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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 481a Reunifio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2011 (dois mil c onze), as 09 (nove) horas e

40 (quarenta) minutos, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidencia da Diretora

do Centro, Professora Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos seguintes

Conselheiros: Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros e Stélio Torquato Lima - Chefe e

Representante do Departamento de Literatura; Hebe Macedo de Carvalho e Eulélia Vera Lucia

Fraga Leurquin — Sub-chefe e Representante do Chefe do Departamento de Letras Vernaculas;

Ticiana Telles Melo — Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Antonio Wagner Chacon

Silva e Mércio de Assumpofio P. da Silva — Chefe e Representante do Departamento de Ciéncias

da Informacfio; Antonio Cristian Saraiva Paiva — Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais;

Walberto Silva dos Santos e Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrocas — Chefe e Representante do

Departamento de Psicologia; Pedro Airton Queiroz Lima e Franck Pierre Gilbert Ribard — Chefe e

Representante do Departamento de Historia; Maria Silvana Militfio de A1encar'— Coordenadora do

Curso de Letras Diurno; Livia Marcia Tiba RAdis Baptista —— Coordenadora Pro-tempore do Curso

de Letras Noturno; Michelle Steiner dos Santos — Coordenadora do Curso de Psicologia; Elizabeth

Dias Martins — Coordenadora do Programa de Pos-Graduaefio em Letras; Emilia Maria Peixoto

Farias — Representando a Coordenadora do Programa de Pos-Graduacao em Linguistica; Veriana

de Fatima Rodrigues Colaco —— Vice-coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Psicologia;

Monica Dourado Furtado — Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Marcos Norelle'

F. Victor — Representante do Magistério de Ensino Bésico Técnico e Tecnologico; Geana de

Alencar Libério —— Representante do Corpo Técnico—Administrativo; Nathan Matos Magalhaes e

Witallo da Cruz Fontineles — Representantes do Centro Academico de Letras; reuniu-se em sess‘ao

ordinéria, o Conselho do Centro de Humanidades. Estava presente coma convidado o aluno do

Centro Académico dc Farmacia: Eric de Castro Tobaruela. Dando inicio a reuniao, a Senhora

Diretora deu as boas-vindas aos presentes e solicitou que os conselheiros fossem breve em suas

exposieoes dada a extensao da pauta. ORDEM DO DIA. Havendo quorum reginfental, a Senhora

Diretora colocou em apreciaefio a pauta do dia, onde foram solicitadas as seguintes Inclusfies: 1)

Departamento de Literatura. Afastamento das docentes: Fernanda Coutinho e Vera Morais.
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Posta em votaeao, a pauta com as inclusoes foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar o

relato das matérias constantes em pauta, a Senhora Diretora solicitou que o Conselheiro Walberto

dos Santos procedesse a leitura do PARECER ACERCA DA AUTORIZACAO PARA A

REALIZACAO D0 XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE

FARMACIA. O Conselheiro Walberto Santos relatou o novo parecer acerca da viabilidade de

autorizar a realizaefio do evento nas dependencias do Centre de Humanidades. 0 projeto foi

refeito de acordo com as sugestfies da Comissao responsavel pelo parecer, sendo acrescentadas

informaeées acerca do esquema de seguranea e excluida a realizaeao de atividades culturais, que‘

envolvam festas com mfisiea. Diante do exposto o parecer apresentado foi favorével a realizaefio

do evento. Foi solicitado pela Senhora Diretora maiores esclarecimentos acerca do evento,

principalmmte no tocante aos espaeos que estfio sendo solicitados. Foi eselarecido pelo

representante do Centro Aeadémico de Farmacia que o alojamen’oo sera na Quadra do Céu, e esta

sendo solicitado a0 Centro de Humanidades autorizaeao para utilizaefio do Bosque Moreira

Campos, o Auditorio Rachel de Queiroz e salas de aula do Bloco lcaro de Sousa Moreira Foi

dado prazo de 48 horas para os organizadores do evento, a firm de encarninhar tragam um

documento assinado pelo Diretor da Divisao de Vigilancia e Seguranga e Diretor da DIURB,

especificando o comprometimento pelo zelo dos ambientes e observ’a‘ncia dos critérios de

seguranea. Posta em Votaefio a matéria foi aprovada, com uma abstengao. PRIMEIRA

MATERIA: Aprovagtio das atas 478°, 479°, 480° e 1‘ REUNIAO EXTRAORDINARIA.

Como de praxe, a secretaria procedeu a leitura dos tépicos da ata 478°, realizada em 16 (dezesseis)

de dezembro de 2010; ata 479°, reunifio prevista para 23 (vinte e trés) ode fevereiro de 2011 e 1150

realizada por falta de quorum; ata 480° prevista para 25 (vinte e cineo) de marge de 2011 e 1150

realizada por falta de quérum; e ata da 1“ reuniao extraordinéria do ano de 2011, realizada em 06

(seis) de abril de 2011. Sendo colocada em discussao, as ata forarn aprovadas por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: COMISSAO JULGADORA DE CONCURSO PfiBLICO.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. o Conselheiro Wagner Chacon

relatou a matéria que trata da indicagao do Departamento de Ciéncias da Informagao para

composiefio de Comissfio Julgadora de Coneurso para seleeao de professor adjunto - setor de.

estudo: Informatica Documentéria - Tecnologia da Informaeao e da Comunicaeao, a ser composta

pelos seguintes professores doutores, como titulares: Virginia Bentes Pinto (Presidente —

Universidade Federal do Ceara); Antonio Wagner Chacon Silva (Membro - Universidade Federal

do Ceara) e Guilherme Ataide Dias (Membro - Universidade Federal da Paraiba). Como suplentes,

os professores doutores: José Riverson Arafijo Cysne Rios - Universidade Federal do Ceara'. e

Antonio Clécio Fontelles Thomaz — Universidade Estadual do Cearé. Para secretariar o refer-ido

coneurso, o professor Hamilton Rodrigues Tabosa — Universidade Federal do Ceara. Posta em



64

65

66

67

68

69

7O

71

72

73

74

"75

76

77

78

79

8O

81

'82

83

84
85
86
37
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA MATERIA:

CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS As Conselheiras Hebe Macedo e Eulalia Vera relataxam a matéria que trata do

cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 1.1 “MULTIPLOS LETRAMENTOS,

IDENTIDADES E INTERDISCIPLINARIDADES N0 ATENDIMENTO EDUCACIONAL

A PESSOA DEFICIENTE”, coordenado pela Profa. Visitante — Maria Izabel Santos Magalhfies,

a realizar-se no periodo dc mango/2010 a outubro/2011,aprovado em reuniao departamental de 28

(Vinte e oito) de junho de 2010.0 projeto tem por objetivo geral “investigar de que forma os

mt’fltiplos letramentos nas relaeoes interdisciplinares contribuem para as identidades profissionais

no Atendimento Educacional Especializado”. Posta em votaqao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 1.22“A PARASSiNTESE EM PORTUGUES: UMA VISAO DIACRONICA”,

coordenado pelo Prof. Paulo Mosanio Teixeira Duarte, a realizar—se no periodo de 2011.1 21

2012.2, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto ora

apresentado se insere mun outro mais ample cujo escopo é estudar a formagao de palavras em

Portugués, abrangendo, a prefixagao e a Sufixaoao, para em seguida, dedicar—se a0 estudo da

composia e a semiderivagao, sendo o foco da pesquisa o processo de parassintese em Portugues

de um ponto de vista diacrénico. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.3

“REPRESENTACOES DO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NOIPARA O

CURSO DE LETRAS”, coordenado pela Profa. Pollyanne Bicalho Ribeiro, a realizar-se no

periodo de agosto/2011 a junho/2013, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de

abril de 2011.0 projeto tern como objetivo “identificar as representagoes sociais concernentes a

atividade de ensino de Lingua Portuguesa no/para o curso de Letras”, voltando um olhar

investigativo para os efeitos das formas de (re) significar o ser e o fazcr docente no processo de

constituigao identitéria a0 professor envolvido com a pratica dc ensino de Lingua Portuguesa.

Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.4 “ESTUDOS COMPARATIVOS

ENTRE GENEROS JORNALISTICOS A LUZ DA CONCEPCAO DE TRADICAO

DISCURSIVA (SEGUNDA ETAPA)”, coordenado pela Profa. Aurea Suely Zavam, a realizar-se

no periodo de agosto/2010 e junho/2011, aprovado em reuni'ao departmental de 14 (quatorze) de

abril de 2011. O projeto tem como objetivo geral identificar em fungao dos propésitos

comunicativos e do contexto sécio-histofico, traqos lingfiistico-discursivos dc permanéncias e

mudangas em diferentes tradiqoes discursivas, praticadas na esfera jornalistica cearense, do

periodo oitocentista aos dias atuais. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

1.5 “A AMBIVALENTE FIGURA “SOL” EM CANCGES DAS DECADAS DE 60 E 70”,

coordenado pelo Prof. José Américo Bezerra Saraiva, a realizar-se no periodo de agosto/2010 a

julho/2011, aprovado em reuniao departmental de 14 (quatorze) de abril de 2011. 0 projeto tern
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per objetivo “investigar a figura 501 cm textos cancionais das décadas de 60 e 70 1a luz da

Semiética Discursiva para depreender 1150 so as valores, os papéis narratives e os temas postos em

cena pela convocae‘fio desta figura come também os posicionamentos enunciativos deconentes de

sua valoraefio em cada texto analisado”. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 1.6 “POLiTICAS LINGUiSTICAS E VARIEDADES D0 PORTUGUES
FALADO NOS PAiSES DE LINGUA OFICIAL PORTUGUESA”, coordenado pela

professora Profa. Maria Elias Scares, aprovado em reunifio departamental de 14 (quatorze) de

abril de 2011. O projeto tem como objetivo coletar dados da variedade africana do pormgués,

viSando é descrieéo da lingua portuguesa em diferentes perspectivas, para anélise das variagfies‘

fonéticas, léxicas, morfossintéticas, semfinticas e discursivas e sua aplicagfio ao ensino—

aprendizagem. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.7 “AUTORIA

NARRATIVA EM SITUACAO TRAUMATICA E CONSTRUCAO DE UM

DEPOIMENTO DE SI A PARTIR D0 OLHAR SOBRE O OUTRO: ABORDAGEM

CIENTiFICA DE AUTO FORMACAO — TERCEIRA ETAPA”, coordenado pela Profa.

Sandra Maia Farias Vasconcelos, a realizar-se no periodo de agosto/ZOll a julho/2012, aprovado

em reunifio departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto, nesta terceira etapa,

objetiva: l)identificar a estrutura narrativa de autores circunstanciais em situagfio de perda; 2)

observar se hé uma sequenciaefio narrativa especifica e corrente nas autobiografias; 3) analisar a

autoconstruefio na escrita e oralidade desses familiares quanto autores. Posta em votaefio, a

mate’ria foi aprovada por unanimidade. 1.8 “MELTEC — METODOLOGIA DOS ESTUDOS

EM LINGUAGEM & TECNOLOGIA: 0 ESTADO DA ARTE (ETAPA II)”, coordenada

pelo Prof. Jfilio César Rosa de Arafijo, a realizar-se no periodo de agosto/2011 a julho/2012,

aprovado em reunifio departmental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto tern como

objetivo a anélise qualitativa dos procedimentos metodolégicos de 12 dissertaefies e uma tese do

Programa de Pés-Graduaefio em Linguistica, que se ocuparam da relaofio entre linguagem e

‘tecnologia, com a finalidade de categorizé—los quanto a sua relaefio com os temas mais recorrentes,

as construefies metodologicas originais nesses estudos e as relagoes entre abordagem

metodolégica por eles anunciada e a perspectiva teérica que os fimdamenta. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 1.9 “ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACAO DE
GENEROS TEXTUAIS EM DIFERENTES LINGU ”, coordenada pela Profa. Ana Célia

Clementino Mom a realizar-se no periodo de agosto/2011 a agosto/2012, aprovado em reunifio

departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto tem como objetivo fazer inferéncias.

sobre o grau de letramento dos estudantes de lingua portug’uesa, italiana, espanhola e alema,

saindo do contexto do departamento de Letras Vernéculas e buscando outra realidade de ensino e

aprendizagem de linguas, no caso, as Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do
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Ceara. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.10 “LENDO LETRAS:

INVESTIGACOES DISCURSIVAS SOBRE A MfiSICA BRASILEIRA”, coordenado pelo

Prof. Nelson Barres da Costa, a realizar-se no periodo de abri1/2011 a marge/2014, aprovado em

reunifio departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto integra os estudos que estfio

sendo desenvolvidos no grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Praticas Culturais (Discuta) em

torno do chamado discurso literomusical, observando como se configuram as cenas enunciativas

desse discurso no Brasil, o seu investimento ético e as caracteristicas de sua pratica discursiva,

dentre outros aspectos. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.11

“FUNDAMENTOS SEMIOTICOS PARA A ANALISE TEXTUAL (FASE 11): AS

SINESTESIAS EM ANUNCIOS PUBLICITARIOS DA AREA DE GASTRONOMIA”,

coordenado pelo Prof. Ricardo Lopes Leite, a realizar-se no periodo de julho/2011 a julho/2012,

aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto tern como

objetivo, nesta segunda fase, investigar, o fenémeno da sinestesia em anfincios publicita’rios da

area gastronémica, a luz das categorias analiticas da Semiética Discursiva. Posta em votagzfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 1.12 “INTEXTUALIDADE E

INTERDISCURSIVIDADE: CONVERGENCIA NA ABORDAGEM DO TEXTO E DO

DISCURSO”, coordenada pela professora Profa. Ménica Magalhfies Cavalcante, a realizar—se no

periodo de agosto/ZOll a agosto/2012, aprovado em reunifio departamental de 14 (quatorze) de

abril de 2011. O projeto tem como objetivo geral “relacionar a intertextualidade e a

interdiscursividade, voltando um olhar investigativo para o imbricamento entre esses conceitos e

seu papel na construgao dos sentidos em dois generos especificos: a crénica literéria e a crénica

jomalistica. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.13 “VARIACAO DOS

MODOS INDICATIVO/SUBJUNTIVO NA FALA DE FORTALEZA E CARIRI”,

coordenado pela Profa. Hebe Macedo de Carvalho, a realizar-se no periodo de agosto/2011 a

agosto/2012, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto tem

como objetivo investigar as variagoes de uso dos modos indicativo e subjuntivo na lingua falada

de Fortaleza e do Cariri, especificamente na cidade do Crato. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 1.14 “DIFERENTES PERSPECTIVAS NA ABORDAGEM DO

TEXTO E DO DISCURSO”, coordenado pela Profa. M6nica Magalhfies Cavalcante, a realizat-

‘se no periodo de agosto/2011 a julho/2012, aprovado em reuniao departmental de 14 (quatorze)

de abril de 2011. O projeto como objctivo geral redefinir o processo referencial de.

recategorizaefio, rediscutindo as fungées discursivas dos processos referenciais e estabelecendo

relaeoes entre elas. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.15 “O AGIR

DO PROFESSOR EM FORMACAO: OS TIPOS DE DISCURSO E AS FIGURAS NO

RELATORIO DE ESTAGIO”, coordenado pela Profa. Eulélia Vera Lficia Fraga. Leurquin, a
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realizar-se no periodo de agosto/2011 a julho/2012, aprovado em reunifio departamental do 14

(quatorze) de abril de 2011. O projeto tern como objetivo analisar as representaefies sobre o agir

do professor que se deixam entrever no género relatério, permitindo a ressignificagfio do processo

de ensino e aprendizagem de lingua e, por conseguinte, a reflexfio da politica de formaefio de

professores. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 1.16 “PRATICAS DE

LEITURA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INFLUENCIAS DA ESCOLA E

DA FAMIL ”, coordenado pela Profa. Monica de Souza Serafim, a realizar-se no periodo de

agosto/2011 a julho/2012, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011.

