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CENTRO DE HUMANIDADES

1 Am da 530' Reuniao Ordinaria do Conselho do Centre de Humanidades da Universidade Federal

2 do Ceara, realizada no dia 02 (dois) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), as 09 (move) heras e

3 30 (trinta) minutos, na Sala de Reunioes do Conselho de Centre, sob a Presidéncia da Diretora do

4 Centre de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenoa dos Conselheiros:

5 Marcelo Magalhaes Leitao e Suene Honorato de Jesus — Chefe e Representante do Departamento

6 de Literatura; Antonio Duarte Fernandes Tévora e Maria das Dores Nogueira Mendes - Chef‘e e

7 Representante do Departamento de Letras Vernaculas; Ana Maria César Pompeu e Nadja Paulino

8 Pessoa Prata — Chefe pro tempore e Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Maria

9 Aurea Montenegro Albuquerque Guerra e Lidia Eugenia Cavalcante — sub-Chefe e Representante

10 do Departamento de Ciéncias da Informagao; Celina Amalia Ramalho Galvfio Lima — Chefe do

11 Departamento de Ciéncias Sociais; Susana Kramer de Mesquita Oliveira e Maria de Fatima Vieira

'12 Severiano - Chefe c Representante do Departamento de Psicologia; Mario Martins Viana Junior e

13 Ana Amélia de Moura Cavaleante de Melo — Chefe e Representante do Departamento de Histéria;

14 Rodrigo Nogueira Machado e Marcus Weydson Pinheiro — Subchefe e Representante do

15 Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos; José Leite de Oliveira Jfinior - Vice-

16 Coordenador do Curso de Letras Diurno; Francisco Sérvulo Games Lima — Coordenador pro

17 tempore do Curso de LetraSé-Libras; Maria Valdénia Falcao do Nascirnento — Coordenadora do

13 Curso de Letras Noturno; Gabriela Belmont ‘de Farias — Coordenadora do Curso de

19 Biblioteconomia; Maria Neyara de Oliveira Araujo — Coordenadora pro tempore do Curso de

20 Ciéncias Sociais Noturno; Caciana Linhares Pinheiro - Coordenadora do Curso de Psicologia;

21 Ana Marcia Alves Siqueira — Coordenadora do Programa de Pos-Graduagao em Letras; Sandra

22' Maia Farias Vasconcelos - Vice—Coordenadora do Programa de Pés—Graduaoao em Linguistica;

23 Luana Ferreira de Freitas - Coordenadora do Programa de Po‘s-Graduaoao em Estudos da

24 Traduoao; Adelson Andrade Alves Sobrinho — Representante do Magistério do Ensino Bésico,

25 Técnico e Teenologico; 'Maria Cleomar Carvalho dos Santos, Lindojane Gomes Nunes e Tais

"26 Bleicher — Representantes do Corpo Técnico—Administrativo. ORDEM D0 DIA. Constatado o-

27 quorum regimental, a Diretora do Centro de Humanidades iniciou a reunifio colocando em

28 apreeiaeao a pauta do dia. Foram solicitadas as. seguintes inclusoes: 1) Departamento de Ciencias
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29' da Informaefio: Dispense do titulo de doutor para realizaefio de Concurso P1'1bfi‘xr-“L3T/é!/:'1
30 ‘Departamento de Psicologia: licenea para capacitaeao da professora Fatima Severiano; 3)
31 Departamento de Letras Estrangeiras: O3 projetos de extenséio. 4) Programa de P65~GradUaefio em
32 Linguistica: inscrioao de professor visitante jt’mior. Postas em apreciaeao, a pauta e as inclusoes‘

33 foram aprovadas pOr unanimidade. PRIMEIRA MATERIA — ATA DA 529‘ REUNIAO
34 ORDINARIA. Como de praxe, a secretaria procedeu a leitura dos topicos da ata da 529‘1 Reuniao
35 Ordinélia, realizada em 05 (cinco) de novembro de 2015 (dois mil e quinze). Em votaeao, a ata foi
36‘ aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA. COMISSAO JULGADORA DE

37 CONCURSO PfiBLICO. 2.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. 2.1.1 A
38‘ Conselheira Celina Galvfio relatou a mate'ria que trata da indicaeao do Departamento de Ciéncias

39 Sociais para formaeao de Comissfio Julgadora de Concurso para Professor Adj’unto - Setor de

p40 Estudo: Teoria e Método em Antropologia, Edital 220/2015. Foram indicados os seguintes
V41 professores Doutores: Lea Carvalho Rodrigues — Presidente (Universidade Federal do Cearé),

42 Romain Jean Marc Pierre Bragard — Membro intemo (Universidade Federal do Ceara) e
43 Marcelo Tavares Natividade — membro externo (Universidade de Sao Paulo). Na qualidade de

