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ATA DA l77§ SEssAo ORDINARIA no
CONSELHO no CENTRO DE HUMANIDADES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.,,,...

Aos 06 (seis) dies do mes-do dezembro de l99| (mil nove-

ceatos e noventa e um); 35 9:30 (nove -horas e trinta minutes) ,

realizou-se na Sala de Reunioes; mais uma sessao ordinaria, sob a

presidencia do Senhor Diretor; Professor Rene Teixeira Barreira.

contando com a presenga dos Senhores.Conseiheiros: Maria Elias Sag;

res, Vice—DiretoraI-SehastiEO Teoberto.Landim e Rafael sanzio de

Azevedo, CheFe e Representante do Departamento de Literatura;Maria

de Jesus do 55 Correia—e Jose Ferreira de Maura; cheFe e represen—

tante do Departamento de Letras ‘Vernaculas; Debora candida Dias

Soares; chefs do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco

Souto Pauiino; chefe éo Departamento de Comunicagao Social e Bibli

oteconomia;-Dilmar Santos de Miranda e Odflio Aives Aguiar, chefs

e representante_do Departamento de Ciéncias Sociais e F3losofia;Jg

Se Maria Alves de Araéjo; chefs do Departamento de Psicologia:Frag

cisca NGbia Nogueira, coardenadora do Curso de Letras; Maria de

Fatima Bandeira de Paula, coordenadora do Curso de Comunioagao So-

cial; Ana Maria S; de Carvalho, coordenadora do Curso de Bibliote-

conomia; Maria Neyara do Oliveiva Arafijo, coordenadora do Curso deJ

CiEncias Sociais: Francisco de Assis Santos de Oliveira, coorde»

nafior do Curso de Historie; Celia Leite JuliEo, coordenadora do

Curso de Psicoiogia; Luiz Tavares Janior, coordenador do Curso de

Mestrado em Letras; César Barreira; coordeaador do Curso de Mes-

trado em Sociologia;ofiaria Dulce Sousa Castelo, coordenadora geral
\

'das Casas de Culture. A convite do Seahor Diretor compareceram a

reuniao as Professoras Ana Maria Tavares Simoes e Naria do Rosario

de Fatima Portals Cysne, respectivamente titular e _suplente do

Centro de Humanidaoes junta ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Ex-

tensao. Dande-inicio agrefiniao o-Professor Rene Earreira passou a

palavra a Professors Adelaioe Gongalvos Pereira, Presidents do As-

seciagao dos Doceotes do flniversidade Federal do Ceara (ADUFC). A

Professora Adelaide Gongaives agradeceu o convite Formulado pelo

Diretor do Centre, assim acmo a presenga dos Senhores CheFes do
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VDepartamentos e Chordenadores de Curses, tendo afirmado que também

