
ATA DA 212a SESSAD ORDINARIA DO CON—
SELHO DO CENTRO DE HUMANIDADES DA UN;
VERSIDADE FEDERAL DO CEARA..........

A08 24 (vinte e quatro) dias do més
de setembro de 1993 (mil novecentos e noventa e trés), as 9(nove) ho—
ras e 20(vinte) minutos, realizou-se na Sala de Reunifies, mais uma
sessao ordinéria sob a Presidéncia do Senhor Diretor, Professor René
Barreira, contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: - Maria
Elias Scares, Vice-Diretora do Centro; Rafael Sénzio de Azevedo e Ana
Maria Pereira do Régo Monteiro, Subchefe e representante do Departa-
mento de Literatura; Maria de Jesus de Sé Correia e José Ferreira de
Moura, Chefe e representante do Departamento de Letras Vernéculas; Te
resa Maria Frota Bezerra e Carlos Alberto de Souza, Subchefe e repre—
sentante do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Pau
lino e Raimundo Nonato de Lima, Chefe e representante do Departamento
de Edmunicacao Social 6 Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda e
Isabelle Braz Peixoto da Silva, Chefe e representante do Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia; Veriana de Fatima Rodrigues Colago,
suplente de representante do Departamento de Psicologia; Francisca Si
mfio de Souza 6 Adelaide Gongalves, Chefe e representante do Departe-
mento de Historia; Maria de Fatima Bandeira de Paula, Coordenadora do

'Curso de Comunicacao Social; Célia Leite Juliao, Coordenadora do Cur-
so de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador
do Curso de Hietéria; José Linhares Filho, Coordenador do Curso dehbs
trado em Letras; Elza Franco Braga, Vice—Coordenadora do Curso de Meg
trado em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Gemfl.das
Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro Compare-
ceram a reuniao os Professores Maria Sulamita de Almeida Vieira, re-
presentante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Peg
quisa e Extensao, Francisco José Pinheiro, diretor da ADUFC (Associa
gfio dos Docentes da Universidade Federal do Cearé) e Maria Ionele Te;
xeira Poster, Coordenadora Aflministrativa da Casa de Cultura Alemfi.
Havendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou a eta da 210E Sessao
Urdinéria do dia 27.08.93 em discussao e posteriormente em votacao,s§n
do aprovada por unanimidade. Em seguida o Conselheiro Dilmar Miranda
registrou a presenca da Professora Isabelle Braz Peixoto da Silva co—
mo representante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia neg
te Conselho, tendo 0 Professor René Barreira desejado-lhe boasadndas.

PRIIEIRA MATERIA: A Conselheira Tiaresa
Maria Frota Bezerra relatou a matéria aprovada pelo Departamento de kg
tras Estrangeiras em reuniao do dia 08.09.93, referente ao resultado
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A Candidate-Unica, Maria Elisa Souto Bessa obteve as seguintes netas:

Julgamento de Titulos: 4,0 (quatro); 4,0 (quatro); 4,0 (quatro) - me
dia 4,0 (quatre); Prove Escrita: 9,0 (nove); 8,0 (oite); 8,0 (eito) —

média 8,3 (oito virgula trés); Preva Didética: 7,0 (sate); 7,0 (sete)
7,0 (sete) — media 7,0 (sete). Foram atribuidas a estas notas, peso

3 (trés), 4 (quatre) e 3 (trés), respectivamente, tende side aprovada
a candidata Maria Elisa Souto Bessa com média ponderada 6,59(seis vir-

gula cinquenta e nove). Diante do resultado, Maria Elisa Souto Bessa
foi indicada para centratagfie. Posta em votagao, a matéria foi aprovg

da per unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: Aprovagfio de programa

para concurso professor da Casa de Cultura Alena - Setor de Estudo:
Lingua Alemfi. A Professora Ione Puster na qualidade de Coordenadora
Administrativa da Casa de Cultura Alema apresentou o programa do cen—
curso pdblico para preenchimente de 02 (dues) vagas, do Quadro de Ma-
gistério de 19 e 29 Graus, Setor de Estudo: Lingua Alema, em regime
de Dedicacfie Exclusive, para a Casa de Cultura Alema. l) a)- V Verbos
fortes e traces; b)- Acentecimentes mais importantes da Unificagéo

Alema desde novembro de 1989; 2) a)— Verbos no perfeito (Perfekt); b—
Use didétice de material auténtice (jornais, revistas; etc); 3) a-Veg
has no imperteite (Prateritum); b)- Autores mais representatives da
moderna literature alemfi; 4) a)— A voz passive; b); Acentecimentes
mais importantes da Unificagao Alema desde novembro de 1989; 5) a—Com
parative e superlative dos adjetivos; b)- Use didatico de material a5
téntico (jornais, revistas, etc); 6) a)- Pronomes pesseais e reflexi-
vos; b)- Autores mais representatives da moderna literature alema; 7)
a)- Pronomes pessessives; b)- Aeontecimentos mais importantes da Uni-
ficagfie Alemfi desde novembro de 1989; 8) a)— Pronomes demenstrativos;
b) Uso didético de material auténtico (jornais, revistas, etc); 9) a)
Pronomes relatives; b) Autores mais representatives da moderna literg

