
ATA DA 191a; ssssfio ORDINARIA DO CONSELHO
no CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARA .0...‘I‘.‘..I.‘.!;..I.‘.I

Aos 24(vinte e quatro) dias do més julho
de 1992 (mil novecentos e noventa e dois), as 10: 00 (dez) horas, rea
lizou—se na Sala de Reuniaes, mais uma sessao ordinaria, sob a presi-
déncia da Vice-Diretora em Exercicio, Professora Maria Elias Scares,
contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastiao Teoberto
MourEo Landim e Ana Maria Pereira do Rego Monteiro, Chefe e represen
tante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sa Correia e
José Ferreira de Moura, Chefe e representante do Departamento de Le—
tras Vérnéculas; Débora Candida Dias Scares, Chefe do Departamento de
Letras Estrangeiras; Casemiro Silva Neto representando o Chefe do De
partamento de Comunicagao Social 6 Biblioteconomia; Dilmar Santos de
Miranda e Odilio Alves Aguiar, Chefe e representante do Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia; Orozimbo Leia de Carvalho Neto,Chefe
do Departamento de Psicologia; Maria do Rosario de Fatima Portela Cys
ne, representands a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Célia
Leite Juliao, Coordenadora do Curso dé Psicologia; Francisco de Assis
Santos de Oliveira, Coordenador do Gurso de Histéria; Luiz Tavares Ju
nior, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Mirtes Miriam Amo
rim Maciel, representando o Coordenador do Curso de Mostrado em Socio
logia; Patricia.da Rocha Lopes , representante do Centre Académico de
Biblioteconomia; Manica Machado, representante do Centro Académico de
Letras. A convite da Vice—Diretora compareceram a reuniao as Professo
ras Ana Maria Tavares Sim5es e Maria Sulamita de Almeida Vieira, rs
presentantes do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino ,Pes
quisa e Extensao. Havendo quorum, a Professora Maria Elias Scares co~
locou a ata da 190a. Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao ,tenv
do sido, em seguida, aprovada por unanimidade.

PRIMEIRA MATERIA. Prorrogagao de afasti ~
mento de docentes. 0 Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria
aprovada pelo'Departamento de Literatura em reuniao de 22.07.92, refs:I
rente 5 solicitagao de prorrOgacfio de afastamento de interesse das
Professoras Celina Fontenele Garcia e Angela Maria Rossas Mota de Gu-
tiérrez, por 01(um) ano, no periodo de 06.08.92 a 06.08.93 a fim de
prosseguirem curso de doutorado em Literatura Comparada, na Universi—
dade Federal de Minas Gerais. 0 Departamento supramencionado informou
n50 ser necesséria a contratagao de professores substitutes, tendo em
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centes afastadas. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unani-
midade.

SEGUNDA MATERIA. Homologagao de Concur
$05. a) 0 Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria aprovada pe-
lo Departamento de Literatura em reuniao do dia 13. 07.92 ,referente ao
resultado do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Teo—
raa da Literatura, conforms Edital n9 40/92, para preenchimento de 01
(uma) vaga; a classificagao final £01 a seguinte: primeiro lugar -
Eduardo Chaves Ribeiro da Luz - 76 (setenta e seis) pontos; segundo lu
gar - José Helder Pinheiro Alves — 60 (sessenta) pontos; terceiro lu
gar - Everton Alencar Maia — 56 (cinquenta e seis) pontos; quarto lu
gar - José Dimas de Carvalho Muniz

- 56 (cinquenta e seis) pontos. Ten
do em vista este resultado, 0 candidate Eduardo Chaves Ribeiro da Luz
foi indicado pelo Departamento de Literatura para contrataoao. Posta
a matéria em votagEo, o resultado do concurso foi homologado per una—
nimidade. b) 0 Conselheiro Dilmar Miranda relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao do dia
09.07.92, referente ao resultado do concurso para Professor Auxiliar,
Setor de Estudo: Histéria Gera1,conforme Edital n9 40/92, para preen
chimento de 01(uma) vaga; a classificagao final £01 a seguinte: pri
meiro lugar - José Ricardo Oria Fernandes - 81 (oitenta e um) pontos;
segundo lugar — Noélia Alves de Souza — 78 (setenta e oito) pontos -
terceiro lugar — Fatima Maria Leitao Arafijo — 58 (cinquenta e oito) -
pontos. Tendo em vista este resultado, o candidato José Ricardo Oria
Fernandes foi indicado pelo Departamento de Ciencias Sociais e Filoso
fia para contratacao Posta a matéria em votaoao, o resultado do con
curse foi homologado por unanimidade.