esté participando de debates em oqtros Centres da UFO. A Professg

re Adelaide Gongalves deu cigncia aos membroa do Conselho de Cen-

tro que participou_ do XXIII CONAD (Conselho Nacionai das Associa-

gaes Docentes) em Alagoas e acreséentou no que tangerao anteproje-

to da carreira docente; que a discussgo est; sendo aprofundada.NEo

eatende que o anteprojeto seja~d35cutido apenas do ponto de vista

de salério, definindo-o coma um projeto para a Universidade. Conti

nuando sua exposiggo acreSCentou que no bojo da discussgo do ante-

projeto, hé tugs propostas para a carreira decente: I) a carreira

decente na Universidade é vista pela valorizagao da titulagéo: SEE

duado, mestre, doutor, titular; 2) o anteprojeto propge a titula-

§§o e a progresséo, incluindo nfveis para graduado, mestre,doutor,

levando em consideragéo o desempenho acadamico; 3) esta proposta ,

além de'preservar o que hoje existe a nfvel de carreira,aprofunda

algumas distorgSes; n30 pr0porciona.a devida valorizagzo 5 titula-

ggo, além de ser muito fragmentada . Prosseguindo referiuése 3

presenga do Secretério Geral da-ANDES no Centro de Humanidadeappog

tunidade em que éiscutiu o anteprojeto. A Professora Adelaide Gon-

galves é de opinigo que se deve acoplar carreira dooente e avalia-

930 institucionai; que deve haver mobilizaggo em torno do anteproée

jeto n30 5e discutindo apenas salério e grave; que as Associagses

Docentes tém se esForgado em debatee toda a problemética da Uni-

versidade. Convocou os colegas presentes a participarem dos deba-

tes. Aiertou os membros do Conselho de Centre no sentido de 5013-

citarem cépias do enteprojeto de carreira docente, antes de janei-

r0 préximo, pois ocorreré em Cuiabé, um Congresso da ANDES; obje-

tivando consolidar uma proposta. Um dos pontOS-a serem reinvindi-

cadosi sepia de-uma carPeira énica nas [ES (lnstituigses de Easino

Superior) para cujo acesso exigir-se-ia no mfnimolgraduagzo coma
jg acontece com os professores de JQ-e 29 Graus da UFC.A Professo—

ra Adelaide Gongaives convidou os presentes a comparecerem as

confergncias~proFeridas pe!o Professor Flévio Aguiar da USP, enfé-

cando as temas ”Carreira Docente” e "Avaliagéo lnstitucional", nos
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dies 9 e 39 do corrente mas, no Auditério José Albano, 35 [8:00

(dezoito horas). 0 Conselheiro Luiz Tavares Jonior interpelou a

Professora Adelaide Gonqalves sabre qual seria o projeto do EEC. Av

‘Professora Aéeiaide respondeu que o anteprojeto do REC 53o se apog

Funda no que se refere 5 carreira decente, tenta valorizar a titu-

¥a§§o acadgmica, porém cria distorgoes, no que diz respeito aos

cur505»de especiaiizagso. Prosseguindo, aorescentou que a ADUFC

sediaré no proximo semestre o XXIV CONAD, que deveré se realizarem

junho. 0 Gonsethéiro César Barreina inoagou a Professora Adelaiée

Gongalves se a ANDES apresentou um prazo para discutir o projeto

com o MEG. A Professora Adelaide disse que em Cuiabé devero ser

definido um piano. Frisou ainda a grave-situagzo do Hospital Uni-

versitério, tendo criticado as medidas propostas, entre as quais

demissoo do Funcionérios, enFatizando o grande esforgo do ADUFC

quanto a esta questoo. Finalizando sua explanaggo convidou as pre—

sentes a comparecorem die 18 do corrente 55 20:00 (vinte horas) 3

Festa do confraternizagao do Natal, promovida pela ADUFC. Acres;

centou ainda Que no dia f2 proximo, o Depaptamento de Cigncias So—

ciais e FilosoFia juntamente com a ADUFC estargo langando 53

18:00 (dezoito horas) no espago cultural; o trabalho do estuoanté

do Curso de Historia, Régis Lopes Ramos—sabre 0 Caldeirgo. Em

seguida, o ProFeSSOr Reno Barreira agradeceu a presenga do Pro-

Fessora Adelaide Gongalves. Prosseguindo a reunigo, colocou a ata

em votagoo, tendo sido aprovada por unanimidade. Fez a Ieitura do
A _ ' ~ ’ . ‘

pauta e pr0pos ume Inversao nos topncos, tendo passado a palavra

o Professora Nadja da Costa Ribeiro Horeira que apresentou a

Primeira Matéria. Curso de Especializagso on Leitura e

Escrita. 0 Departamento de Letras Vernéculas-aprovou, em reuniao

do dia 05.12.91, 0 Projeto de Implantagao do Curso de Especiaii—
zaggo em Leitura e Escrita; coordenado pela Professors Nadja da

Costa Riheiro ficreira que relatou a matéria afirmaudo ser este

Curso uma reestruturagoo do Curso de AperFeigoamento em Ensino o0

Portugués. A Professors Nadja Moreira fez a leitura dos objetivos,
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ressaltando que o Curso de Especializagoo em Leitura e Escrita

pretende ”especializar o professor de Lingua Portuguese, nas Sreas

do leitura e escrita, prOpOrcionando-ihe o acesso a conhecimentos

psico-sociolinpfifsticos, metodolégicos e pedagogicos qua déo supog

to a prética docente e 3 pesquisa”. Acrescentou que é um curso

permanente e destina—se a greduados em Letras, com Licenciatura Pig

no 6 que estejam no exercicio do magistério come professores do

Lingua Portuguese on Literature, nos I9 e/ou 29 grous das redes.