O referido projeto tem como objetivo identificar as praticas de leitura que os alunos do ensino

fundamental realizam dentro e fora da escola, trazendo, para a sala de aula, um diagnostico, que

permita sintonizar as leituras realizadas dentro e fora desses ambientes. Posta em votaefio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 1.17 “REGE — REDES SOCIAIS E REELABORACAO

DE GENEROS”, coordenado pela professor Prof. Julio César Rosa de Arafijo, a realizar-se no

periodo de agosto/2011 a agosto/2012, aprovado em reunifio departamental de 14 (quatorze) de

abril de 2011. O projeto objetiva descrever os generos que organizam as préticas discursivas nas

redes sociais twitter 6 facebook, considerando o continuum entre a estandardizaefio e emergéncia

que caracteriza o fenomeno da reelaboraeao criadora de géneros”. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 1.18 “ANALISE DE GENEROS TEXTUAIS E OS PROCESSOS

REFERENCIAIS DE CONSTRUCAO DOS SENTIDOS DO TEXTO”, coordenado pela

professora Profa. Maria Margarete Femandes de Sousa, a realizar-se no periodo de agosto/2011 a

julho/2012, aprovado em reuniao departamental de 14 (quatorze) de abril de 2011. O projeto tom

como objetivo “analisar oomo a referenciaefio pode set uma estratégia para a argumentaefio e a

persuasfio em am’meios publicitérios”. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanjmidade.

2) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. O Conselheiro Antonio Cristian relatou a

matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 2.1 “ETNOGRAFIAS DE

Eifl’ERIENCIAS NAS CIDADES: TRAJETORIAS E NARRATIV ”, coordenado pela

professora Cristina Maria da Silva, a realizar-se no periodo de mareo/ZOll a dezembro/2013,

aprovado em reunifio departamental de 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2011. O projeto tem corno

proposta focalizar a experiéncia urbana e o cotidiano nas cidades recorrendo a narrativas orais,

literérias e poéticas. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 “CAMPO

DE RISCO: UMA ANALISE DOS ESTUDOS REALIZADOS POR CIENTISTAS

SOCIAIS BRASILEIROS JUNTO A PRATICANTES DE VIOLENCIA E

ILEGALIDADES”, coordenado pela professora Profa. Jania Perla Diogenes dc Aquino, a

realizar-se no periodo de 2010.2 a 2012.2, aprovado em reuniao departamental de 22 (vinte e dois)

de fevereir'o de 2011. O projeto tem como objetivo “elaborar um meta-emografia dos estudos
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realizados per cientistas brasileiros, nas trés filtimas déCadas, aberdando praticas vielentas e
criminosas, cujos trabalhos de campo envolveram centate direte e apreximacao do pesquisador
com praticantes de delitos e violéncias”. Posta em vetaefio, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 2.3 “DA NASCENTE A0 PODER: UM ESTUDO POLiTICO DA
TRAJETORIA D0 PT D0 ABC PAULISTA A0 PALACIO DO PLANALTO”, coordenado
pelo Prof. Francisco Uribam Xavier de Holanda, a realizar-se no periodo dc marge/2011 a
marge/2013, aprovado em reunifio departamental de 22 (vinte e deis) de mat-co de 2011. O projeto
tem come objetive estudar as demandas analiticas da politica no Brasil, considerande o papel
historice do Partide dos Trabalhadores, ae lenge da sua h'ajetéria, suas lutas e resisténcias nos
processes dc construeao democratica, nos ane‘s 1980/1990 e sua presenga marcante na censtituigao
do Estado Brasileire, nos lanes 2000. Pesta em vetaeae, a matéria foi aprovada per unanimidade.
2.4 “JUVENTUDE, CIDADES E REDES SOCIAIS NA INTERNET: SENTIMENTOS
INTENSOS”, coordenado pela Profa. Gloria Maria dos Santos Diogenes, a realizar-se no periode
de marge/2011 a dezembre/2013, aprovado em reuniae departamental de 22 (vinte e dois) dc
marge de 2011. O projeto tem come objetivo perceber de que mode se constitui o imaginfirio
juvenil 11a paisagem da intemet temando come referencia as cidades de Fortaleza e Lisboa. Pesta
em votacfio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3) DEPARTAMENTO DE LETRAS
ESTRANGEIRAS. A Censelheira Ticiana Telles relatou a matéria que trata do cadastramento
dos seguintes prejetos de pesquisa: 3.1 “UMA ESCUTA COMPARATIVA DA CANTORIA
NORDESTINA E D0 SLAM FRANCES”, coordenado pela Profa. Martine Suzanne Kunz, a
realizar-se no periodo de janeiro/2011 a dezembro/2012, aprovado em reunjao departamental de
16 (dezesseis) de marge de 2011. 0 projeto tern come objetivo dar centinuidade a uma pesquisa
iniciada em projeto anterior “Oralidade na Literatura de Cordel: segunda etapa (2008-2010) e
propfie uma reflexao aprefundada sobre afinidades e divergéncias perceptiveis entre a literatura
popular ern verso no Nerdeste do Brasil e slam, urna peesia urbana e contemporanea oriunda de
Chicago que chegou a Franea na década de 1990. Posta em votacfio, a mate’ria foi aprovada per
unanimidade. 3.2 “A TRADUCAO DE NARRATIVAS MODERNAS NA LITERATURA E.
CINEMA: ampliacfie de corpus, coordenado pelo Pref. Carlos Auguste Viana da Silva, a
realizar-se no periedo de 2011.1 a 2012.2, aprovado em reuniae departamental de 15 (quinze) de
abril de 2011. 0 projeto tem come objetivo principal “investigar processes de traducfie dc
narrativas modernas para a literatura e para o cinema. Pesta em votacae, a matéria foi aprovada
per unanimidade. 3.3 “REPRESENTACOES SOCIAIS- E PRATICAS DISCURSIVAS
CONTEMPORANEAS: uma analise multidisciplinar (parte I)” coordenado pela prefessera
Profa. Livia Marcia Tiba Radis Baptista, a realizar-se no periedo de 2011 a 2012, aprovado em
reunifio departmental de 15 (quinze) de abril de 2011. 0 projeto tem come objetive investigar es



239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

-50

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

«61

262

263

264

255

266

267

268

269

270

271

272

273

8

processes discursivos envolvidos na construeao de determinadas representagdes sociais
relacionadas a profissfio, etnia e género. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanjmidade. 3.4 “CONECTORES DISCURSIVOS EM ESPANHOL E PORTUGUES:
NOVOS ENFOQUES”, coordenado pela Profa. Massflia Maria Lira Dias, a realizar-se no
periodo de male/2011 a junho/2012, aprovado em reuniao departamental de 15 (quinze) de abril
de 2011. O projeto tern como objetivo ampliar o corpus dos conectores discursivos em espanhol e
em portugués com o proposito de descrever os diferentes usos e consolidar as investigagoes de
natureza constrativa sobre os marcadores discursivos. Posta em votagao, a mate’ria foi aprovada
por unanimidade. QUINTA MATERLA: RELATORIO FINAL DE PROJETO DE
PESQUISA. 1) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ticiana
Telles relatou a matéria que trata da apresentaeao dos seguintes relatorios de projeto de pesquisa:
1.1 “RECUPERANDO 0 SENTIDO DEONTICO NA PRODUCAO ORAL DE
PROFESSORES DE LiNGUA INGLESA”, coordenado pela Profa. Maria Fabiola V. Lopes,
aprovado em reuniao departamental de 15 (quinze) de fevereiro de 2011. De aeordo com o parecer
relatado “o estudo revelou que os modalizadores sac fonte que norteiam as aulas de graduaefio”,
auxiliando na fonnaeao do professor de lingua inglesa como lingua estrangeira. Posta em votaeao,
a matéfia foi aprovada por unanimidade. 1.2 “ORALIDADE NA LITERATURA DE
CORDEL — SEGUNDA ETAPA”, coordenado pela Profa. Martine Suzanne Kunz, aprovado em
reuniao departamental de 15 (quinze) de fevereiro de 2011. O projeto teve c0mo objetivo analisar
a literatura de cordel, transitando por vérias éreas de investigaeao, tais como historia,
antropologia, literatura comparada e semiotica. Os objetivos propostos nae puderam ser
completamente atingidos, no que se refere as atividades previstas para 0 arm de 210, por motives
particulares da coordenadora, no que se comprometeu a submeter novamente o projeto ao
Departamento a fim de cumprir as metas estabelecidas. Posta em votaefio, a mate'ria foi aprovada
por unanimidade. 1.3 “A TRADUCAO DE VIRGINIA WOOLF NA LITERATURA E N0
CINEMA”, coordenado pelo professor Prof. Carlos Augusto Viana da Silva, aprovado em
reuniao departmental de 15 (quinze) de abril de 2011. De acordo com o parecer relatado, dentre
0s méritos do projeto, pode—se destacar a efetiva participaefio dos alunos da graduaeao do Curso de
Leuas, de mestrandos do programa de P6s-Graduaeao em Letras da Universidade Federal do
Cearé e alunos do Curso de Especializaefio em Formaeao de Tradutores da Universidade Estadual
do Cearé. Erme os resultados advindos da pesquisa incluem: participaeao em eventos e
ofientaeoes de trabalhos, monografias e dissertaeoes. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. SEXTA MATERIA: CADASTRAMENTO DE PROJETOS DE EXTENSAO.
1) DIRETORIA DO CENTRO DE HUMANIDADES. O Conselheiro Pedro Airton relatou a
materia que trata do cadastramento do projeto de extenséo intitulado: “ARTICULACAO
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PERIODICA DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NAS HUMANIDADES 2011,