TERCEIRA'MATERIA. Projeto de Extenséio.
a Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras aprovou"ad”reférendum$
Colegiado do Departamento em 07.07.92,o projeto de extensao intitula-
do "Leitura de Textos em Alemao" coordenado pela Professora Maria Te—
rezinha de Castro Callado que relatou a matéria. Referida docente in-
formou que o curso teve inicio com o periodo letivo 1992/1 prolongan
do—se até 0 dia 25. 08.92 e que seria ofertado outro curso desta natu-
reza no pr6ximo semestre. Conta com uma carga horaria de 30 horas/au-
1a. e objetiva: a) oferece a comunidade interessada no estudo de lin
gua alema, a possibilidade eleitura, mediante o estudo de textos e o
desenvolvimento do vocabulario; b) possibilitar aos alunos dos cursos
iniciais da Casa de Cultura Alema, graduados ou nao, a pratica da lei
tura, ampliagao do vocabulario, mediante exerc1cios de compreensao eA- J—J._._..--_k "' "- -
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graduados ou nEQJ alunos de outros Institutos de Lingua Alema. Pos—
ta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUARTA MATERIA. O Conselheiro Dilmar Mi
randa relatou a matéria referents a indicaoao dos docentes Manfredo
Araujo de Oliveira (Titular - UFC), Luis Fernando Raposo Fontenelle
(Titular — UFC ~ Aposentado), Rogue de Barros Laraia (Titular - UNB)
Marlyse Meier(L pogente—Usp), Monique Augras (Titular - PUC — R i e
de Janeiro), Suplentes: Maria Helena Vilas Boas (Titular - USP), Ma
ria de CarValho de Melo Alvim (Titular - Museu Nacional da UFRJ), -
Joao Batista Borges Pereira (PUC - Sao Paulo) para comporem a Comis
sac Julgadora do concurso para Professor Titular, DE, Setor de Estu
do: Antropologia, conforme Edital 123/91. 0 Conselheiro Luiz Tava-
res Jfinior admitiu a necessidade da participagao de dois professores
titulares indicados pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filoso-
fia pois, referindo—se ao Professor Luis Fernando Raposo Fontenelle,
que é aposentado da Universidade Federal do Cearé, afirmou que sua
participagao seria na qualidade de especialista. O Conselheiro Dig
mar Miranda argumentou que apesar de haver outros professores titula
res na Universidade, os mesmos n50 pertenciam 5 area de estudo do
candidato inscrito no concurso, n50 sendo por isso adequado inclui-
los. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

QUINTA MATERIA. Afastamento de dooentes
a) O Conselheiro Orozimbo Lego de Carvalho Neto relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunifio de 12.06.92, r2
ferente ao afastamento da Professora Titular Doutora Ana Maria Vieg
ra Lage, para prestar consultoria e oolaboragéo no Projeto de Atendi
mento Psicopedagégico a Criangas sem Presenga Domiciliar apés as Ag
las, sem onus para a Uhiversidade do Estado do Rio de Janeiro, no pe
rIodo de agosto de 1992 a julho de 1993.0 Conselheiro Orozimbo Leao
de Carvalho Neto esclareceu que a Universidade supramencionada reali
2a este projeto, tendo convidado a Professora Ana Maria Vieira Lage,
que por sua vez admitiu que seu afiastamento somente sera viével caso
obtenha uma bolsa de auxilio individual 5 pesquisa junto a um érgéo
financiador (CNPq/CAPES). O Conselheiro Orozimbo Leao de Carvalho NE
to esclareceu ainda que exists um compromisso da Professora Ana Lage
de, depois, implantar este projeto na UFC. Falou em seguida sobre o
trabalho realizado pela mencionada docente junto ao Departamento de
Psicologia, ressaltando sua assisténcia as criangas operadas de rins.
Posta em votagao, a matéria fol aprovada por unanimidade. b) A Con-
selheira Débora Scares relatou a matéria, esclarecendo _\:-: Departa~
mento de Letras Estrangeiras, em reuniao do dia 22 07 92 abrovado .~
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Tradug5o no Centre de Linguistique Appliquée de 1' Université de Fran-
che - Comté em Besangon, Franga, no periodo de 01 a 30.11.92. A Conse
1heira Débora Soares afirmou que a Professora Teresa Bezerra recebeu
convite dessa Universidade, sendo a primeira vez que um professor es
tagiar5 na Université de Franche. Posta em votac5o, a matéria foi
aprovada por unanimidade.

SEXTA MATERIA. Curso de ESpecializaQEO.
0 Departamento de Comunicag5o Social e Biblioteconomia aprovou, em
reuni5o do dia 10.07.92, 0 Curso de Especializag5o em Sistemas Automa
tizados de Informac5o Cientifica e Tecnol6gica, coordenado pelas Pro
fessoras Maria Amélia Almeida da Silva e Valneide Cabral (do Departa-
mento de Computag5o). Estando presente 5 reuni5o, a Professora Maria
Amélia Almeida da Silva relatou a matéria, afirmando que o referido
curso faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnol6gico (PADCT), j5 tendo sido aprovado pelo Subprograma de Infor
mac5o Cientifica e Tecnolégica (ICT), tendo como Agéncia Financiadora
a CAPES. O curso em quest5o foi elaborado em conjunto com o Departa—
mento de Computagfio e visa a formacao de técnicos, dai a n50 obrigato
riedade das disciplinas pedagégicas. O curso destina—se a profissio
nais deformag5esCUversificadas que estejam atuando na area de Infor—
magEo Cientifica e Tecnolégica e contar5 com uma carga hor5ria de 390
(trezentas e noventa) horas de atividades te6ricas e pr5ticas, obriga
t6rias, relacionadas as 5reas de Biblioteconomia e Inform5tica, visan
do uma integrag5o no processo de automag5o e services de informac5o.