tura alemfi; 10) a) A oragao subordinada; b) Acentecimentos mais impor
tantes da Unifieagao Alema desde novembro de 1989; 11) a) 0 discurso
indireto ("KenjunKtiv l"); b) Use didético de material auténtico (jog
nais, revistas, etc); 12) a) Formaeae e emprego do "KonjunKtiv II) b)
Auteres mais representatives da moderna literatura alema; 13) a) A es
trutura da frase alema; b) Acentecimentes mais importantes da Unificg
gae Alema desde novembro de 1989; Observagae: 1) Us pontos acima rela
cionados (letras "a" e "b") censtituem matéria para a prova escrita;
2) A prova didatica eu prético—eral so abrangeré es itens relatives a
gramética (letra "a" de cada pento). Posta em votagae a matéria foi
aprevada per unanimidade.
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referents a contratacfio do Professor Doutor José Flévio Sombra Samfiya,

na oondigéo de visitante, a nivel de Professor Adjunto IV, para o pri—

meiro semestre de 1994. Em seguida, a Conselheira Francisca Simao de

Souza fez a leitura do seguinte parecer: A Comissao especial, designa-

da pela Portaria n9 07/93, de vinte e oinco de agosto de mil novecen—

tos e noventa e trés, da Chefe do Departamento de Histdria, do Centro

de Humanidades da Universidade Federal do Cearé, a fim de apreciar o

pedido e a proposta de trabalho, para contratagfio, como Professor Visi

tante, durante o primeiro semestre de mil novecentos e noventa e qua-

tro, do Professor Dr. José Flévio Sombra Saraiva, Professor Adjunto I

e Chefe do Departamento da Universidade de Brasilia, reuniu-se no dia

nove de setembro de mil novecentos e noventa e trés, fazendo as seguifl

tes consideracfies: l) 0 curriculo apresentado demonstraaampla experiéfl

cia docente e de pesquisa, inclusive a nivel internacional, e contri

buiré de forma relevante na consolidagao do recém-criado Departamento

de Histéria da Universidade Federal do Cearé. 2) A presence de um Pro—

fessor com a qualificagao do requerente, para ministrar a “disciplina

Histéria Social no Modulo II do Curso de Especializagéo em Historia:

Questfies Teéricas e Metodolégicas, em janeiro do prdximo ano, had so

atenderé as normas do Projeto desse Curso, como vira fortalecer o in—

tercémbio Universidade Federal do Cearé e Universidade de Brasilia. 3)

As disciplines vinculadas a sua atividade docente a nivel de Gmnkmcmy

comp Histéria da Africa, Histéria da América Latina e/ou Histéria das

Relagfies Internacionais cobriré a caréncia de um especialista ' nessa

area no Departamento de Histéria da Universidade Federal do Cearé. 4)

A experiéncia de pesquisa, com o apoio de Universidades Estrangeiras,

traré ao Departamento de Histdria uma significativa contribuigao. 5) A

contratagfio do requerente minimizaré a caréncia de professores do De—

partamento de Histdria, levando-se em conta também o afastamento de d9

centes que cursam a pés-graduagfio. Tendo em vista 05 argumentos expos—

tos, a comiSsao é de parecer feverével ao pedido e a proposta de trans

lho do Professor Dr. José Flévio Sombra Saraiva, como professor visi-

tante do Departamento de Histéria. Outrossim, sugere que a sua contra-

tagao seja efetuada a nivel de Professor Adjunto IV. Fortaleza, 09 de

Setembro de 1993. Prof. Gisafran Nazareno Mota Jucé - Presidente,Prof.