A inscrigéo para seleggo do Curso abrange o perfodo de 02.0l.92

a 2l.02;92: a seleggo seré no perfodo de 24 a 26.02.92 3 o curse

teré inicio no éia 10.03.92, com duraggo de 360 horas a serem mi~

nistradas no perfodo de marge de 1992 a setembro de I993. 0 men-

cionado curso contaré com 25 (vinte e cinco) vagas e teré a par-

ticipaggo das Professoras Francisca Nobia Nogueira; late Lerche

Vieira Rocha, Maria Elias Soares;.Zoya Dias Ribeiro Freire. A Pro-

Fessora Nadja da Costa Ribeiro Moreira referiu-se também a0 siste-

ma de avaliagoo, que abranperé proves e elaboraggo de monografia,

a ser iniciada apos o cumprimento de um mfnimo de {2 (ooze) crédi-

tos a apresentada até 03 (trgs)-meses apos a Gitima disciplina do

Curso. A monografia deveré vincular-se as seguintes Iinhas de

pesquisa: a} Leitura e Redagéo; b) Aquisigéo da Linguagem Escrita;

c) Ensino da Leitura/Escrita; d) Avatiagao de material didético.
0 Professor René Barreira.pos a matéria em votaggo, tendo sido

BPPOVada p9? urnanim‘id'ade'loos-dI-r-vnt1.11...loco-Jo'sclu-miiiili‘wvl

Segundo matéria. Homoiogagao de Concurso de Professores

para as Casas de Cultura Estrangeira. a) A Conselheira Duice Cas-

telo relatou a matéria dando ciéncia do concurso realizado pela

Casa de Cultura Hispanics, vaga do Professor de Easino de 19 e 29

Graus, Classe D, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, DE, 02 (dues)

vagas, conforme Edital n9 68 de 29.08.9l. Houve apenas OI (uma)in§

'7 cr-iO'eo candidate aprovado Foi Raimundo Batista Almeida com

média 9,0 (nave); Provo Escpita: 8(oito); Prove Oral: 9 (nove);Prg

Va do Titulo: 10 (dez). A Conseiheira Duice Castelo esclareceu que
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o candiéato aprovado tinha curse de‘aspecializagao na Espanha. P03

ta em votagao, a matéria Foi aprovada por unanimiéade. b) A Conse-

lhaira Dulce Castelo relatou, o conourso realizado pela Casa do

Culture Britanica, _03 (trés)vvagas para Professor de Ensino de

l9 e 29 Graus, Classe D, Setor do Estudo: Lingua lnglasa, DE, con.

Forme Edital n9 68 do 29.08.9'. Cinco candidates se inscreveram:

Oi (um) oandidato n30 tihha defendido monografia, 02 (éois) Foram

reprovados e 02 (dais) foram aprovados, tendo sobrado OI (uma) va-

ga. As candidates aprovadas Foram Ana Lacia Fernandes Luércio

(19 fugar): Prova Escrita:_9 (nova); Prove Oral: 8 (oito); Prova

Titulo: 9 (nova). Média 8,6 (oitovfikgulaseis ); Monica Dourado

Furtado (29 layer): Prova Escrita: 8 (oito); Prova Oral 9 (nova) ;

Prove Tftulo: 8 (oito), Eadie: 8,3 (oito virgula trgs). Pasta em
:- P . . . .

votagao a materla F01 aprovada por unansmldade..........a.........