As disciplinas MetodOIOgia do Ensino Superior e Metodoloqia da Pesqui
sa s50 optativas, tendo em vista a participagEo de professores das
InstituigSes de Ensino Superior. 0 curso ést5 previsto para setembro
de 1992, com 30 (trinta) vagas. Os candidatos ser50 selecionados com
base na an5lise dos curriculos e posterior entrevista. Quanto ao sis
tema de avaliagEo, os alunos ser5o avaliados em cada disciplina, sea
do exigida a monografia no final do curso. As disciplinas a serem g
fertadas s50: Informag5o, Desenvolvimento e Sociedade — 30 h/a, Con"
trole Bibliogr5fico - 30 h/a, Planejamento e Projeto de Unidade de In
formagao - 30 h/a, Automag5o de Sistemas de Informag5o — 30 h/a, Aces
sibilidade e Disponibilidade de Informagéo Cientifica e Tecnolégica —
4O h/a, Introdug5o 5 Inform5tica — 40 h/a, Fundamentos de Programag5o
30 h/a, Sistemas de Bancos de Dados - 60 h/a, Redes de comunicag5o de
dados — 20 h/a, Anélise e Projeto estruturado de sistemas - 40 h/a, —
Gerénéia=ée Projetos de Sistemas ~ 20 h/a, Monografia - 3O h/a, Semi
n5rios — Carga hor5ria prevista em média 8(oito) horas para cada tema
mas n50 incluidas na carga hor5ria total do curse, obrigatério para
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cia. Pasta a matéria em discusséo o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior
Sugeriu a adequagfio da carga horéria ao sistema de crédito, mfiltiplo
de 15(quinze). Pasta em votagao, a matéria foi aprovada par unanimi-
dade.

SETIMA MATERIA. Recurso impetr‘ado
pela docente Monica Siqueira Leite de Barros contra decisao do Depar
mento de Ciéncias Sociais e Filosofia sabre progressao funcional. A
Professora Maria Elias Scares relatou a matéria esclarecendo que a
Professora Monica Siqueira Leite de Barros havia apresentado dais ré
cursos: o primeiro encaminhado ao Magnifico Reitor solicitando provi
déncias junta ao Colegiado do Departamento de Ciéncias Sociais e Ff
losofia, alegando discriminagao por parts dos colegas e chefias des
se Departamento quanta a sua progressao funcional, pleiteafido indeni
zagao material e moral, coma também sua reabilitagaa pfiblica no ambi
to das atividades de ensino, $ormalizacao junto a Camissao Permanen—
te de Pessoal Docente do pedido de renovacao par 1(um) aha de proje—
to de pesquisa; o segundo,encaminhado aos membros deste Conselho de
Centro, solicitava recurso da decisao do colegiado do Departamento
de Ciéncias Socials e Filosafia, que, em reuniao de 09.07.92, havia
negado sua progressao funcional referents ao periodo 1988/89 e 1990/
91, apresentando queixas sabre as procedimentos adotados, ao meSmo
tempo em que se referia ao seu desempenho académico, exigindo o res-
sarcimento dos danos causados 5 sua pessoa. A Professora Maria Elias
Scares esclareceu ainda que havia designado a Professor Odilio Elves
Aguiar para, na qualidade de membro deste Conselho de Centro, emitir
parecer sabre a questao, passando em seguida a palaVra' ao Professor
Odilio Alves Aguiar, que fez a leitura do sequinte parecergbesignado
pela Diretoria em exercicio do Centro de Humanidades da Universidade
Federal do Cearé para emitir parecer sabre a representagao impetrada
pela docente MONICA SIQUEIRA LEITE DE BARRos, junta ao Magnifico Reg:
tor desta Universidade, contra as decisoes do Colegiado do Departa-
mento de Ciéncias Socials e Filasofia, referente ao seu desempenho
nas atividades de ensino e pesquisa, :considerando que: 1) a docente
pleiteia indenizagao material, moral e reabilitacao pfiblica nas ati—
vidades de ensino e pesquisa; 2) a n50 lotagao da docente nas ativi-
dades acima mencionadas fora, segundo a prépria docente, tomada polo
colegiado departamental, sem que venham expostos, na documentagao —
por ela apresentada, os motivos que levaram a tais decisoes, a n50
ser o seu sentimento de "usurpagao da sua performance prafissional
par unilaterais egmeconcebidasvdsoes politico-ideolégicas"; 3)o'ata
mesmo da docente entrar com esta representacao na reitoria exige que
esclaregamos devidamente os fatos; 4) dada. par fim, a comnlexidade'
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diragao do Centro Humanidades e este egrégio colegiado providencie a
instauragao de inquérito administrativo para prover de esclarecimento
efetivos as instancias desta instituigao que deverEo tomar as deci—
55es cabiveis. Fortaleza, 17 de julho de 1992. 0dilio Elves Aquiar.Po