44 suplentes, foram indicados os professores doutOres: Alexandre Fleming Camara Vale
45 (Universidade Federal do Ceara), Antfinio George Lopes Paulino (Universidade Federal do

46 Cearé), Simone Simoes Ferreira Soares (Universidade Federal do Ceara) e Lady Selma

47 Ferreira Albernaz (Universidade de 350 Paulo). Para secretariar o concurso, foi indicado o

48 professor Kleiton Rattes Gonealves (Universidade Federal do Cearé). Posta em votaoao, a

49 matéria foi aprovada por unanimidade. 2.2 DEPARTAMENTO DE LETRAS
50 ESTRANGEIRAS. 2.2.1 A Conselheira Ana Maria Pompeu relatou a mate'ria que trata da

A51 indicaoao do Departamento de Letras Estrangeiras para formaeao de Comissfio Julgadora de
52 Coneurso Pfiblico para Professor Adjunto - Setor de Estudo: Lingua Espanhola e Ensino,

53 Edital 195/2015. Forarn indicadas as professoras doutores: Katia Cilene David da Silva —

54 Presidente (Universidade Federal do Ceara), Nadja Paulino Pessoa Prata — Membro interno

55 (Universidade Federal do Cearé) e Marisa Ferreira Aderaldo — membro externo (Universidade

56 Estadual do Ceara). Na qualidade de suplentes, foram indicados os seguintes professores doutores:

57 Leticia Joaquina de Castro R. Sauza e Souza (Universidade Federal do Ceara), Roseli Barres

58 Cunha (Universidade Federal do Ceara) e Cleudene de Oliveira Aragfio (Universidade Estadual

59 do Ceara). Para secretariar o certame, foi indicada a professora mestra Jacqueline Freitas

60 Bezerra (Universidade Federal do Ceara). A Diretora questionou a indicaeao da professora

61 Mariza Aderaldo na oomposieao da comissao julgadora, pois, ha alguns anos, ao participar de um

62 concurso do Departamento de Letras Estrangeiras, como candidata, a referida professOra

63' apresentou comportarnento indesejado, chegando inclusive a ameaear fisicamente um dos
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\membros da banca, fato este que acabou em processo judicial. A Diretora disse que nao Lse‘fia