coordenado pela Profa. Maria de Fétima Oliveira Costa, a realizar—se no periodo de 10 de

fevereiro a 31 de dezembro de 2011. O projeto foi aprovado “ad referendum” pela Direefio do

Centre de Humanidades em 18 de fevereire de 2011 e tem come objetivo geral desenvolver e dar

destaque as atividades de extensfio, ensino e pesquisa proporcionadas para o pfiblico, come

professores, alunos e servidores te’cnico-administrativos dos diversos campos do conhecimento

que integram a area de Humanidades. Pesta em votaofio, a matéria foi aprovada per unanimidade.

2) DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Censelheiro Roberto Pontes relatou a materia

que trata do cadastramento do prejeto de extensfio intitulade Uni-duni-Ier, coordenado pela Profa.
Edilene Ribeiro Batista, a realizar no periodo de 08 de setembro de 2010 a 10 de agosto de 2011.

O projeto tern come objetivo geral divulgar e complementar as atividades do grupo de estudo

“Outras vozes: Gé'nero e Literatura” da UFC (no fimbito da graduaefio e pés-graduagfio e da
sociedade em geral. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3)

DEPARTANIENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. O ‘Conselheiro Antonio Wagner

Chacon relatou a matéria que trata do cadaslramento dos seguintes projetos de extensfio: 3.1

“GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM INFORMACAO, SOCIEDADE E
CULTURA DIGITAL”, coordenado pelo Prof. Jefferson Veras Nunes, a realizar-se no periodo

de 01 de marge a 30 de dezembro de 2011. O projeto foi aprovado “ad referendum” pela Direefio

do Centre de Humanidades em 14 de fevereiro de 2011 e tern Como objetivo geral criar um espago
institucienal e académico que venha congregar diversos pesquisadores interessados em estudar a

informaefio e suas interfaces com a sociedade, a cultura, a economia e a politica; Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3.2 “CINE DEWEY”, coordenado pelo Prof.

Osvaldo de Souza, a realizar-se no periodo de 04 de novembro de 2010 a 03 de novembro de

2011. 0 projeto foi aprovado “ad referendum” pela Direefio do Centre de Humanidades em 14 de
'fevereiro de 2011 e tern come objetivo geral exibir peeas cinematogréficas de relevéncia para a

cemplemem'aefio da fermagfio académica e social dos alunos do curse de Biblioteconomia da
UFC. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 4) DEPARTAMENTO DE

LETRAS VERNACULAS. A Conselheira Hebe Macedo relatou a materia que trata do
cadastramento dos seguintes projetos de extensfioz 4.1 “REVISTA ELETRONICA DA
GRADUACAO EM LETRAS”, coordenado pela Profa. Maria Claudete Lima, a realizar no

periodo de 02 de marge de 2011 a 01 de marge de 2012. O projete foi aprovado “ad referendum”
pela Direefio do Centre de Humanidades em 18 de fevereiro de 2011 e tern come objetivo geral
publicar eletronicamente os artigos e resenhas de alunos do curse de graduaefio em Letras. Posta
em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2 “CELTA - COLOQUIO DE

ESCRITA E LEITURA DE TEXTOS ACADEMICOS”, coordenado pelo Prof. Jfiljo César
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Rosa de Arafijo, a realizar no periodo de 03 de marge a 30 de dezembre de 2011. O projete foi

aprovado “ad referendum” pela Direeae do Centre de Humanidades em 18 de fevereiro de 2011 e

tern come objetivo geral discutir sobre a importancia da leitura, predugfio e apresentaefie de

‘trabalhes desenvolvides per discentes em estagio inicial de sua formaofio académico-eientifica.

Posta em vetaeao, a matéria foi aprovada per unanimidade. 4.3 “IRACEMA — O RETRATO DE

FORTALEZ ”, coerdenado pela Prefa. Maria Ednilza Oliveira Moreira, a realizar—se no periede

de 02 de abril a 18 de marge de 2011. O prejeto foi aprovado “ad referendum” pela Direeao de

Centre de Humanidades em 18 de fevereire de 2011 e tern come objetivo geral contribuir para a

difirsfie da culture cearense, a partir da cultura cearense, a partir da persenagem Iracema de Jose

de Alencar, enfecada per meio de linguagens varies. Pesta em votaeae, a matéria foi aprovada per

unanimidade. 4.4 “FORUM DE DEBATES DO GRUPO PROTEXTO”, coerdenado pela

Prefa. Maria Margarete Fernandes Sousa, a realizar-se no periede de 25 de marge a 16 de

dezernbro de 2011. O prejete tern come objetivo geral premover discussfie entre pesquisadores e

alunes da graduaefie e da pés-graduaeae das Ciéncias Humanas da Universidade Federal do Ceara,

da Universidade Estadual do Ceara e da Universidade de Fortaleza, focalizande temas sebre a

Teoria e Analise Linguistica, relacionadas ae texto, ao discurse e a cegnieao. Pesta em votaofie, a

matéria fei aprevada per unanimidade. 5) DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 0

Conselheire Walberte dos Santos relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes

projetos de extensao: 5.1 “PRATICAS DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDI:

MENTAL”, coerdenado pele Prof. Ce’zar Wagner Lima Géis, a realizar-se no periede de 01 de

fevereiro de 2011 a 01 de fevereiro de 2012. O prejeto foi aprovado “ad referendum” pela

Direoao do Centre de Humanidades em 18 de fevereire de 2011 e tern come objetivo geral de

colaborar com o precesso de desinstitucionalizaefio em andamento na rede de sal’lde mental de

Fortaleza, visando e estreitarnente dos laeos entre universidade e rede de safide mental de

Fortaleza, bem come favorecer a que estudantes de psicolegia possam ter urn aprendizado no

preprio campe profissional da desinstitucionalizaoao. Pesta em votagae, a matéria foi aprevada

per unanimidade. 5.2 “GRANJA PORTUGAL CENTlDA NA VIDA, coerdenado pele Prof.

Cézar Wagner Lima 6613, a realizar no periode de 01 de mareo de 2011 a 01 de janeiro de 2012.