término da leitura, alguns Conselheiros inscreveram—se pedindo a pela
vra. Primeiramente, o Conselheiro Dilmar Miranda fez um breve relate
da permanéncia da professora Ménica Siqueira Leite de Barros na Uni
versidade Federal do Ceara ressaltando a dificuldade de seu relaciona
mento com os alunos. Acrescentou ainda que na qualidade de Chefe do
Departamento de Ciencias Sociais e Filosofia, juntamente com 0 Dire—
tor do Centro de Humanidades Professor René Barreira, a Coordenadora
do Curso de Ciéncias Sociais Professora Gloria Maria dos Santos Diégg
nes e o Coordenador do Curso de Mestaado em Sociologia Professor Cé—
sar Barreira, dirigiramwse 5 Superintendéncia de Recursos Humanos com
o objetivo de buscar informagSes sobre como proceder em relacao ao ca
so da Professora Monica Barros. A sugestao apresentada pela Superin-
tendéncia de Recursos Humanos foi de conceder licenga para tratamento
de safide 5 referida docente; Continuando sua exposigao, o Conselheiro
Dilmar Miranda afirmou que manteve um dialoqo com a Professora Monica
Barros, procurando minimizar a situagao, sugerindo—lhe na ocasiao qua
tirasse licenga para tratamento de safide. A Professora Monica Barros
n50 acatou a sugestao, tendo posteriormente comparecido a uma reunifio
do Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia, oportunidade em que
teve uma forte crise nervosa. A partir de entao, o citado Departamen—
to admitiu que a Professora Monica Barros n50 estava em condigées de
lecionar. Prosseguindo a reuniao, a Professora Maria Sulamita de Al—
meida Vieira fez o seguinte pronunciamento: "A respeito do assunto,
gostaria de me pronunciar como ex—coordenadora do curso de Ciéncias
Sociais (junho/1985—junho/87) e como ex—chefe do Departamento de Ciéa
cias Sociais e Filosofia (julho/1987-julho/89), lembrando que a pro-
fessora M6nica Siqueira Leite de Barros ingressou na Universidade Fe—
deral do Ceara, através de concurso pfiblico, examinada por uma hanca
de trés doutores, em 1986. Quero falar, portanto, porque me sinto na
condigao de alguém que acompanhou de perto, administrativamente,a trg
jetéria dos trés primeiros anos da professora nesta Universidade; me
sinto no dever de fazé—lo, a titulo de esclarecimento, com a preocupa
gao de preservar a meméria do Departamento e da Instituigao e com to
do 0 zelo que devemos ter pelo registro das palavras, sobretudo por~
que neste documento, datado de 3/7/92, encaminhado ao Magnifico Rei-
tor, pela professora, ha inverdades. Logo no primeiro periodo letivo
em que a professora Manica Barros assumiu sala de au1a(1986), comegg
mos a receber, na Coordenagao do Curso, queixas dos alunos, em rela—
gfio ao seu desempenho como docente. Bram queixas do tipo: "inicia a
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no do horario regular" etc. Como Coordenadora do Curso, solicitévamos
dos alunos o registro dessas queixas, por escrito, mas n50 o fizeram. E
depois de ouvirmos virias dessas reclamagaee, reunimos a Unidade Curri—
cular de Ciéncia' Politica, a qual a professora esté vinculada e,na sua
presenga, solicitamos que uma representagéo dos alunos expusesse 05 pro
blemas. Em seguida, a professora Manica Barros argumentou que estava
iniciando suas atividades nesta Universidade, que tinha problemas de
adaptagfio, que gostaria que lhe fosse dado um tempo para veneer aquela
fase. Sua argumentagao foi ouvida e acatado seu pedido. Mas, nos meses
que se sequiram continuamos a receber queixas dos alunoe. Em 1987, apés
assumirmos a Chefia, essas reclamagoes se acuhulavam e, em determinados
momentos a professora criou dificuldades para a prépria administragfio
do Departamento. For example: a0 regressar de uma licenga gestante, Chg
gou para me comunicar que, a partir dali, traria a filha para eu cua
dar, enquanto ela estivesse em sala de aula, ja que a Universidade Fedg
ral do Cearé n50 instalava creche. Fm outra ocasiao, os alunos me trou—
xeram a informagéo de que a professora havia lhes comunicado a sua deci
$50 em aderir a uma grave dos funcionérios desta Universidade (os doceg
tes n50 estavam em grave). Quando lhe pedi explicacéo, a professora Mé
nica disse que de fate n50 poderia ficar em sala de aula, pois precisa—
va levar a filha para tratamento de safide em SEo Paulo, onde residia
sua familia. Estou citando apenas alguns exemplos de problemas para que
os senhores conselheiros possam saber que tipo de dificuldades enfrenté
