora Profa. Maria de
Superior. Nada mais have
Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenga de todos e deu por encerrada a

sessao, da qual eu, Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a presente ata

que, apés lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos demais presentes.
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