0 prejeto foi aprevado “ad referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades em 28 de

fevereiro de 2011 e tern come objetivo geral facilitar e processo de fortalecirnente e expressao da

identidade dos adultos da comunidade do bairro Granja Perhrgal/FertalezaJCE. Pesta em votaeae,

a matéria foi aprevada per unanimidade. 5.3 “LAGAMARTE: ARTE E CONSCIENCIA NO

LAGAMAR”, coerdenado pele Prof. Ce'zar Wagner de Lima Geis, a realizar—se no periodo de 01

de marge de 2011 a 01 de janeiro de 2012. O prejete foi aprovade “ad referendum” pela Direefio

do Centre de Hmnanidades em 28 de fevereiro de 2011 a tem come objetivo geral utilizar a arte
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come uma metodologia de acfio no processo de conscientizacfio dos moradores do Lagamar bem

como na integrac'ao dos trés eixos de acfio da Fundagao Marcos de Bruin: Cidadania,

Protagonismo Juvenil, Trabalho e Renda. Posta em votacdo, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5.4 “DUAS FENDAS”, coordenado pelo Prof. Cézar Wagner de Lima Gois, a

realizar no periodo de 19 de fevereiro de 2011 a 17 de fevereiro de 2012. O projeto foi aprovado

“ad referendum” pela Direcao do Centro de Humanidades em 28 de fevereiro de 2011 e tem como

objetivo geral facilitar processes socio-psicolégicos de conscientizacfio visando o

desenvolvimento da comunidade do Estevfio, em Canoa Quebrada/Cearé. Posta em votacfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.5 “FORMACAO COMPLEMENTAR EM

PSICOLOGIA”, coordenado pelo Prof. Cdssio Adriano Braz Aquino, a realizar-se no periodo de

01 de marco a 31 de dezembro de 2011. O projeto foi aprovado “ad referendum” pela Direcfio do

Centro de Humanidades em 28 de fevereiro de 2011 e tern como objetivo geral oferecer aos

estudantes do curso de psicologia urn contato aprofundado com a temética subjetividade e

trabalho, permitindo uma aproximacfio prévia com o assunto que somente é contemplado por

disciplinas disponibilizadas a partir do sexto semestre do curso, fomentando reflexoes sobre o

universo laboral. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.6 “CONSUMO

CONSCIENTE E SUSTENTABILIDAD ”, coordenado pela Profa. Lucia Maria Goncalves

Siebra, a realizar—se no periodo de 09 de janeiro de 2010 a 31 de agosto de 2011. O projeto foi

aprovado “ad referendum” pela Direcao do Centro de Humanidades em 28 de fevereiro de 2011 e

tern como objetivo geral abordar a relaoao de cuidado entre o homem e o meio, considerando o

grau de comprometimento de cada individuo em seus discursos e praticas em prol do meio

ambiente. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.7 “SALA DE ESPERA”,

coordenado pelo Prof. José Célio Freire, a realizar—se no periodo 28 de fevereiro a 09 de dezembro

de 2011. O projeto tem como objetivo geral promover acdes de psicologia que concorram para a

promocfio, prevencfio e reabilitacao no émbito da psico-oncologia junto ao Hospital-Dia do Centre

Pediatrico do Cancer (CPC) do Hospital Albert Sabin. Posta em votacao, a matéria foi aprovada

p01: unanimidade. 6) DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira

Ticiana Telles relatou a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de extensio: 6.1

“OS NAMOROS S1510 (1M) POSSiVEIS”, coordenado pela Profa. Beatriz Furtado Alencar

Lima, 21 realizar—se no periodo de 29 de marge a 01 de abril de 2011. O projeto tern como objetivo

sensibilizar sobre o tema da representacfio da velhice no cinema 6 na literamra e abordar a

diferenca intercultural. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.2 “CURSO

DE GREGO CLASSICO E KOINE': — NiVEL INTERMEDIARIO”, coordenado pela

coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu, a realizar-se no periodo de 16 de. fevereiro de

2011 a 02 de dezembro de 2012. 0 projeto tem como objetivo oferecer a0 aluno uma ampliacao da
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morfologia, da sintaxe e da restilistica do grego clé'ssico e koiné, visando a leitura dos textos

originais e a sua insergfio na cultura helénica. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6.3 “MITOLOGIA: LEITURA DAS EPOPEIAS — ILIADA, ODISSEIA,

ENEIDA”, coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu, a ser realizado no periodo 10 de

margo a 30 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo proporcionar ao pfiblico em geral, o

conhecimento de obras da Antiguidade. Posta em votage'io', a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6.4 “GRUPO DE ESTUDOS DA CULTURA CLASSICA - GRECC”,

coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu, a realizar-se no periodo de 01 de marge a 01 de

dezembro de 2011. O projeto tem como objetivo geral promover a ampliagfio e diversificagfio da

aprendizagem dos alunos do Curso de letras pela divulgaoao das pesquisas produzidas pelo

Departamento de Letras Estrangeiras, anavés do Nficleo de Cultura Classica, pelo Departamento

de Literatura, através do Programa de Pés—Graduagao de Literatura Comparada e do Departamento

de Lenas Vernéculas, em cooperagao com alunos de outros cursos e de outras universidades. 6.5

“COLOQUIOS DE CULTURA CLASSICA I A RELIGIAO NA CIDADE ANTIGA”,

coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu, a realizar-se no periodo de 28 de fevereiro a 04

de julho de 2011. O projeto tem como objetivo promover a ampliagfio c diversificagfio da

aprendizagem dos alunos do Curso de Letras pela divulgagao das pesquisas produzidas pelo

Dcpartamento de Letras Esn‘angeiras, au'avés do Nficleo dc Cultura Cléssica, pelo Departamento

de Literatura, através do Programa de Pés-Graduaofio dc Literatura Comparada e do DepartamenIo

de Letras Vemaculas. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.6 “OFICINA

DE GRAMATICA GREGA”, coordenado pela Profa. Ana Maria César Pompeu, a realizar—se no

periodo 21 de marqo a 04 de julho de 2011. O projeto tem como objetivo oferecer a0 aluno uma

sinopse da gramatica grega, pretendendo oferecer a0 aluno maior mdependéncia para solucionar

os problemas linguisticos em futuras tradugoes. Posta em votagao, a mate’ria foi aprovada por

unanjmidade. 6.7 “GRUPO DE ESTUDOS ARISTOFANICOS”, coordenado pela Profa. Ana

Maria César Pompeu, a realizar—se no periodo 21 de maroo a 20 do dezembro de 2011. O projeto

tern 00m0 objetivo estudar e divulgar a comédia aristofénica, buscando compreender a mensagem

do poeta, que registra importante periodo da histéria ateniense nas suas peoas, com criticas

substanciais a democracia e suas instituiofies e as novas formas de arte e de discurso. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.8 “GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS

SOBRE PRATICAS DE ENSINO (GEPPELE)”, coordenado pelo Prof. Cicero Anastécio A. de

Miranda, a realizar-sc no periodo de 28 de marge a 30 de novembro de 2011. O projeto tern como

objetivo criar um espaoo do reflexfio acerca das préticas docentes numa perspectiva integradOra,

conjugando esfor’oos para a consolidaoao do ensino de espanhol no contexto brasileiro. Posta em