.Terceira matéria. Aprovagao de BancasExaminadoras paraCog

curses. a) A Conselheira Débora Scares relatou a matéria, aFirman-

do que 0 Departamento de Letras Estrangeiras havia indicado os_do-

centes Hefoisa Maria Fiuza Boxwell (Tituiar-UFPe-Presidente), Dé-

bore candida Dias Scares (Adjunto-UFC), Marcus Vinfcius Fontes
Dodt (Adjunto-HFC), Aorineide Costa da Penha (Adjunto-UFC;SupIen-
ta), Marluce Raposo Dantes (Adjunto- UFPe~Suplente), para comporem
a Banca Examinadora do concurso para selegao de Professor Auxili~

ar, Setor de Estudo: lnglés - Lfngua e Tradugao, conForme Edital

n9 79/9l. Pasta em votagao, a-matéria Foi aprovada por unanimidade.

b) A Conselheira Débora Soares relatou a matéria dando cigncia qqoo

o Departamanto da Letras Estrangeiras havia indicado os éocentes -

Sabine M3iier-Zeidler (V5Sitante-UFPe—Presidente}; ~ «vuKerstin
Kippenhan (Visitante-UFG), Dulce Maria 5; da Silveira (Adjunto-GFC)
Efizabeth—Marcuschi (Adjunto-UFPe-Suplante), J05; Games do fiagé-'

[haes (Adjunto‘lV-Suplente), para comparem a Banca Examinadora do

concurso para selagao de.ProFessor Assistente, Setor de Estuéo:

Afemao - Lingua e Traduoao, conForme Edital n9 IOD/QI. Pasta em
votagao, a matéria—foi aprovada por unanimidade. c) A Conselheira

Débora Scares deu cigncia de que 0 Departamento de Letras Estran-
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geiras havia indicado os docsntes Gabriel Alves de Oliveira (Titu—

far-UFPb-Presidente), Maria da ConceiQSO‘Moreira Leite (Adjunto -

UFO), lvanova dos Santos Dias Scares (Adjunto-UFC), Maria de Fati-

ma Ramos Viana (Adjunto-UFC-Suplente), Maria Salete Catao Grisi

(Adjunto-UFflafSupiente), para comparem a Banca Examinadora do con-

curso para seieggo do Professor Assistants Setor ds Estud01Franc€s

- Lingua e Literature, conforma Edital n9 96/91. Posts em votagao,

a matérie foi aprovada por unanimidade. d) 0 Conselheiro Francisco

Souto Paulina relatou a matéria: a) qua 0 Departamento de Comuniqg

930 Social e Biblioteconomia havia indicado os docentes Helena
Mattos de Carvaiho (UFO-Presidents), Maria do Rosario de Fétima

Portals Cysne (RFC); Rubem Rodrigueeerro (UFMA), Ana Maria 85 de
Carvaiho (HFC-Suplente); para comporem a Bancs Examinadora do con-

curso para selegso de Professor Auxiliar, Setor de Estudo:Controle

e Disseminagao da lnformagéo e Processamento da lnformaggo. Posts

em votaggo, a matéria Foi aprovada por unanimidade. b) 0 Conselbgi

r0 Francisco Souto Paulina prosseguindo sua explanaqéo afirmou que

o Depaptamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia havia indi-

cedo os docentes-Maria Amélia Almeida e Silva (UFO-Presidents) ,
Glaucia Guimarées-daASifveira e Silva (UFPb), Maria da Paz Lins
Rodrigues (UFMA) para-comparem a Banca Examinadora do concurso

para seleggo de Professor Auxiliar,$etor de Estudo: Processamento

6a informaggo. Pasta em votaggo a matéria Foi aprovada por unani—
.

mtdade........................................,............‘......