prudente que a professora participaSSC da Comissao, ainda mais quando outros nomcs para
comissfio haviam sido rejeitados pelo Departamento, por preferir n50 se arriscar a ter 0 certame
invalidado. Citou, corno exemplo, 0 case do professor Valdecy Pontes, que nao fora indicado por
ter organizado um livro no qua] um dos candidates era autor de um capitulo, assim como também
foi rejeitado o nome da professora Massilia Dias, por ela ter sido coordenadora de curso da
UAB/UFC Virtual do qua] um dos candidates foi tutor. A professora Nadja explicou como se deu
o processo da composigao da banca no fimbito da Unidade Curricular de Lingua Espanhola,
justificando a escolha da professora Mariza. Alguns Conselheiros defenderam a composicfio da
Comissao, com o intuito dc manter a autonomia da aprovacfio ja ocorrida no ambito do
Departamento. A Diretora ponderou, no entanto, que a UFC possuia diversas instancias o que
todas tinham autonomia e poder para deliberar acerca de decisfies tomadas em instancias
inferiores; caso co‘ntrério, n50 faria sentido exigir apre’ciacao e aprovaoao pelo Conselho do Centre
de Humanidadesda de algo ja decidido em colegiado departamental. Posta em votaofio, a matéria
foi aprovada com o registro de 05‘ abstencoes. 2.3 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA
INFORMACAO. DISPENSA DA EXIGENCIA DA TITULACAO DE DOUTOR E
MESTRE EM CONCURSO PUBLICO. A Conselheira Aurea Montenegro relatou a matéria
que trata da solicitacao de dispensa de titulacao de Doutorado no concurso do Setor de Estudos:
Tratamento e Organizaeao da Informacfio, de acordo com o previsto no artigo 2°— A, da Resolucfio
09/CEPE, de 24 de maio de 2013. A professora justificou a solicitacao lembrando que o concurso,
edita] 108/2015, aberto para o mesmo setor de estudo teve uma {mica candidata inscrita e que essa
nfio logrou éxito na prova escrita, primeira etapa do certame. Acrescentou ainda que a area, objeto
do setor do estudo, possuia poucos doutores no Brasil. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada
por unanimidadc. TERCEIRA MATERIA. COMISSAO JULGADORA DE AVALIACAO
DE PROMOCAO FUNCIONAL PARA A CLASSE DE PROFESSOR TITULAR. 3.1
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer relatou a matéria que
trata da indicaoao de composicao da Comissao Julgadora de avaliacao de promocfio funcional para
a classe de professOr titular do professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba. Foram indicados
os professores doutores: Maria Naiula Monteiro da Silva (U’niversidade Federal do Ceara),
Sidney Nilton de Oliveira (Universidade Federal do Parana), Maria Celina Peixoto Lima
(Universidade de Fortaleza) e Leonia Cavalcante Teixeira (Universidade de Fortaleza).
Como suplentes, foram indicados os professores doutores: Irlys Alencar Fir-mo Barreira
(Universidade Federal do Ceara) e Antonio Virgilio B‘ittencourt Bastos (Universidade
Federal da Bahia). Na qualidade de secretario, foi indicado o professor Ricardo Lincoln
Laranjeira Barrocasa (Departamento de Psicologia — Universidade Federal do Ceara) e come
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DIEETdecente secretarla suplente Suzete Suzana Rocha Pitombeira (FEAAC/UFC). Posta\ernvotacfio, a matéria foi aprovada com o registro de uma abstencéio. 3.2 DEPARTAMENTO DELITERATURA. O ConSelheiro Marcelo Magalhfies relatou a indicaofio de composigao deComissao Julgadora de avaliagfio de promocao funcional para a classe de professor titularpleiteada pela professora Odalice de Castro Silva. Foram indicados os seguintes professoresdoutmes: Maria Elias Soares (Universidade Federal do Ceara), Pedro Paulo de SousaMontenegro (Universidade Federal do Ceara - aposentado), José Linhares Filho(Universidade Federal do Ceara - aposentado) e Humberto Hermenegildo de Araujo(Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Na qualidade de suplentes, foram indicados osprofessores doutores: César Barreira (Universidade Federal do Ceara) e Sandra MariaPereira do Sacramento (Universidade Estadual de Santa Cruz/Bahia). Para secretariar ostrabalhos da Comissz‘io, foi indicado o professor doutor Carlos Alberto de Souza (UniversidadeFederal do Ceara), tendo como docente secretério suplente o professor Marcelo de AImeidaPeloggio (Universidade Federal do Ceara). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada porunanimidade. QUARTA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTES. 4.1DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. A Conselheira Susana Kramer relatou a matéria quetrata da isolicitacfio de afastamento dos seguintes docentes: 4.1.1 cassio Adriano Braz deAquino, no periodo de 04 a 15 de janeiro de 2016, aprovado em reuniao departamental de 11 denovembro de 2015. O afastamento tern como finalidade a participacfio em Seminario e reunioes(canferéncias) na Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa/Portugal. Posta em votagao, a matériafoi aprovada por u‘nanimidade. 4.1.2 Michelle Steiner dos Santos, no periodo de 01 de abril de2016 a 31 de marge de 2017, aprovado em reunifio departamental de 11 de novembro de 2015. 0afastamento tera como finalidade realizar estégio Pés-doutoral na UniVersidade Federal de SantaCatarina, em Florianépolis. Posta em votaoao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. 4.1.3Solicitac‘ao de licenca para capacitacao da professora Maria de Fatima Vieira Severiano, noperiodo de ll de abril a 09 de julho de 2016, aprovada em reunifio departamental de 0] dedezembro de 2015. A licenea tem como objetivo a realizaefio de intercambio no Departamento dePsicologia Social da Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia da Universidad Complutense de

Madrid, em Madrid/Espanha. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Neste
memento, houve uma breve explanacao sobre lotagfio de turmas do docente afastado para gozo delicenea capacitaefio, diante do questionamento do Conselheiro Antonio Duarte sobre apossibilidade de 0 docente ser lotado em disciplinas durante as férias para que, no semestre em
que o docente estivesse afastado, nao fosse necessario atribuir disciplinas a ele. 4.2
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS. A Conselheira Celina Galvfio relatou a matéria
que trata do afastamento dos seguintes professores: 4.2.1 Lea Carvalho Rodrigues, no. periodo de
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135 de 2015 e através de ad referendum pela Direeao do Centre de Humanidades em 16 de novembro
136 de 2015. O afastamento teve como finalidade participar da XI Reunion de Antropologia del
137 Mercosur, Montevideo/Uruguay. Posto em votaefio, o referendo foi aprovado por unanimidade.
138‘ 4.2.2 Lea Carvalho Rodrigues, no periodo de 13 a 20 de fevereiro de 2016, aprovado em reuni‘ao
139 departamental de 10 de novembro de 2015. O afastamento tern como finalidade participar de
140 Semina’rio na Universidad Sureste, em San Cristobal de las Casas, em Chiapas/México. Posta em
141 vot’aofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4.2.3 Solicitaofio de Licenea para capacitaefio
142 da professora Andrea Borges Lefio, no periodo de 18 de janeiro a 31 de marge de 2016,
143‘ aprOvada em reuniao departamental de 10 de novembro de 2015. A licenoa tern como obje’civo a
144 participaefio em grupo de estudo coordenado pelo professor Philippe Steiner, na Universidade de