vamos. N50 é verdade que engavetei processos de interesse da professora
Ménica Barres. De fato, em 1988 ela requereu progressao funcional e o
processo n50 correu regularmente porque a comissao designada para exam£
n5—10.n50 chegava a um entendimento comum e o assunto foi levado a reu—
nifio do colegiado por mais de uma vez. Mesmo assim, quando levada a "fii
tima forma“ do parecer da Comissao para discussfio em reuniao do Depar—
tamento (24.05.88), foi também muito dificil o exame do mesmo, sobretu—
do porque naquele periodo haviamos recebido um oficio da entao Coordeng
dora do I Ciclo, professora Maria de Jesus de 85 Correia, encaminhando'
uma carta de um aluno, que relatava um incidente ocorrido em sala de a3
1a com a professora Ménica Barres. E a coordenadora do I Ciclo solicitg
va 5 chefia a substituigéo da professora na sala de aula. Quero, pois,
qfieffIQue claro para este Conselho que n50 me furtei as fungaes na Chg
fia do Departamento, deixando de encaminhar qualquer documento dei qua;
quer um dos seus integrantes. Diante de tantas dificuldades, apés lon-
gas discussées sobre a progresséo funcional da docente, tinhamos aqug
les que consideravam que n50 se deveria fazer ligacao entre esses prg
blemas acumulados e a progressao e, do outro lado, outros que n50 viam
as duas questaes de modo separado; Por fim, tinhamos na reunifio do DE
partamento, em 24.05.88, duas propostas em relacfio ao case: 1) colocar
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Reitoria. Colocadas em votagao, houve empate (cada uma obteve 23votos)
e utilizei 0 "vote de minerva", decidindo pela segunda proposta. 0 e2
tie Reitor, Professor Raimundo Hélio Leite, nomeou uma Comissfio de In
quérito, integrada per docentes de outros Centres e Faculdades e f0;
assim aberto inquérito administrative para examinar o assunto. Ao fi—
nal do processo, uma vez que a Professora Monica Barros tem curse de
pas—graduagao em cinema (diploma obtido em Universidade francesa e n50
revalidado no Brasil) e concluindo que naquele memento a mesma tinha
problemas com o seu desempenho didético, a referida Comissao sugeriu
que a professora fosse lotada na Casa Amarela, pelo periodo de dois
anos. O Reitor, acatande a sugestéo, emitiu portaria (nfimero 525, de
27.12.1988) nesse sentido. Sobre o seu desempenho na Casa Amarela,nada
tenho a dizer; apenas sei que a professora Monica Barres, no periodo
em que estava 15, teve direito a uma segunda licenga qestante e sei
também que retornou ao Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia an
tes que se completassem os dois anos e sem que o Colegiado fosse se-
quer comunicado previamente. Devo dizer ainda que, antes de levar o
problema a reuniao do Colegiado, em 1988, conversei longamente, e per
varies vezes com o entéo procurador da Universidade Federal do Cearé,
Professor Willis Santiago Guerra, sobre o assunto, analisando-o crite-
riosamente e com todo o rigor e senso da justiga, buscando _jpossiveis
solugaes, sem perder de vista a perspectiva humanitaria e, ao mesmo
tempo, sem nos afastarmos da nossa responsabilidade na formaefie de alg

V nos, numa instituigio mantida com os recursos pfiblicos e, por fim, sem
perdermos de Vista es principios que regem a Vida da Instituigao e o
nosso compromisso com a mesma. Alias, foi com esse mesmo espirito que
enfrentei o problema ao longo daqueles trés anos e, pelas mesmas ra-
zées, estou me pronunciando hoje, aqui. " Continuando a discussao so—
bre a matéria, a Conselheira Célia Leite Julifio pediu a palavra para
afirmar que n50 tinha um contato permanente com a professora Ménica —
Barres; que havia participado com ela de algumas reuniSes, tendo obseg
vado seu pensamento desorganiZado. Esclareceu que havia sido convidada
para fazer parte da Comissao que emitira parecer sobre progressfio fug
cional, acrescentando que a professora Monica Barres n50 tinha mérito
para obter ascensfio funcional. Em seguida a Censelheira Maria de Jesus
de 55 Correia ressaltou que na época em que havia sido Coordenadora do
I Ciclo recebera reclamagSes diérias sobre a conduta da professora M§
nica Barres em sala de aula. Lembrou que a situagéo agravou—se quando
a referida professora teve o primeiro filho, pois ao reassumir as au~
las queria deixé—lo aos cuidados do pessoal da secretaria. Haste pe—
riodo, acrescentou, a professora Monica Barres nae deu nenhuma aula.