Quarta matéria.-Prorroea§30 do afastamonto de decente. 0
Departamento de Psico‘osia, aprovou em reunigo do 26.11.91, 0 ps-

dido de prorrogagéo de afastamento de interesse da Professors Adjug

to il Elda Maria Rodrigues de Carvalho, pelo perfodo de OI (um)ano

0|.08.9l 3 31.07.92, 3 Fim de prosseguir Curso de Mestrado na Peg

tiffcia Universidade Catolica de Campinas, ne area do Psicologia

lnica. 0 Departamento de Psicologia esclarece que n30 hé neces~

sidade de contrataggo de substituto. 0 Conselheiro José Maria A!-
Qes do Arafijo relatou a matéria, affirmando que o processo estava

F V t ’A I I NdeVIéamente Instrugdo, danéo caencla aos presentes fie tramntagao
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Quinta matéria. Projeto de Extensgo. 0 Departamento de

Letras Vernéculas aprovou, em reunigo do dia 05.12.91, 0 projeto

de extenszo intitulado ”Capacitagéo dos responséveis pela Formagéo

de alfabetizadores”, de interesse da Professora Francisca Nabia

Nogueira que relatou a matéria. Afirmou que o projeto em questao

foi realizado no periodo de novembro de I990 a dezembro de [99},

porém deveria ser enceminhado 3 PrS-Reitoria de Extensao para efqi

to de emisséo de certificados ass participantes. 0 projeto teve

como entidade patrocinadora a Secretaria de Educagéo do Estado do

Gear; 6 contou com uma carga horénia‘de [92 horas/aula. Objetivou

"¥avorecer o aperfeigoamento continua de um grupo de professores

e supervisores que atuam na area de alfabetiza§go e pertencem aos

quadros do magistério superior, médio e-bésico do sistema de ensi-

no pfiblico do Cearé". A Professora Nfibia Nogueira acrescentou que

o referido projeto contou com a participagao de professonas de

530 Paulo, México, tendo mencionado seas names a que o projeto

Foi importante pois abriu as portas da Universidade também % pes-

soas do interior. Foi um projeto ofertado a pPOFessores e técnicos

das secretarias de Educaggo, professores das universidades, pro-

Fessores de escolas normais e alunos{recém-graduados em Letras, Pg

dagggia e Psicologia. Posta em vetagao, a matéria Féi aprovada

pal" unanimidaéeilltIINI'lICrlII.Ir-IIIOII'I'vfltfiilt-VUI'OIIIIIliII‘QII

§g§§§ matéria. Assuntos de interesse do Centro de Humani-

dades e/ou da UFC. Danéo prosseguimento E reuni30;.o Professor

René Barreira referiu-se ao ocio n9 l59/9l éo Bepartamento de

Letras Vernécuias, danéo ciancia de Nata de Repédio acerca dos a—

tos do Pré-Reitor de Graduaqéo da UFC referentes % Professowa Maria

de Jesus de 83 Correia, lido na Gltima reunigo deéte Conselho : no'

dia 22.l|.9l. Acrescentou Que no dia anterior, 05.12.9l, havia

recebido o ocio n9 I99/9l do Pré-Reitor de Graduaqgo prestando'

esclarecimentos sabre a questgo, tendo Feito a Ieitura do mesmo

nos termos que se seguem: ”Tendo tomade conhecimento que o Conse-

lho de Centre apreciou,uma note de repédio ao Pré-Reitor de Gra-
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duagEo, confenme ate da reuniEO do die 22.11.91, tenho os seguin-