. 145 Paris-Sorbonne, em Paris/Franoa. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
146 QUINTA MATERIA. PROGRESSAO E PROMOCAO FUNCIONAL DE DOCENTES. A
14.7 professora Maria Neyéra, na qualidade de membro da Banca Avaliadora Especial designada para
148 avaliar as solicitae‘oes de progressao funcional na classe de Professor Associado, relatou a matéria
149 que trata das seguintes progressoes funcionais de docentes: 5.1 DEPARTAMENTO DE
150 LETRAS VERNACULAS. Progressao da professora Maria Margarete Fernandes de Sousa,
151 lotada no Departamento de Letras Vernéculas, do nivel de professor Associado I para o nivel de
152 professor Associado I1, referente ao intersticio 31 de outubro de 2013 a 30 de outubro de 2015 . A
153 relatora destacou a pontuagéo da professora Margarete nas categorias de ensino (970,40 pontos) e
154 de produefio intelectual (2.600 pontos). Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por
155 unanimidade. 5.2 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. Progressfio do professor Francisco
156 Régis Lopes Ramos, lotado no Departamento de Histéria, do nl’vel de professor Associado 11 para
157 o nivel de professor Associado III, referente a0 intersticio 0] de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro
158 de 2013. A relatora destacou a pontuaefio do professor nas categorias de ensino (561 pontos) e de
159‘ produefio intelectual (3.050 pontos). Posta em votaeé‘l'o, a matéria foi aprovada por unanimidade.
160 5.3 CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA. O Conselheiro Adelson Andrade relatou a
161 matéria que trata das progressoes funcionais dos segu'intes docentes: 5.3.1 Carmem Rivas
162 Maximus Denis, lotada na Casa de Cultura HisPanica, da classe D referéneia 40] para a classe D
163 referéncia 402, referente a0 intersticio 15 de setembro de 2013 a 16 de setembro de 2015. Posta
164 cm votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3.2 Adelson Andrade Alves Sobrinho,
165 lotado na Coordenaefio Geral das Casas de Cultura Estrangeira, da classe D referéncia 204 para a
166 classe D referéncia 30], referente ao intersticio 01 de janeiro de 2010 a 01 de julho de 2011. Posta
167 cm votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3.3 Joana Anélia Ribeiro Albuquerque,
168 lotada na Casa de Cultura Britfinica, da claS’se D referéncia 401 para a classe D referéncia 402,
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referente a0 intersticio 2011.2 a 2012.2. Posta em ‘votaoao, a matéria foi apro&:pdr@ ’1
unanimidade. 5.3.4 Monica Dourado Furtado, lotada na Casa de Cultura Britannica, da classes
referéncia 401 para a classe D referéncia 402, referente ao interstfcio 16 de novembro de 2013 a

15 de novembro de 2015. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3.5

Giovanni Alencar Brayner, lotado na Casa de Cultura Alemfi, da classe D referéncia 204 para a

classe D referéncia 301, referente ao intersticio 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3.6 Simone dos Santos Machado
Nascimento, lotada na Casa de Cultura Britanica, da classe D referéncia 302 para a classe D

referénoia 303, referente ao intersticio 29 de janeiro de 2012 a 28 de janeiro de 2014. Posta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. CADASTRAMENTO
DE PROJETO E/OU PROGRAMA DE EXTENSAO. 6.1 DEPARTAMENTO DE
PS’ICOLOGIA. 6.1.1 I Encoutro Interinstitucional de Pesquisa: 0 Inconsciente na Arte, na
Clinica e na Cultura, coordenado pela professora Karla Patricia Holanda Martins, ocorrido em

03 e 04 de novembro de 2015. Trata-se de pedido de reconsideragao, pois, na filtima reunifio do
Conselho do Centre de Humanidades, o projeto fora retirado dc pauta por ter ocorrido dois dias
antes da reuniao. A coordenadora da aoao de extensao explicou que o projeto fora aprovado em
reuniao departamental de 28 de outubro de 2015 e havia sido combinado com a Direofio do CH
que fosse enviado para aprovaoao através de ad referendum. No entanto, ao ser enviado para a

Direefio, n50 veio acompanhado de nenhum alerta da necessidade de aprovaeao antecipada e,

assim, seguiu o tramite normal de ser incluido na pauta da préxima reuniao. O Conselheiro