votagfio, a matéria f0i aprovada por unanjrrfidade. 6.9 “TIEMPO DE PRONUNCIAR —
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CURSO DE ESTI’IDIO Y PRONUNCIACION DE LA LENGUA ESPANOLA”, coordenado
pelo Prof. Cicero Anastasia A. de Miranda, a realizar-se no periodo de 22 de marge a 01 do
dezembro de 2011. O projeto tem como objetivo proporcionar uma formagfio que possibilite o
dominio do processo articulatorio dos sons da lingua esPanhola. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.10 “ESPANHOL INSTRUMENTAL”, coordenado pelo Prof.
Cicero Anastécio A. de Miranda, a realizar—se no periodo de 14 de marge a 11 de maio de 2011. O
projeto tem como objetivo geral ofertar a comunidade em geral um curso de uso instrumental da
lingua espanhola e o favorecimento do contato com a cultura do universo hispanico, de modo a
contribuir para uma educaofio plufilingfiistica e intercultural. Posta em votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.11 “COMPREENSAO AUDITIVA EM LINGUA ITALIANA —
NIVEL Al/AZ, coordenado pelo Prof. Rafael Ferreira da Silva, a realizar—se no periodo de 02 de
maroo a 22 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo geral trabalhar a compreensao auditiva
da lingua italiana, com os alunos principiantes da COmunidade interna e externa 4 UPC. Posta em
votaoao, a matéria foi aprovada por unanjmidade. 6.12 “CULTURA ITALIANA ATRAVES
DAS REGIOES”, coordenado pelo Prof. Rafael Feneira da Silva, a realizar-se no periodo de 02
de maroo a 22 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo geral formar culturalmente
profissionais e cidadaos em geral interessados 11a Lingua Italiana. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.13 “LINGUA ITALIANA — NIVEL A1”, coordenado pelo Prof.
Rafael Ferreira da Silva, a realizar-se no periodo de 21 de margo a 24 de junho de 2011. O projeto
tem como objetivo geral oferecer fonnaofio em Lingua italiana as comunidades internas e externas
da UFC. Posta em votagfio, a mate'ria foi aprovada por unarfimidade. 6.14 “PREPARATORIO
PARA O FCE”, coordenado pela Profa. Maria Cristina M. Fonseca, a realizar-se no periodo de:
17 de margo a 21 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo geral aumentar o nfimero dc
profe’Ssores formados pela UFC em Letras—Inglés, com Certificagao intemacional do
raconhecimento mundial. Posta em votagéio, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.15 “Lingua Inglesa er Meio Ambiente”,
coordenado pela Profa. Andreia Turolo da Silva, a realizar—se no periodo de 16 de maio a 20 de
junho do 2011. O projeto tem como objetivo geral colaborar com a sensibilizaoao da comunidade
discente para questées relacionadas a interaofio homem-meio ambiente, por meio da Iingua
inglesa, possibilitando o desenvolvimento da competéncia comunicativa dos alunos envolvidos,
em m'vel A1, tendo em vista 0 Quadro Europeu Comum de Referéncia para as linguas (QECR).
Posta em votagéio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Posta em votaofio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.16 “OFICINA DE COMPREENSAO E PRODUCAO DE
TEXTOS EM INGLES, coordenado pela Profa. Maria Fabiola V. Lopes, a realizar-se no periodo
de 01 de abril a 24 de junho de 2011. O projeto tern como objetivo geral complementar a



449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
so

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
.71

472
473
474,

475

475

477

478

479

480

481

482

483

14

fbnnaofio dos estudantes graduandos em 'Letras-Inglés, através de uma vivéncia de 24 horas

direcionadas ao desenvolvimento ‘das oompeténcias de compreensfio e de produgfio de textos.

Posta em votagfio, a maléria foi aprovada por unanimidade. 6.17 “GRUPO DE ESTUDOS DE
LITERATURA E CRITICA LITERARIA”, coordenado pela Profa. Roseli Barros Cunha, a

realizar-se no periodo de 20 de abril a 29 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo geral.

colaborar na melhoria de capacidade de leitura dos alunos do Curso de Letras, de obras literérias er

criticas. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.18 “TALLER

EXPRESSION E INTERACION EM LENGUA ESPANOLA”, coordenado pela Profa. Maria

Inés Pinheiro Cardoso Salles, a realizar-‘se no periodo de 27 de abril a 15 de junho de 2011. O

projeto tern como objetivo geral desenvolver a capacidade de expressfio oral e de reflexfio,
colocando o aprendiz numa atitude de estranheza perante condutas, visoes e costumes. Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.19 “GRUPO DE ESTUFOS EM

MODALIDADE DEONTICA — GEMD”, coordenado pela Profa. Maria Fabiola V. Lopes, a ser
realizado no periodo de 01 de abril a 01 de maroo de 2012. O projeto tem como objetivo geral
criar um espaoo de discussao e pesquisa voltado para a formaoao do professor no que diz respeito

ao iraramento da modalidade, como os modalizadores sao ensinados e interpretados no contexto

do ensino de ambiente virtual de aprendizagem e/ou presencial de graduaofio com vista no

aprimoramento dos profissionais da area. Posta em votagzao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6.20 “CANCOES DA VIDA SENTIMENTAL DA ESPANHA ATRAVES DA
SUA MfiSICA”, coordenado pela Profa. Maria Ines Pinheiro Cardoso Salles, a realizar-se no

periodo de 29 de abril a 24 de junho de 2011. O projeto tem como objetivo geral reforoar as
atividades culturais do Leitorado de Espanhol no Departamento de Letras Estrangeiras,

oportunizando aos alunos um maior conhecimento de expressoes coloquiais e idiométicas
caracteristicas do falar espanhol produzidas nas canooes da contemporaneidade. 7) CASA DE

CULTURA ALEMA. A Conselheira Monica Dourado a relatou a mate'ria que trata do

cadastramento dos seguintes projetos de extensfio: 7.1 “FRYDERYK CHOPIN EM CENA”,
coordenado pelo Prof. Alexander Magnus Alves Ribeiro, a realizar-se no periodo de 21 a 28 de
maroo de 2011. O projeto tem como objetivo geral de divulgar junto a comunidade fortalezense e

cearense a Vida do compositor classico Fryderyk Chopin, por ocasifio do bicentenério do seu
nascimanto. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2 “EXPOSICAO 50

ANOS DA CASA DE CULTURA ALEMA”, coordenado pelo Prof. Alexander Magnus Alves

Ribeiro, a realizar-se no periodo de 15 de abril de 2011 a 14 de abril de 2012. 0 projeto tem como

objetivo geral trazer para o pfiblico as mudangas na estrutura urbana do bail-r0 do Benfica, como
também o desenvolvimento do intercémbio cultural entre :1 UPC 6 a Alemanha, iniciado em 1962.

Posta em votaofio, a materia foi aprovada por unanimidade. 7.3 “CURSO INTENSIVO DE
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. INICIACAO A LiNGUA POLONESA”, eeordenade pele Pref. Giovanni Alencar Brayner, fei

realizade no periode de 10 de janeiro a 03 de fevereiro de 2011. 0 prejete teve come ebjetive

geral intreduzir a lingua e cultura polonesa. Posta em votaeae, a matéria foi aprovada per

unanimidade. 8) DEPARTAMENTO DE HISTORIA. O Censelheire Franck Pierre relatou a

matéria que trata do cadastramento do projete- de extensao intitulade: “Histéria da Africa”, per

ele mesme coordenado, a realizar—se no periedo de 15 de abril a 01 de outubre de 2011. O prejeto

tem come objetive geral promever um curse de capacitaefio com tematicas afre-brasileiras e

afiicanas, atendendo a demanda de prefissionais das redes de ensine de Fortaleza e demais

profissienais interessades no tema. Pesta em vetaefio, a matéria foi aprevada per unanimidade.

SETIMA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 1) DEPARTAMENTO DE

LETRAS ESTRANGEIRAS. A Censelheira Ticiana Telles relatou a matéria que trata das

solicitaeoes de afastamento dos seguintes decentes: 1.1 Profa. Maria Cristina Micelli Fonseca,

aprovade em reuniz'io departamental de 06 (seis) de dezembre e “ad referendum” pela Direeao do

Centre de Humanidades em 20 (vinte) de dezembro de 2010. O afastamente aconteceu no periedo

de 17 de fevereiro a 04 de marge de 2011, com a fmalidade de realizar pesquisa na Universidade

de Ottawa/Canada. Posta em votaefio, a matéria foi aprevada per unanimidade. 1.2 Profa. Livia

Marcia Tiba R. Baptista, aprovado em reuniae departamental de 16 (dezesseis) de marge de

2011 6 “ad referendum” pela Direeae do Centre de Humanidades em 19 (dezenove) de abril de

2011. O afastamente é no periode de 01 a 08 de maie de 2011, eom a finalidade de realizar uma

visita técnica a cenvite do Gevemo de Gordoba/Argentina, as Universidades e Eseelas de

Espanhol de Cérdoba. Posta em votaeae, a matéria foi aprevada per unanimidade. 1.3 Prof.