tes esciarecimentos a prestar: |. A0 assumir a Pré-Reitoria, em

junho deste ano, a primeira etapa do Vestibular 9|.2 jg havia 5360

realizada, tendo a administtagEO anterior indicado todas as ‘pes-

seas que participariam de elaboraqEO e corregéo de proves. Com 0

ebjetivo de evitar quauer perturbagao nausegunda etafia do Vesti-

bular a Pré-Reitorie achou per bem manter bS-membros da -Comissgo

'Coordenadora do Vestibular (C.C.V.) e per conseguintewtodas as

pessoas pow ela indicada. Entre asses pessoas encontrava-se‘ a

Profa. MARIA DE JESUS DE SA CORREIA, que fazia parte da banca ~de

corregzo da prove de redagEo. 2. Na composigéo dESHComissaes . que

630 assessoria a esta Pré-ReitOPia (pessoas com cargée de confiafi

ea do Pré-Reitor) a proFa. Maria de Jesus de Sé Corre}a Foi eon~

vidada~para participar éas-Cemissaes de Transferencia e de; Este-

gio. Esse Convite teve coma base seu alegado comportamento ético

e acadgmico nesta Universidaée. Assim, ate 0 més de setembro a

Prefa.'Maria de Jesus de 83 Correia participava de atividades neg

ta Pré-Reitoria em dUas Comissses-(indicada pelo Pré-Reitor) e da

banca ée corregzo éa prove de redagéo (indicada pela CCV da admi-

nistraggo anterior). 3. Apés a realizaggo da segunda etapa, e da

divu!ga§30 dos resultados finais do Vestibular, no mas de setembro,

a Pré-Reitoria tomou conhecimento que o Filho da ProFa. Maria de

Jesus de 85 4Correia haveria participado como candidate ao Curso

de Arquitetura. 4. Case a informaggo mencionada no item anterior

Fosse verdadeira, representaria e represents, no julgamento do

Pré-Reitor, um comportamento aetico per parte da proFa. Maria de

Jesus ée Sé Correia, implicando perda de confianga na referida prg

Fessora. Uma vez que todos‘os professores atuantes na Pré-Reitoria

53°, em filtime anélise, pessoas 6e confianga do Pré-Reitor, apes

confirmaggo éo fate acima, decidi com a mesma liberdade com que

a eacolhi, afastar a Profa. Maria de Jesus.de Sé Correia de qual-

quer cargo ou funggo nesta Pré-Reitoria} 5. 0 Magnifico Reitor to-

mou conhecimento imediato da decisgo adotada. Para evitar qualquer

conctagEo polftica, tendo em vista 3 eleigEo para Diretores de

Centres 8 Faculdades, foi acordado que esta decisao seria cemunieg
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da ; Professora apenas no Final do processo eleitoral. é importante

ressaltar que n30 havia impedimento para esta demora, vista que ne~

nhum assunto sigilbso seria tratado pela C.C.V. nesse perfodo;

6. Apés as eleigSes, o Pré-Reitor convidou a ProFa. Maria de Jesus
de 85 Correia a comparecer em seu gabinete, para esclarecer defi-

nitivamente a participagao do seu fiiho como candidate a0 Vestibu-

lar. A Professora confirmou o ¥ato, tendo o Pré-Reitor comunicado a

ela sua decisao. Esse encontro n30 contou com a presenga de teste-

munhas uma vez que, na avaliagaordp Pré-Reitor 0 Fate envolvia um

comportamento aético da Prefessora e portanto n30 seria conveniente

torné-lo pfibiico, em nome do interesse maior da lnstituigao; 7. Tag

do em vista que a privacidade e discriggo pretendidas n30 Foram

respgitadas peIa Professora envolvida resultando numa série de
eventos que culminaram com uma note de redio, sem data 6 assina-

tura, e subsequente inclusao desta nota na reuniéo do Conselho de
Centre citada no primeiro paragrafo; é importante eaclarecer de

uma vez por todes as acontecimentos que antecederam o afastamento
da ProFa. Maria de Jesus de 35 Correia; 8. Apés o afastamento da

Professora, a Pré-Reitoria tomou conhecimento de que a mesma n30

havia side convidade para participar das atividades de correggo éa

reéagao nos dois vestibulares anteriores; por decisgo do Prof. Car-
los Couto (Presidente; E época; da C.C.V.), por ester seu Filho
participando como candidato; 9. Todas as informagaes anteriores fo-
ram expostas com Franqueza a0 Departamento de Letras Vernaculas, em

reunigo de Colegiado, atendendo a convite do_seu Chefe. Na citada

reuniao, foi ressaltado que o afastamento da Professors n30 repre-

sentava, em .nenhum instante, uma indisposiqao dg»Pr5-Reitor para
com 0 Departamento, vista que os atos praticados pela Professora

diziam respeito, Gnica e exclusivamente, ao arbitrio deia; [0. A

Pré-Reitoria comunica que a elaboragao e correggo de proves do Ves-

tibular ora em andamento; n30 possuem parentes préximos, especial-

mente Filhos, inscritos no Concurso§.il. Para maior transparancia
da atua! Administragao, e a exemplo do que jé pratica a Universi-
dade de 830 Paulo, esta Pré-Reitoria comunica ainda que, a partir