Antonio Duarte defendeu a aprovaeao, pois, a seu ver, dove ser considerada a data da submissé'to

ao Departamento. Em votaoao, o pedido de reconsideraoao foi aprovada por unanimidade. Em

seguida, a professora Karla relatou como se deu a realizaefio do evento, em parceria com a

Universidade de Fortaleza. 6.2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO. A
Conselheira Aurea Montenegro relatou a matéria que trata do cadastramento do projeto de

extensfio intitulado: 6.2.1 Revista Informaeao em pauta: criaefio e implantaeéo de periédico

cientifico, coordenado pela professora Giovanna Guedes Farias, a realizar-se no perfodo de 0]

dc mareo a 01 de dezembro de 2016, aprovado em reuniao departarnental de 25 de setembro de

2015. O projeto tern como objetivo geral criar e implantar o periédico cientifico eletrénico

“Informagao em Pauta”, do Departamento de Ciéncias da Informagfio, para divulgar trabalhos que

contribuam para o desenvolvimento, fortalecimento e crescimento da Ciéncia da Informaeao,

Biblioteconomia 6 areas afins, incentivando a produeao de novos conheoimentos entre

pesquisadores, docentes, discentes e demais‘ profissionais. Posta em Votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 6.3 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A

Conselheira Ana Maria Pompeu relatou a matéri'a que trata da renovaefio dos seguintes projetos de
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extensfio: 6.3.1 Sem 'Fronteiras: Plural pela Paz, coerdenado pelo professor Henrique \Séfigib 2
Beltrfio de Castro, a realizar-se no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, aprovado
em reunifio departamental de 27 de novembro de 2015. 0 projcto tem como objetivo geral
produzir e difundir um programa radiofonico semanal pautado na pluralidade humana como agfio
extensionista articulada com a formaeao dc estudantes no fimbito da Radiofonia (estudantes dc
Jornalismo, Letras, ML’lsica e/ou Publicidade e Propaganda). Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 6.3.2 Radio Plural, coordenado pelo professor Henrique Sérgio
Beltrfio de Castro, a realizar-se no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, aprovado
em reunifio departamental de 27 de novembro de 2015. O projeto tern como objetivo geral
articular formaoao humana, pesquisa e cxtensfio no campo radiofonico, contribuindo para a
difusao de arte e cultura, para a inclusfio de pessoas com deficiéncia (PcD) e para a formaofio de
estudantes da UFC, especialmente de Jomalismo, Publicidade e Propaganda, Letras e Mfisica.
Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 6.3.3 Todos os sentidos, coordenado
pelo professor Henrique Sérgio Beltrfio de Castro, a realizar—se no periodo de 01 de janeiro‘a 31
de dezembro de 2016, aprovado em reuniao departamental de 27 de novembro de 2015. O projeto
tem como objetivo geral produzir e difundir um programa radiofonico que busca Ievar ao ar a voz
das pessoas corn deficiéncia, articulando extensao e pesquisa na formaoao de estudantes no fimbito
da Radiofonia (estudantes dc Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Letras e Mfisioa). Posta em
votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA MATERIA. INSCRICAO DE
PROFESSOR VISITANTE. 7.1 PROGRAMA DE PdS-GRADUACAO EM ESTUDOS DA
TRADUCAO. A Conselheira Luana Freitas relatou a matéria que trata da inscriefio de um
professor visitante jt’mior para o Programa de Pés-Graduaofio em Estudos da Traduefio. A
proposiofio foi aprovada em reunia‘o do Colegia'do ocorrida em 29/10/2015 e através de ad
referendum pela Direoa'o do Centro de Humanidades em 27/11/2015. Posto em votaofio, o
referendo foi aprovado por unanimidade. 7.2 PROGRAMA DE POS—GRADUACAO E
LINGUiSTICA. A Conselheira Sandra Maia relatou a matéria que trata da inscrigfio de um
professor visitante jfinior e de um professor sénior para o Programa de Pés~Graduaofio em
Linguistica, cuja proposiofio foi aprovada em reunifio do Colegiado do Programa em reunia‘o
ocorrida no dia 30 de novembro de 2015 e atrave's de ad referendum pela Direefio do Centre de
Humanidades na mesma data. Posto em votaofio, o referendo foi aprovado por unanimidade. A
Diretora falou sobre a importéincia e relevéincia de 03 programas de pés-graduaofio do Centre de
Humanidades estarem sempre buscando a contribuiofio de professores visitantes, favoreeendo,
assim, o processo de internacionalizaofio da UFC. Aproveitou para informar que participou,
juntamente com outros representantes da UFC, de um Encontro Internacional, promovido pelo
Programa Idiomas sem Fronteiras, cujo tema foi Intemaeionalizaefio e Multilinguismo. Falou
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239 brevemente sobre a ideia de criaofio de um Curse de graduaoae on de pés~gra