Posteriormente, a professora Manica Barros agrediu um aluno em sala de
aula, fate que comprovou ser uma pessoa absolutamente desequilibrada-
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ra, admitindo ser a mesma incapaz de um raciocinio légico e que o in
quérito administrativo deveria levé—la a um atendimento médico. A se-
guir, o Conselheiro Orozimbo Lego de Carvalho Neto acrescentou que a
professora Monica Barros esté ha 1(um) ano, tendo atendimento psicolé—
gico e que abrindo inquérito administrative a decisao poderia caminhar
para exoneragao ou aposentadoria por invalidez. Logo em seguida, 0 Con
selheiro José Ferreira de Moura disse que conhecia a professora Monica
Barres; considerava-a uma professora muito sen51ve1, que admitia estar
sendo injustigada pelos colegas. Considerofiyé%%adeveriam levar em con
ta sua condigao humana. O Conselheiro Dilmar Miranda, pedindo a pala»
vra, esclareceu que n50 estava havendo perseguigfio contra a ‘Vdoeente,
pois recentemente tinha se empenhado em conseguir passaqem aérea para
que a professora Monica Barros pudesse participar de dois encontros na
cionais, sendo um deles 0 da SBPC, onde apresentaria trabalho. 0 Con-
selheiro Casemiro Silva Neto indagou qual o gran de participagao da
professora Monica Barros neste recente evento. 0 Conselheiro Dilmar
Miranda afirmou que o fato de a rofessora ter participado de um even
to nao invalidava o qué\g%%ir%§dg sabre seu oomportamento como decen-
te. Prosseguindo a reuniao, a Professora Maria Elias Scares propés ans
xar os dois recursos apresentados pela professora Monica Barros,jé que
ambos apresentavam as mesmas alegagoes, o encaminhado aos membros deg
te Conselho e o que foi encaminhado ao Magnifico Reitor. Proposta aprg
vada. Em seguida, foi colocado em votagéo o parecer do Conselheiro 0d;
110 Alves Aguiar, tendo sido aprovado por unanimidade.

OITAVA MATERIA. Cadastramento de disci—
plinas optatiaas no Curso de Psicologia. O Conselheiro Orozimbo Lefio
de Carvalho Neto relatou a matéria aprovada pela Coordenagao do Curso
de Psicologia em reuniao de 17.07.92 e pelo Departamento de Psicologia
em reuniio de 23.07.92, referente ao cadastramento das disciplinas op~
tativas Psicoterapia Existenoial-Fenomenolégica e Mitologia e Psicana—
lise a serem ofertadas a partir do Semestre 92. 2. Referidas discipli
nas nao constam do ementario do Curso de Psicoloqia. A disciplina Psi»
coterapia Existencial—Fenomenolégica seré ministrada pela Professora
Doutora Virginia Moreira e a disciplina Mitoloqia e Psicanélise seré
ministrada pela Professora Doutora Maria Geroileni Campos de Drafijo. O
Conselheiro Orozimho Leao de Carvalho Neto fez breve exposigfio do 003
tefido das disciplinas em questao. Posta em votagéo, a matéria foi aprg
vada por unanimidade.

NONA MATERIA. Discussao de Projetos de
Resolugoes. P Professora Maria Elias Scares passou a palavra ao Conse—
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mento do cargo de Professor Titular", que fez a leitura do seguinte
parecer: "A Comissao comp6e—se dos docentes: Luiz Tavares Jfinior—pre—
sidente, Maria Elias Soares e Orozimbo Lego de Carvalho. A Comissao
reuniu—se para analisar o documento, na manhfi de 23.07.92, e tem a se
guinte pauta de sugestSes: No art. 39, que o 6rgao competente na Uni~
versidade discipline o que vem a ser "notério saber“; e que promova
a realizacao de exames de livre—docéncia; No § 19 desse artigo, onde
se 15 Departamento interessado, leia—se: departamento promotor do cog
curso, a fim de evitar repetigao do termo interessado; no mesmo arti—
go, no final do 29 §, leia-se: “se comprovada em nivel de pas—gradua—
950". No item I do Art. 49, a Comisséo sugere acrescentar, apés a pa—
lavra pés-graduagao, o seguinte: "ou em cursos reconhecidos de gradué