’ 0 i C 0do prOXImo semestre, todos os envo!vndos has atuvndades de elabora-
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930 e corregso de proves do Vestibu'ar assinarao documento certi

Ficando que n30 possuem parentes proximos participando das proves

Diante do exposto acima, acredito que é meu direito esperar que

0 presents documento apresentado seja registraoo em eta do rreu-

niéo do Conselho do Centro de Humanidades, ds mesma Forms que as

scusegoes contra mim o foram. Devo informer a esse Conselho que

a Pro-Reitoria de Graduaggo n30 Foi, n30 é, nem seré, durante sg

ta administragéo, uma "agso entre amigos”. E que qualquer indi-

cagao de pessoas para a Pro-Reitoria tam como pré-requisitos b3-

sicos as atitudes éticas e académicas dos envolvidos. A Profes-

sors Maria de Jesus Foi indicads com base nestes critérios, a

com os mesmos critérios Foi afastada-desta Pro-Reitoria. Prof.

Gil_de Aquino Farias. Pro-Reitor. ,Finda a leitura, a Professors

Maria d3 Jesus de 53 Correia contestou 0 item 8 do ofgcio supra+

mencionado, afirmando que tem participado do Concurso Vestibular

desde-seu ingresso na Universidade e que sabiam que seu filho

estava concorrendo; pontanto.n;o Foi Fato omisso. Em seguida, o

Conselheiro Tsoberto Landim considerou que a questgo continuava

sendo um probiema politico, em decorrancia do Pro—Reitor de

Graduaqéo ter deixado para demitir a Professors Maria de Jesus

do 85 Correia apos a eleigEo para Diretor do Centro de Humanida-

des. A Conselheira Maria-Neyara de Oliveira Arafijo indagou por-
que consideravam ten sido uma decisso politica. A Conselheira

MariasElias Scares na condigéo de Chefs do Departamento de Le-
tras Vernéculas na época em qus ocorreu o Fato em aprego, propSs

-se a prestar alguns esclavecimentos que pudessem acrescentarlnsi

ores informagoes aos Conseiheiros. Ressaltou que a segunda eta-

pa-do vestibular Fora realizada em agosto, oportunidade em que

coordenava um grupo de trabalho responsével peia correggo do
reéaggo. Esciareceu ainda que o professor envolvido nos tnabs-

[has do Vestibular n30 tea acesso ao nflmero de inscriggo dos

alunos; que todos sabiam da oarticipaqgo do Filho da Professors

Maria de Jesus de 53 Correia e mesmo assim a C.C.V. ( Comissao

Coordensdora do Vestibular) indicara a mencionada decente: qua
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quatro dias apos a eieigao para Diretor do Centre de Humanidades
o Pro-Reitor do Graduaggo chamou a Professora fiaria de Jesus do

83 COPreia e tomou as medidas ja conhecidas. Continuando, aFir-

man one a ligagao poiitica pode ter decorrido do Fate de que,por

ocasiao de um dos debates tocorridos no processo para eieigao do

Diretor de Centre, aigumas pessoas haviam criticado o envolvimog

to do Professor Gii de Aquino Farias,como membro da Administra-

930 SuperiOr na campanha de um dos candidates. Presseguindo, a

Conselheira Maria Elias Scares referiu—se 30 item 7 do oficio

'ng i99/9l, que questionava o Fate de a note ter vindo "sew data

e assinatura" informando que tal documento havia sido encaminha-

do por aficio do subchefe do Departamento, em que se informava

a data de aprovagao da mencionada note peio Colegiado e an que

Ficava evidente que este mesmo Colegiado era seu signatério .