240 interdisciplinar na area de politicas de internacionalizaofio e de multilinguismo e conclamou 05

241 Conselheiros para desenvolvimento de um projeto nesse sentido. OITAVA MATERIA.

242 CADASTRAMENTO E/OU RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. 8.1

243 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. A Conselheira Ana Maria Pompeu

244 relateu a matéria que trata dos- relatérios de pesquisa: 8.1.1 Do Latim as Linguas Romfinicas

245 (relatério e renevaefio), coordenado pelo professor Roberto Armda de Oliveira, aprovado cm

246 reunifio departamental de 27 de novembro de 2015. O coordenador do projeto submeteu o

2.47 relatorio, bem come propos a continuidade da pesquisa. Posta cm votaofie, a mate'ria foi aprevada

248 por unanimidade. 8.1.2, A cataloging-fie de cognates no Dicionzirio etimolegico da Iingua

249 portuguesa, de Antonie Geraldo da Cunha: uma perspectiva diacrfinica, coordenado pelo

250 professor Josenir Alcé‘ntara de Oliveira, aprovado em reunifio departamental de 27 de novembro

251 de 2015. O projeto tern como objetivo sistematizar o agrupamento incomplete e oscilante dos

252 cognates no Dicionério etimolégico da lingua portu-guesa, de autoria de Antonio Geraldo da

253 Cunha. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. INFORMES E

254 COMUNICADOS D0 INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES. Iniciando es

255 informes e comunicados, foi discutida a exigéncia de uma grande quantidade de documentos

256 comprobaten'os nos processes de progressfio fimcional docente; foi destacada a dificuldade de se

257 conseguir alguns documentos, come es que cemprovam a orientaofio de bolsistas PIBID. A

258‘ Diretora explicou que a tabela fora amplamente discutida neste Conselho em quatro reunifies

259 especificas para esse fim, mas que concordava que, a0 se utilizar a tabela, as dificuldades e

260 incoeréncias tornarn-se evidentes e que, assim, alteraeoes podern ser propostas com vistas a

/.2‘61 melhorar o processo de avaliaoao docente. Em seguida, o professor Leite Jr. falou sobre a

262 candidatura do professor Adelson Sobrinho a Coordenador Geral das Casas de Cultura, a seu ver

263 um memento bastante propicio, pois neste ano se cornemerara os 50 anos do Esperanto na UFC.

264 Com a palavra, a prefessora Sandra Maia falou que fora procurada por duas turmas de alunos,

265 pedindo a intervenefio dela em defesa da banca do Rui. Segundo o relate dos alunos, apés a

266 abertura da cantina no CH1, 0 Rui foi “impedido” de vender alguns predutos. A professora Vladia

267 explicou os principies legais da ‘concessfio do Rui, cujo contrato especifica o comércio exclusive

268 de bombons e cigarros o que, portanto, n50 dé ao Rui o direito de vender sanduiche, hole,

269 ‘salgados etc. A Diretora infermou ainda que, uma vez que a area do CH1 havia ficado sem cantina

270 per um periodo de cinco anos, fora dada ao Rui a pessibilidade de vender lanches, ja que ele 1150

271 estaria concerrendo com um outro concessionério 6, a0 mesmo tempo, atendia a uma necessidade

272 das pessoas da a’rea. No entanto, ja que agora ha um concessionario que paga para ter urn espaoo