950". Para a letra A do art. 69, a Comissao prop6e a seguinte reda~
gao: "a) formagao universitéria do candidato: analise da formagao uni
versitéria do candidato, incluindo cursos de graduagfio, de Mestrado,
de Doutorado, de Especializagao e de Aperfeigoamento e do Exame de
Livre-docéncia. Na letra b do mesmo artigo, fez—se o acréscimo: "hem,
como monografias, dissertagées ou teses aprovadas para obtengao de ti
tulos de Especializagéo ou Aperfeicoamento, de Mestre, de Doutor ou
de ifvre—docente. Para e parégrafo finico do Art. 69, a proposta é de
retirada para e simples do parégrafo, ou de clarear melhor seu senti—
do. No parégrafo Unico do Art. 79, em luqar de "Aula expositiva de 50
minutes", exclua—se o adjetivo — egpositiva. No art. 9, o segmento:
"deveré ser trabalho inédito ou trabalho original jé publicado, desde
que tenha a seguinte redagao: "deveré ser trabalho inédito e origi—
nal, que..." Que 0 § 29 do Art. 12, tenha a sequinte redacéo: "seré
reprovade 0 candidate que obtiver, em qualquer das provas, nota infe-
rior a 07(sete). No § 19 do Art. 13, propSe-se para o trecho: “o exeg
cicio do magistério superior como professor titular do Sistema Fede—
ral de Ensino", a redagao seguintea "o maior tempo de exercicio do ma
gistério superior como professor do Sistema Federal de Ensino“. Final
mente, apenas para manter coeréncia de determinadas ocorréncias, no
art. 19 e art. 21, onde se lé “Os Departamentos interessados e 05 Chg
fes de Departamentos, respectivamente, leia—se: 0 Departamento {fintg
ressado e o Chefe de Departamento, realizando-se, todavia, a altera-
cao da concordancia verbal. Essas 55o as sugestées prepostas pela Co—
missao a apreciagao deste Conselho, que poderé ratifica—las, retificé
-las, amplié—las ou deixar o texto do anteprojeto de resolugao como
esté. E como sugestao filtima, a Comissao propée que seja feita, no 53
tor competente, uma pontuagao para a prova de titulos. Fortaleza, 23
de julho de 1992. Luiz Tavares Jfinior, Maria Elias Scares e Orozimbo‘
LeEo de Carvalho. Ao final da leitura, a Professora Maria Elias Soa-
res colocou o parecer em votagao, sendo aprovado por finanimidade. Em
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da Portaria n? 33 de 08 de julho de 1992, os Professores Maria de Je-
sus de 55 Correia, Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne e Ricardo
Lincoln Laranjeiras Barrocas, sob a presidéncia da primeira, para emi—
tir parecer sobre o projeto de Resolugéo a ser encaminhado ao CCNSUNI
que fixa critériosf para o processo de administragéo dos recursos fl
nanceiros referentes aos services de extensao da Universidade Federal
do Cearé. Participaram também, da citada Comisséo, a convite da Profeg
sora Maria de Jesus de 85 Correia, as Professoras Maria Sulamita de A;
meida Vieira e Ana Maria Tavares SimSes, representantes do Centro de
Humanidades no CEPE. Respeitando o que esté disposto na Resolugao n9
20/CEPE, de 17 de junho de 1992 que disciplina a prestacao de servicos
de extensao da Universidade Federal do Cearé e na Lei n9 8.074 de 31
de julho de 1990 do Tribunal de Contas da Uniao, a Comissao propSe
que seja dada a seguinte redagao para o texto do projeto em discussao:
Art. 19 - Os servicos de extensao serio prestados de forma remunerada'
ou gratuita, na dependéncia de sua natureza e destinagao social bem
como do grau de caréncia de seus usuérios. Art. 29 — A remuneragao dos
servigos de extensao prestados pela Universidade seré negociada entre
as partes envolvidas, devendo, a seguir, submetervse a apreciacao,apro
vagao e acompanhamento pelo departamento ou departamentos a que esti-
ver afeto 0 service, ficando sujeita a normas estabelecidas pela Comis
sao Coordenadora dos Servigos de Extensao da PROEX. Art. 39 — Para 0
gerenciamento dos recursos financeiros do Programa de Prestacao de Sea.