Selientou ainda que apesar do confessado envolvimento do Pro-Roi
for no processo para etéigao de Diretor de Centre, a note n30

Fazia mengao a isso, apenas ressaltava um ato provado e criti-

cava-a falta de critérios objetivos que justificassem a medida

tomada peio ProFe350r Gil Aquino Farias. A Coneeiheira Maria de

Fatima Bandeira de Pauia indagou como se processava a indicagao

dos «membros da C.C.V. A Conseiheira Maria Elias Scares tomou

novamente a paiavra para dizer que sempre Foi prerrogativa do

C.C.V. indicar os membros que deveriam participar dos trabalhos

do Vestibuiar e que essa prerrogativa Ficou mais .explicita na

recente Resoiugao aprovada peio Conseiho de Ensino; Pasquisa e

Extensao (CEPE); mancionou que até o incidents em qUestEo, 0

Departamento de Letras Vernacuias reivindicava para si ta! prer-

rogativa no qua diz respeito a eiaboraggo do proves de Lingua

Portuguese 6 Redagao, bem como de corregao das redagoes dos alu-

nos. A Conseiheira Fatima Bandeira de Paula affirmou que este eoi

sodio servia para uma reflexzo dentro da Hniversidade, pois a

atitude do Pro-Reitor do Graduagéo demonstrava que a Adminis-
tragao atual tem aside de maneira autoritaria. A Conselheira Ma-

ria de Jesus de 5; Correia ~ressaltou ainda que noutros vesti~

buiares, j; houvera caso someihante e nada havia sido‘ feito,
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consideranéo o que houvera consigo uma aggo tipica do atual

PrékReitor de Graduaggo. A Conselheira Maria Neyara de Oiiveira

admitiu que os professores ngo deveriam participar do Vestibular

quando nele estivessem inscritos parentes, pois abriria um prq

dente, dando motive para a sociedade condené—ios, acrescentando

que o Pré—Reitor de Graduaggo tinha um argumento objetivo: a pas

ticipaggo de um membro Familiar. A Consaiheira Maria de Jesus qg
locou qua era impossive! n30 se ter uma pessoa conhecida no Ves—

tibular, ressaltando que muitas vezes a amizade é mais intimaque

o parentesco. Criticéu o Fate 6e que a Universidade n30 divuigue

cs critérios de corregéo do Vestibular, para deixar ciaro paran-

te a sociedade a exceiéncia do trabalho reaiizado pelos professg

res que participam do concurso. A Conseiheira Débora Scares rgg

saltou que jé deixou de participar de vérios Concursos Vestibula

0
“!

res, parquertinha irmgos menores neies envolvidos; que n30

deciséo recente adotada na Universidade; sendo que esta proibi-

930 j; existe em vérias Universidades brasiieiras. A Professora

Fétima Portela, referfindo—se ao art. I! do aficio n9 l99/9l do

Pré-Reitor de Graduaggo, questionou a exiggncia de es partici-

pantes do VestibuiarAassinarem documento "qua n30 possuem paren-
I’ D D I I t I I Ites proxlmos partictpando das proves”, pens Isto seria impratica

val nos cases em que os professores possuem Famiiia numerosa.

Finalizando, a reunigo a Professor René Barreira referiu—se a

portaria n9 3.670 de 10.12.9i do Magnifico Reitor, que distribuiu

antre as presentes. A portaria em aprego dizia reSpeito ao horé-

rio de Funcionamento desta Universidaée para a érea administrati

va. Comunicou ainda aos presentes que no préximo dia 26, haveria

no Auditério José Albano’uma fFesta de Confraternizagao do Natal,
opertunida6e em que seriam homenageados professores e servidores

técnicc-administrativos aposentados. Nada mais havendo a tratar,

o Senhor Diretor declarou encerrada a reuniso; da qual eu, Maria
’ D C ’ V ’ C Cde Nazare de Olsveira Ledo,-na qualsdade de secretarla, Iavres 8

presents Ata que vai per mim assinada e pelos demais presentes..
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Em tempo: na terceira matéria, ftem d, onde serlé "para comporem

a Banca Examinadora do concurso papa seleggo de Professor Auxiii

av, Setor de Estudo: Controie e Disseminagao da lnFormagEo e

Processamento da lnformaggo” leia~se "Controie e vissemiaaggo da

Informegao".