273‘ no qual pejssa comercializar lanches variados, o Rui tern que voltar a vender o que esta prescrito
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\ a“ *274 cm seu contrato dc locacfi'o. Essa n50 era Inna decisao da Direcfio, mas uma questao legal $35“; If r.275 e fiscalizada pela Pro-ReitOria dc Administracao. Dando continuidade as comunicacoes e
276 informes, a Diretoria destacou o seguinte: 1) Necesjdade de um melhor planejamento de férias dos
277 gestores; 2) Aviso sobre a mudanca que iré oco‘rrer nos mandates de coordenadores de cursos de
278 graduacao, cuja proposta é de que passem a ter a vigéncia de 03 (trés) anos. 3)‘ Realinhamento
279 estratégico da UFC, cujo prazo final é dia 30 de janeiro de 2016, estando agendada uma reunifio
280 para 0 dia 11 de dezembro de 2015, na qua] seré proposta a criacao de grupos de trabalho com o
281 fim de sintetizar as sugestoes dos departamentos para o planejamento estrate’gico do CH; 4)
282 Criacfio de uma comissfio na UFC com o fim dc implementar o Colégio dc Estudos Avancado's.
283 Em seguida, a Diretora passou a palavra 2‘1 professora Virginia Bentes, do Departamento de
284 Ciéncias da Informacfio, que realizou a leitura de uma Nota de Repfidio a0 Edital 01/2015 -
285 Sclecfio Para 0 Programa de Pos-graduacao Em Letras — Turmas 2016.1. A nota repudia o fato de
286 o edital considerar, como areas do conhecimento afins, Historia, Filosofia, Ciéncias Sociais,
287 Comunicacfio Social, Psicologia, Educacfio e Artes, excluindo a Biblioteconomia. Segundo a
288 professora Virginia: “podemos ver claramente que todos- os cursos de Humanas podem so
289 inscrever para concorrer a esse mestr-ado, exceto os cstudantes de Bibliotcconomia. Ora, ai esté
290 mais uma vez uma aoao de BIBLIOFOBIA [...] Néo quero que esse enunciado dc protesto seja
291 entendido como um discurso piegas de “alta baixa estima profissional. Nada disso. Ele é mesmo
292 para protestar veementemente coutra toda espécie de BIBLIOFOBIA e CIENCIOFOBLA na UPC,
293 pols desde que entrei nesta Universidade, seja como estudante do graduaefio ou como professora,
294 percebo essas préticas, inclusive com o impedimento de inscricfio de nossos estudantes para
295 concorrer no programa aqui mencionado 6 cm outros programas de pos-graduacao desta
296 Universidad'e. Por isso, sempre cstou a defender o curso de Biblioteconomia, por onde passo. Seja
1,97 nos Campi de Fortaleza e também naqueles localizados no interior do Estado. Quero dizer que
298 nada impede qualqucr estudante de graduacao de se inscrever para selecoes de programas de pos—
299 graduacao. Quem vai selecionar, desde que haja lisura, 550 as etapas de avaliacao. Jé tivemos
300 estudantes que obtiveram nota 9,0 e 10 em provas eseritas e foram reprovados nas entrevistas.
301 Ademais, lombro que o Curso de Biblioteconomia da UFC, que me conste, é o finico que tern a
302 disciplina Teoria e Pratica da Leitura e esté diretamente associada a Linha 2 do PPGL e, inclusive
303 dialoga com os autores indicados. Vale lembrar também que nosso curso sempre tevc uma boa
304 relacao com a Faculdade de Letras, inclusive temos disciplinas optativas desse curso: LEITURA E
305 PRODUCAO DE TEXTO ACADEMICO; LITERATURA BRASILEIRA; LITERATURA
3,05 INFANTIL UNIVERSAL; LlNGUA BRASILEIRA DE SINAIS—LIBRAS, somentc para citar
307 algumas. Portanto, n50 se trata de falta de conhecimento da existéncia do eurso do
308 Biblioteconomia da UFC', como alguns podem argumentar. Saudades do Prof. Otacilio Colares,