Carlos Auguste Viana da Silva, aprevado em reuniao departamental de 16 (dezesseis) de marge

de 2011. O afastamente ecorreré no periode de 23 de junho a 12 de julho de 2011, para participar

de congresse no Imperial College, na cidade de Londres/Inglaterra. Posta em votaefie, a matéria

foi aprovada per unanimidade. 1.4 Profa. Andreia Turole da Silva, aprovado em reunifie

departamental de 16 (dezesseis) de marge de 2011 e “ad referendum” pela Diree'ae do Centre de

Humanidades em 07 (sete) de abril de 2011. O afastamento ocorrera no periodo de 06 a 16 def

maio de 2011, para participar do VII Encentro do Conselhe Europeu de Trabalhado‘res e dos

Afiliados nae Eurepeus da AB Volvo, que se realizaré na cidade Goteberg/Suécia. Pesta em

vetaefie, a mate’ria foi aprevada per unanimidade. 2) DEPARTAMENTO DE LETRAS

VERNACULAS. A Conselheira Hebe Macede relatou a matéria que trata das solicitaeees de

afastamente dos seguintes professores: 2.1 Profa. Eulélia Vera Lficia Fraga Leurquin,

aprovado em reuniao departamental de 21 (vinte e um) de dezembro de 2010, e, em 06 (seis) de

janeiro de 2011, através de “ad referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades. O

afastamente ocerreuj no periodo de 04 a .19 de marge de. 2011, para ceerdenar eficinas e realizar
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Conferencia de abertura do 'Coléquie Fermaeao Decente: textos, teoria e pratiCa, na Universidade
de Nova Lisboa, na cidade de Lisboa/Portugal. Posta em votagae, a matéria foi aprovada per
unanimidade. 2.2 Profa. Aux-ea Suely Zavam, aprovado “ad referendum” pelo departamento de
Letras Vernaculas em 05 (cinco) de abril de 2011. O afastamento ecorreré no pen’ode de 04 a 20
de junho de 2011, para participar de congresso, na Universidade de Alcalé/ILTEC, na cidade de
Alcala de Henares/Portugal. Posta em vetaefio, a matéria foi aprovada per unanimidade. 2.3
Profs. Maria Silvana Militfio de Alenear, aprovado em reuniae departamental de 14 (quatorze)
de abril de 2011. 0 afastamento econ-era no periodo de 03 de junho a 10 de junho de 2011, para
participar do XIV Congresso Internacional da Associaofio de Linguistica e Fonologia da America
latina, na Universidade de Alcalé, na cidade de Alcalé de Henares/Pertugal. Posta em vetagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.4 Profa. Rosemeire Selma Monteiro-Plantin, aprovado
em reuniao departamental de 14 (quaterze) de abril de 2011. O afastamento ocorreré no periede de'
27 de maio a 10 de julho de 2011, para preferir conferéncia plenéria e realizar uma estfincia
investigativa na Universidade de Granada, na eidade de Granada/Espanha. Posta em votagao, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 2.5 Profa. Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo,
aprovado “ad referendum” pelo departamento de Letras Vernaculas em 21 (vinte e um) de marge
de 2011. O afastamento ocorrera no periodo de 02 a 23 de maie de 2011, para participar de
reuniees de trabalho e elaboraeao de artigos cientl’fices, na Universidade Aberta de Milton
Keynes/Inglaterra. Posta em votagae, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3,)?
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro Walberte dos Santos relatou a matéria
que trata das solicitaefies de afastamento dos seguintes decentes: 3.1 Prof. Cezar Wagner de
Lima Géis, aprovado em reuniao departamental de 14 (quaterze) de fevereiro de 2011 e “ad
referendum” pela Direefio do Centre de Humanidades em 14 (quaterze) de fevereiro de 2011. O
afastamento ocorreu no periodo de 02 a 12 de marge de 2011, para ministrar conferéneia e
minicursos sobre Educaeao Biocéntrica, Biedanea e Psicologia Comunitaria na Universidade do
Chile, em Santiago/Chile. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.2 Profa.
Suzana Kramer de Mesquita Oliveira, aprovado em reuniao departamental de 23 (vinte e trés)
de fevereiro de 2011 e “ad referendum” pela Direefio do Centre de Humanidades em 28 (vinte e
eite) de fevereiro de 2011. O afastamento ocorreu no pen’odo de 12 a 20 de marge de 2011, com a
finalidade de apresentar trabalho na Conveneao lntemacional de Antropologia, em Havana/Cuba.
Posta em votaeao, a matéria foi aprovada per unanimidade. 3.3 Profa. Michelle Steiner dos
Santos, aprovado em reunifio departmental de 06 (seis) de abril de 2011 e “ad referendum” pela
Direeao do Centre de Humanidades em 08 (oito) de abril de 2011. 0 afastamento ocorreu no
periedo de 12 a 20 de marge de 2011, com a finalidade de apresentar trabalho no XII Cengresse
hternacional de Gestalt em Piriapelis — Uruguai. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada per