vices de Ertensao, a Universidade firmaré convénio com o CETREDE - Par
que de Desenvolvimento Tecnolégico, a Fundagéo Cearense de Pesquisa e
Cultura (F.C.P.C), a Associagao Técnico—Cientifica Engenheiro Paulo
de Frontin — ASTEF) e a Sociedade de Assisténcia a Maternidade— Escola
Assis Chateaubrian (SAMEAC). Pardgrafo finico — O convénio a que se re
fere o caput deste artigo disciplinaré o processo de movimentagao dos
recursos financeiros elusivos 5 prestagao de servicos, na érea de ex-
tenséo, e se pautaré dentro dos principles e parametros estabelecidos
em lei, no Estatuto, no Regimento Geral e nesta Resolugao. Art. 49 - 0
montante dos recursos em cada projeto de prestagéo de servigos seré
aplicado desdobrando—se nos percentuais e finalidades seguintes: a) ~
60% (sessenta por cento) para fins de custeio reinvestimento na estru—
tura que presta 0 service de extensao hem como, para a remuneracfio dos
profissionais envolvidos no service, n50 vinculados 5 UFC. b) — 20% -
(vinte por cento) para aplicagao nas atividades do departamento ou de
partamentos envolvidos; c) — 5% (cinco por cento) para aplicagfio nas
atividades das Universidades (centres e faculdades) envolvidas; d) —
5% (cinco por cento) para a constituigao do Fundo de Apoio 5 Extenséo
(FAEX); e) - 10% (dez por cento) para entidade reaponsével pelo geren
ciamento dos recur-sag Finance'lrns flfiflnrrnn‘l-pe Rn finnira’n-fla 5: 1n _ n
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guir 5 aprovagao pelo departamento ou departamentos envolvidos e,por
fim, encaminhado para fins de controle e referendo, ao Conselho de

Centro ou Departamental e a Comisséo Coordenadora dos Services de E5
tenséo da PROEX. § 29 - O Fundo de Apoio a Extenséo (FAEX), a que se
refere a letra d deste artigo, destina-se ao financiamento pela Uni
versidade de projetos de largo alcance social, na area da extenséo -
Artigo 59 — Os casos omissos serao resolvidos em primeira instancia
pelo departamento ou departamentos envolvidos, em segunda pela Comist
$50 Coordenadora dos Services de Extensao e, em instancia final,pelo
Conselho Universitério. Art. 69 ~ A presente Resolugao entraré em vi
gor na data de sua aprovacio, revogadas as disPOSigSes em contrario.
Fortaleza, 23 de julho de 1992. Maria de Jesus de 85 Correia (Presi—
dente), Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, Ricardo Lincoln L3
ranjeiras Barrocas, Maria Sulamita de Almeida Vieira e Ana Maria Ta-
vares SimBes. Ao término da leitura, o parecer foi posto em votagéo
e aprovado por unanimidade. Em seguida a Conselheira Maria de Jesus
de 85 Correia apresentou sugestao, aprovada pelos Senhores Conselhei
ros, no sentido de encaminhar os pareceres emitidos pelas menciona-
das Comissaes aos Centro e Faculdades. Dando prosseguimento 5 reg
nifio a Professora Maria Elias Scares passou a palavra ao Conselheiro
Orozimbo Leao de Carvalho Neto que fez a leitura do seguinte parecer
sobre projeto de Resolucao que trata da criagao do Instituto de De-
senvolvimento Sustentével, emitido pelos Professores Francisco Souto
Pauline e Jawdat Abu El Haj, que n50 estavam presentes: "Em atendi—
mento 5 Portaria n9 34/92, fizemos uma anélise acurada do texto — SE
gestao do Regimento do Instituto de Desenvolvimento Sustentével —IDS
e estamos oferecendo a presente sugestao. Tendo em vista de princi—
pio acharmos a estrutura proposta muito pesada, parecendo concorrer
para uma burocratizagao precoce, e ainda com o sentido de oportuni-
zar uma maior amplitude de discussao sobre o assunto, sobretudo na
diregao de precaucoes quanto a possiveis embaragos a partir da pré
pria estruturagfio com reflexos no desenvolvimento de suas ativida-
des, que por natureza nos parecem bastante abrangentes, somos de 093
niEo que, antecedendo a definigéo do regimento, se abra um sepago em
forma de seminério ou outra modalidade, onde de forma inter e multi-
disciplinar, sejam colocadas dfividas e sugestoes dentro de um conjug
to significativo de representatividade da Universidade e 6rg§os que
por suas caracteristicas poderio colaborar em garceria nesta propog
ta. Seria interessante que a Pré-Reitoria de Pesquisa e Pas—Gradug 4
950 no case do atendimento dessa sugestao solicitasse dos Centres,FE
culdades e Curses, a participagao de representantes que de alguma
forma tenham manifesto interesse na discussfio dos assuntos que forge

samente estarfio presentes quando se propfie o desenvolvimento susten-
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Submetido 5 votagao, o paracer supramencionado foi aprovado per una—
nimidade. Quanto ao item seguinte da pauta,a sef apreciada nesta reg

niEo, foi apresentada preposta, posteriormente aprovada, indicando
os Professores Dilmar Santos de Miranda, Maria Sulamita de Almeida
Vieira, José Célio Freire, Paulo Mosanio Teixeira Duarte e Ana Maria
Tavares Simées para discutirem e emitirem parecer sobre o projeto de
Resolugao que estabelece normas para implantagao de Nficleos de Peg
quisa. ComunicagEes. A Professora Maria Elias Scares registrou a
eleigao dos docentes do Centro de Humanidades Eduardo Diatay Bezer-
ra de Menezes (na categoria Titular), Maria de Jesus de 55 Correia
(na categoria Assistente) e Dilmar Santos de Miranda (suplente na
categoria~Auxiliar) para integrarem o Conselho Universitério. Nada
mais havendo a tratar a Senhora Vice—Diretora declarou encerrada a
sessao, da qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade
de secretaria, lavrei a presente Ata, que depois de lida, vai asSing
da por mim e oeIOS presentes...