.—
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D'EE.’Prof. Orécio Didirno, Prof. Carlos D'Alge e Profa. Elvira Drumond, entre tantos outro .
Finalizou afirmando: “LUTEMOS CONTRA TODOS ESSES PRECONCBITOS NA UFC!” A
professora Ana Marcia, coordenadora do Programa de Pés-Graduaeao em Letras, solicitou a
palavra para responder a professora Virginia. Iniciou explicando que é coordenadora do programa
ha cerca de um ano; afirmou que o edital 2016 foi publicado seguindo as mesmas diretrizes dos
anos anteriores. Além disso, esclareceu que os candidatos das areas afins tém cOmo pré-requisito
terem cursado no minimo 08 cre’ditos em Teoria da Literatura. Acrescentou que ja havia sido
evidenciado que varios alunos n50 advindos da graduaeao em Letras desistiam do Mestrado por
falta de fundamentaefio teérica. Falou, ainda, sobre um projeto exitoso realizado em parceria com
a professora Aurea, do Departamento de Ciéncias da Informaefio. Com a palavra, a professors.
Aurea confirmou o éxito do projeto, mas também registrou seu estranhamento pela auséncia do
curso de BiblioteCOnomia como area afim no edital. A Professora Ana Marcia justificou tratanse
de um equivoco, que vinha sendo repetido nas demais selegoes. Deu razfio its professoras estarem
chateadas com a situaefio, mas que, embora o projeto tenha ocorrido em parceria, nunca o assunto
chegara a ser abordado pela professora Aurea. A Professora Vladia sugeriu que fosse realizado um
aditivo ao edital, para possibilitar a inscriefio de candidates do Curso de Biblioteconomia, apés
discussfio do assume no Colegiado do Programa. Em seguida, falou o professor Leite Junior,
afirmando ter participado da elaboraefio do edital e explicando que o fato de 0 Curso de
Biblioteconomia n50 ter constado como area afim poderia ser Caracterizado come um
esquecimento; disse estar chocado pelo modo com que foi conduzido o assunto, pois um erro
como esse poderia ser solucionado de forma mais simples. Ao seu ver, n50 havia necessidade de
apresentar 0 case ao Conselho com tom de esce‘mdalo. A Professora Vladia sugeriu que as partes
entrassem em entendimento, pois havia sugerido que o encaminharnento fosse enviado
primeiramente a0 colegiado do programa, mas a professora Virginia preferira apresentar
diretamente ao Conselho do Centre de Humanidades. For firm, 0 L'iltimo assunto a ser discutido foi
o problema de entupimento dos banheiros do prédio fcaro de Sousa, apresontado pela professora
Susana Kramer. Mesmo reconhecendo a gravidade e urgéncia dos problemas, a Diretora lembrou
que a UFC estava desde outubro sern contrato de manutenefio predial, o que tornava problemas
come 0 relatado pela Prof. Susana ainda mais dificeis de soluefio, mas que iria ver o que poder ser
feito. Nada mais havendo a tratar, a sessfio foi declarada encerrada. E para constar, eu, Emiv‘finia
Viana Bezerra Duarte, Secretéria Executiva, lavrei a presente Ata que, apés lida e aprOVada, seré
assinada por mim e pelos demais presentes.
l. Vladia Maria Cabral Borges — Diretora do Centro de Humanidades (
2. Emivfinia Viana B. Duane — Sec. Executiva 2 - . §
3. Marcelo Magalhaes Leitfio — Chefe do Dopartamento de Literatura y W
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4. Suene Honorato de Jesus — Representante do Departamento do Literatura V'QEflflg/
(saiu da reunia'io As 11h e 40 minutos) .—
5. Antonio Duarte Femandes Tavora H Chefe do Departamento de Letras Vernéculas a“; ‘ 1 W04 ' V
6. Maria das Dores N. Mendes — Representante do Departamento de Letras Vernaculasmpi $89190“. mil/~99
7.Ana Maria César Pompeu — Chefe pro tempore do Departamento de Letras Estrangeiras .11.}. V
8. Nadja Paulino Pessoa Prata— Representante do Departamento de Letras Estrangeiras ”I, #11:: u- ’
9. Maria Aurea M. Albuquerque Guerra— Subchefe do Dept. Ciéncias da Informaoao {W&" M:W
10. Lidia Eugenia Cavalcante — Rep. do Departamento de Ciéncias da Informagfio @/
11. Celina Amalia R. Galvao Lima —- Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais
12. Susana Kramer de Mesquita Oliveira — Chefe do Departamento de Psic’ologia
13. Maria de Fatima Vieira Severiano — Representante do Departamento de Psicologia
(saiu da reunifioas 10h e 46 minutos, deixou a suplente como representante)
14. Mario Martins Viana Jfinior— Chefe do Departamento de Histéria .11..—

(sai‘u da reuniao :15 10h e 08 minutes) I l
15. Ana Amélia de Moura C. de Melo — Representante do Depaxtamento de Histéria
16. Rodrigo Nogueira Machado — Subchefe do Dept. de Letras-Libras e Estudos .Surdo‘s
17. Marcus Weydson Pinheiro— Rep. do Departamento de Letras-Libras e Estudos Sara 5 7 .7 ‘
18. José Leite de Oliveira Junior— Vice-Coordenador do Curso de Letras Diumo Mata/WV,
'19. Francisco Sérvulo Gomes Lima— Coord. pro tempore do Curso de Letras-L1: . ‘
20'. Maria Valdénia F. do Nascimento — Coordenadora do Curso de Letras Noturno . ‘ ~ '1‘ -C£f%
21. Gabriela Belmont de Farias — Coordenadora do Curso de Biblioteconomia . ‘01 n"
22. Maria Neyara de 0. Arafijo - Coord. do Curso de Ciéncias Sociais Noturno
23. Caciana Linhares Pinheiro — Coordenadora do Curso de Psicologia
24. Ana Marcia Alves Siqueira — Coord. Programa de Pés-Graduaefio em Letras
25. Sandra Maia F. Vasconcelos — Vice-Coord. Prog. Pés-Grad. em Linguistica
26. Luana Ferreira de Freitas — Coord. Prog. Pés-Graduaeao em Estudos da Tradugao 7
27. Adelson A. Alves Sobrinho — Rep. Magistério do Ensino Bésico, Técnico e Tecnologico
28. Maria Cleomar C. dos Santos — Representante do Corpo Técnico-Administratixo
29. Lindojane Gomes Nunes —— Representante do Corpo Técnico—Administrativo
30. Tais Bleicher — Representante do Corpo Técnico—AdministrativoJfi‘flg (3)1. _~_c M ‘