1‘7

unanimidade. 3.4 Prof. Cezar Wagner de Lima G6is, aprovado em reunifio departarnental de 06
(seis) de abril de 2011. O afastamento e’ no periodo de 19 a 23 de maio de 2011, com a finalidade
de ministrar palest'ra vivencial em Educaeao Biocentrica, na Pontificia Universidade Javeriana, na
cidade de Bogota/Colombia. Posta em votaefio, a materia foi aprovada por unanimidade. 4) CASA
DE CULTURA BRITANICA. A Conselheira Monica Dourado relatou a matéria que trata da
solicitaefio de afastamento da professora Débora Pamplona Bezerra, aprovado em reuniao do
Colegiado Geral das Casas de Cultura em reuniao de 14 de janeiro de 2011 e “ad referendum”
pela Direefio do Centre de Humanidades em 14 (quatorze) de janeiro de 2011. O periodo de
afastamento compreende de 01 de marge a 01 de julho de 2011, para realizar estégio de
doutorando na Cornell University, em Ithaca — Nova York — Estados Unidos. Posta em votaefio, a
matéria foi aprovada por unanimidade. 5) CASA DE CULTURA HISPANICA. A Conselheira
Monica Dourado relatou a matéria que trata da solicitagz'io de afastamento do professor Raimundo
Batista Almeida, aprovado em reuniao do Colegiado Geral das Casas de Cultura em reunifio de
14 de janeiro de 2011 6 “ad referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades em 03 (trés) de
fevereiro de 2011. O afastamento ocorrerano periodo de 01 de mareo de 2011 a 28 de fevereiro de
2012, para cursar Mestrado em Ciéncias da Linguagem, na Universidade Catélica de Pernambuco,
em Recife/PE. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5)
DEPARTAMENTO DE CIENCIA‘S DA INFORMACAO. O Conselheiro Antonio Wagner
Chaoou relatou a matéria que trata da solicitaeao de afastamento dos seguintes docentes: 5.1
Profa. Lidia Eugenia Cavalcante, aprovado em reuniao departamental de 22 (vinte e dois) de
fevereiro e aprovado “ad referendum” pela Diregfio do Centro de Humanidades em 24 (vinte e
quatro) de fevereiro de 2011. O afastamento ocorreu no periodo de 04 a 20 de abril de 2011, com
a fmalidade de realizar pesquisa na Universidade do Quebec, em Montreal/Canada. Posta em
votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2 Prof. Heliomar Cavati Sobrinho,
solicitaeao de flexibilizaefio de carga horéria, no periodo de 02 (dois) de fevereiro a 31 (trinta e
um) de julho de 2011,para cursar Doutorado Interinstitucional entre UNESP e UFC A solicitagfio
foi aprovada pelo Departamento de Ciencias da Infonnagao em 17 (dezessete) de dezembro de
2011.6) DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Roberto Pontes relatou ~a
matéria que trata da solicitaeao de afastamento dos seguintes docentes: 6.1 Profa. Edilene
Ribeiro Batista, aprovado em reuniao departamental de 22 (vinte e dois) de fevereiro e aprovado
“ad referendum” pela Direefio do Centre de Hmnanidades em 19 (dezenove) de abril de 2011. O
afastamento ocorreré no periodo de 25de abril a 07 de maio de 2011, com a finalidade de
participar da The 8th Internacional Gender and Education Association Conference, na GEA
(Gender and Education), na cidade de Exeter/Inglaterra. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada
por unanimidade. 6.22 Fernanda Maria Abreu Coutinho, aprovado em reunifio departmental de
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27 (vinte e sete) de abril de 2011. O afastamento ocorrera no periodo de. 10 a 23 de maio de 2011,
com a finalidade de participar do Colloque Internacional Lectures Lispectoriennes, na Maison de
Brésil — Université, na cidade de Paris/Franea. Posta em votagao, a matéria foi aprovada po‘r
unanimidade. 6.3 Vera Lficia Albuquerque de Moraes, aprovado em reuniao departamental de
27 (vinte e sete) de abril de 2011. O afastamento ocorrera no periodo de 10 a 23 de maio de 2011,
com a finalidade de participar do Colloque Internacional Lectures Lispectoriennes, na Maison de
Brésil — Université, 11a cidade de Pafis/Franga. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por
unanimidade. OITAVA MATERIA. APRESENTACAO DE PROJETO DA VIII SEMANA
DE LETRAS. 0 projeto do evento foi apresentado pelo presidente do Centro Académico Patativa
do Assaré, Nathan Matos Magalhaes. O evento acontecera no periodo de 30/05 a 03/06/2011, para
tanto foi solicitada a autorizagao do Bloco Didatico de Letras para realizaefio do Minicursos e
Oficinas, o Auditério José Albano para as Palestras e o Bosque Moreira Campos para as
apresentaeoes culturais e uma Calourada de encerramento do evento. Com a palavra 0 Prof.
Roberto Pontes que elogiou a atuagao da atual gestao do Centro Académico Patativa do Assaré,
que tern posturas e agoes bem diferentes das gestoes anteriores, com um posicionamento forte e
atuante. Foi ratificado pela Diretoria do CH, Profa. Fatima Costa, pela atuaeao, parabenizando os
alunos que formarn 0 Centro Académico. Sendo posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. NONA MATERIA. RELATORIO DE ESTAGIO POS-DOUTORAL. -
DEPARTAMENTO DE LITERATURA — Prof. Roberto Pontes relatou a matéria que trata da
apresentaeao do relatorio de estagio Pos-Doutoral da Profa. Vera Lucia Albuquerque de Morais,
que foi realizado na Universidade de 850 Paulo, no ano de 2010, sob a supervisao da professora
Elza Assumpefio Miné. Posta em votagao, a mate’n'a foi aprovada por unanimidade. DECIMA
MATERIA. PROGRESSAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A Conselheira Veriana Colagzo
relatou a mate'ria que trata da solicitaoao de Progressao Vertical da Profa. Lucia Maria Gongalves
Siebra, da classe de Professor Assistente nivel IV para professor Adjunto m’vel I. Para tanto foi
solicitado pela Senhora Diretora, apés esclarecimentos, a composigfio de uma Comissao para
avaliar e emitir parecer sobre a solicitaefio da progressao fimcional. A Comissao sera composta
pelos professores doutores: Francisco Roberto Silveira de Pontes Medeiros (Presidente), Eulalia
Vera Lucia Fraga Leurquin e Antonio Wagner Chacon Silva. Posta em votaeao em matéria foi
aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA. PROGREssAo FUNCIONAL
DE DOCENTES (VERTICAL). O Conselheiro Roberto Pontes, como membro suplente da
Comissao responsével pela analise e emissfio de parecer acerca das solicitaooes de progressao
funcional de docentes dos m’veis adjunto IV/Associado relatou a matéria que trata das ‘seguintes‘
solicitagoes de progressao funcional vertical dos docentes, dos seguintes departamentos: l)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. Profa. Isabelle Braz Peixoto da Silva — da
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659 no site www.semanadehumanidades.ufc.br; Fez urn agradecimente especial a Prefa. Maria
660 Aparecida, ex Vice-diretera do Centre de Humanidades‘, que idealizeu e IEncentre de Pesquisa e
651 Pés-Graduacae em Humanidades, e agradeceu também ae Prof. Orlando Arafije, que assurniu
662 recentemente a Coerdenacao de Pregramas Académices deste Centre. Com a palavra 0 Prof.
663 Pedro Airten, infermando sobre fate acentecide na ultima segunda-feira, dia 25/04/2011, ende e
664 gabinete do Pref. Frederice Neves fei arrombado e furtado diverses itens. Diante deste inferme foi
665 iniciada uma discussae sebre seguranca no campus, que resulteu novamente 11a fermacao de uma
666 Cemissz‘ie que ira receber prepostas de todas as um'dades académicas com a finalidade de elaborar
667 um decumento cem sugestées a seguranea do Campus do Centre de Humam'dades no Benfica. A
668 referida cemissae sera fermada per: Pref. Roberto Pentes (Presidente), Profa. Livia Marcia, Prefa.
669 M6nica Deurade, Pref. Tito Livio, Nathan Magalhaes (Centre Acadénlice Patativa do Assaré) e
‘70 Ricardo Henrique (Rep. Infra-estrutura CH). Sera enviade eficie circular a todas as subunidades

671 selicitande essas sugestees ate do dia 20 de maie, e apes e recebimento sera feita uma reuniao
672 para discutir acerca de assume. A Senhora Diretera finalizou es infermes registrande seu
673 descententamento com a perda 400 mil reais, haja vista que es ceerdenaderes dos Pregramas de
674 Pés-graduaeao do Centre de Humanidades nae apresentaram prejete para CT-lNFRA. Nada mais
675 havende a tratar, a Senhora Presidente deu per encerrada a sessao, agradecende a presence de
676 todes. E para censtar, eu, Emivania Viana Bezerra Duarte, Secretaria Executiva lavrei a presente
677 Ata que, apes lida e aprevada, sera assinada per mim e peles demais presentes.

1. Maria de Fatima Oliveira Cesta-Diretera do Centre de HumanidadesL W
2. Emivania Viana Bezerra Duarte— Secretéria Executiva i. W " ..
3. Francisco Roberto S. de Pentes Medeiros-Chefe do Depte. Literatura M— ~ l/{N 'h 4. Stélie Terquate Lima — Representante Depte. Literatura/
5. Hebe Macede de Carvalhe — Sub-chefe Depto. Letras Vemaeulas/
6. Eulalia Vera Lficia Fraga Leurquin— Rep. Depto. Letras Vemaculas {OW
7. Ticiana Telles Melo— Chefe do Depto de Letras Estrangeiras
8. Antonio Wagner Chacen Silva — Chefe Depto de Ciéncias da Infermacao %
9. Marcie de Assumpcae P. da Silva- Rep. Depto de Ciéncias da Infermaeao 14-1/1 J/
10. Antonio Cristian Saraiva Paiva— Chefe do Departament de iéncias Sociais Mm?» WSLLFh
11. Walberte Silva dos Santos- Chefe Depto. Psicelogia//]I
12. Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrecas— Rep. Depto. Psicolegia H4451 @522:

Mum
13. Pedro Airton Queiroz Lima— Chefe Depto de Histeria l

A14. Franck Piene Gilbert Ribard —Representante Depto de Histeria/ ‘:
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118. Elizabeth Dias Martins — Coord.Programa de Pés-Graduagfio em Letras Q ‘6?33%
19. Emilia Maria P. Farias — Representando a Coord. Prog. Pés-Grad. Linguistica /
20. Veriana de Fétima R. Colago — Vice-coord. Prog. Pés-Graduagfio em Psicologia/ ifgfléfi (La—(or -
21. Ménica Dourado Furtado — Coord.Geral das Casas de Cultura Estrangeira mM0Q. 9W5 WA“

l .22. Marcos Norelle F. Victor — Rep.Magistério de Ensino Bésico Téc ' e Tecnolégicommwjlxlfi)23. Geana de Alencar Libério — Rep.C0rpo Técnico-Administrativ; ”BM?
24. Nathan Matos Magalhfies — Pres. Centre Académico de Letras
25. Witallo da Cruz Fontineles — Rep. Cent-o Académico de Letras

6m my magi/5544M ma :75 ~63 ,4”, M
fl Mam-”Am" flab “/56 "a ,4”, W W "