Frederico de Castro Neves - Membro e Prof. Sebastiao de Barros da Pon-

te - Membro. Finds a leitura, a Conselheira Francisca Siméo de Souza

ressaltou que o docente José Flévio Sombra Saraiva tem Doutorado na In

glaterra, estaré em gozo de licence sabética pela Universidade de Bra—

silia, devendo ministrar duas disciplinas no curso de Histéria deste

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

QUARTA MATERIA: Projeto de Extensfio.‘0
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tie historia, politica, religifio, literatura, teatro, cinema/video, musica e
artes plésticas, numa promocfio do Centro de Humanidades da UFC, Secrg
taria da Cultura e DeSporto do Estado do Cearé e Fundagao Waldemar de
Alcantara. 0 Professor René Barreira salientou o apoio recebido d a
VARIG, do BEC, do BNB, Fundagao de Cultbra e Turismo do Municipio e o
envolvimento na execucao do projeto dos Departamentos de Ciéncias 52
ciais e Filosofia, Literatura e Historia. A programagao do projeto em
questéo consta de quatro mesas-redondas sobre os seguintes temas: "Ca-
nudos na Literature", "Canudos em varies Leituras", "Canudos e a Uto-
pia" e "Canudos Untem e Hoje: A luta pela Terra"; exposigao, exibigao
de filmes, comunicagfio de trabalhos académicos e artisticos e lancamefl
to do livro "Canudos: Messianismo e Conflito Social" Posta em votagfio,
a matéria foi aprovada por unanimidade.
Assuntos de interesse do Centro de Humanidades e/ou dauUFC: - Revisfio
Constitucional com a participagao da Diretoria da ADUFC - Segao Sindi
cal da ANDES—SN. 0 Professor René Barreira passou a palavra aoFfinfbssor
Francisco José Pinheiro, membro da Diretoria da ADUFC, que fez um rela
to do engajamento da Associagao dos Docentes no movimento contra a re—
visao constitucional. Levantou algumas questfies entre as quais: a) que
o atual Congresso n50 havia sido eleito com esse objetivo e que 0 man—
dato dos parlamentares estava quase no final; b) por que a classe domi
nante estava tad interessada na revisao. Referiu-se a Constituigao de
1988 que dizem ter tornado o pais ingovernével; admitiu que este dig
curso era falacioso, pois mais de oitenta e seis artigos néo foram re-
gulamentados; afirmou que a Constituicao de 1988 n50 era ideal, mas ti
nha contado com a participagao da sociedade, era uma Constituicao pepu
lar. Ponderou que a revisfio constitucional como estava sendo proposta
sem quorum qualificado, era um golpe. Abordou algumas questfies como a
da previdéncia social, a aposentadoria por tempo de service, etc, que
a revisao constitucional pretendia modificar, tendo demonstrado aos cg
legas sua preocupagfio. Afirmou ainda que a CAB e outras i.ih$tituigfies
estavam arguindo a legalidade da revisfio constitucional, pois haveria
de ter ocorrido mudanga no sistema de governo. Dando continuidade also
nifio, o Conselheiro Dilmar Miranda ponderou que na realidade n50 s e
tratava de revisao constitucional e sim de fazer uma outra Constitui-
950. Enquanto isso, a Conselheira Francisca Simfio de Souza chamou atefl
céo para a necessidade de mobilizacéo das classes populare$. A WConsea
lheira Adelaide Goncalves concordou com as observagfies dos Conselhei-
ros Francisco José Pinheiro e‘Francisca Simfio de Souza, tendo admitido
que, segundo o trabalho desenvolvido pela midia, todos os problemas
atuais vividos pelo homem comum seriam resolvidos pela revisfio consti-
tucional. Ressaltou que do ponto de vista das Universidades, "nos esta
mos ausentes", pois elas n50 s50 um canal de expressfio poolica; final;
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d com a necessidade de se instrumentalizar os alunos para umacpns-
cientizegao maior. A Professors Sulamita Vieira disse ter Srprestado
atenc§o no discurso do Ministro Fernando Henrique Cardoso, que hoe o
tem disfargado, pregando a revisao constitucionel quando se refere eo
funcionério publico, aos pensionistas e outras questfies sociais; admi
tiu também que a soberania nacional esta ameagada. Neste momento, 0
Professor Francisco José Pinheiro convidou os presentes a mmmaraxmem
hoje ao ato publico promovido pelo Forum Contra a Revisao Constitucio
nal, as 18(dezoito) horas, na Praga José de Alencar, oportunidade em
que a ADUFC estaria presente. Tomando a palavre, 0 Professor René Ber
reira fez uma apreciagao sobre a Constituigao vigente, lembrendo que
nao he no momento legitimidade por parte do Congresso para fazer a re
visao constitucionel, pois ele nao foi eleito com este objetivo. Admi
tiu tembém como a Conselheira Adelaide Goncalves que a A N D E S, a
ANDIFES e o CRUB estao omissas quanto a esta preocupaceo de & revie§o
constitucional, que na realidade existem vozes isoledas, como a d 0
Professor e Juriste Paulo Bonavides, neo havendo mobilizageo gerelpor
perte dos professores, funcionérios e estudantes. Em seguida a Conse—
lheire Fatima Bandeira afirmou ser um momento para que o Conselho de
Centro encaminhesse uma proposta es instancias superiores da UFC. 0
Professor René Barreira propfis enteo uma moceo deste Conselho contra
a reviseo constitucional por seriiegaLb ilegitime. A Conselheire Ade-
laide Gongalves sugeriu que a mocao fosse encaminhada ao Conselho Uni
versitario, que deveria confirmé—la. Posta em votecao, o Conselho de
Centro aprovou por unanimidade mogfio contra a revisfio constitucional,
tendo sido escolhidos oomo redatores os Professores Adelaide Goncal—
‘Ves e Francisco José Pinheiro. Continuando a reuniao a Conselheira Ade
laide Goncalves indagou ao Professor René Barreira sobre o andamento
do anteprojeto que trata da reestruturagao da Coordenadoria das Cases
de Cultura Estrangeiras, tendo 0 Professor René Barreira feito um rela
to detelhedo da tramitacao do referido anteprojeto. Comunicagfies: 0 Con
selheiro José Linhares Filho convidou os presentes para o langamento
de seu livro "Andangas e Marinhagens" (poemas) em comemoregao aos seus
25 anos de dedicagfio a poesia, no Néutico Atlético Cearense die 14.10.
93, as 21:00 horas; prosseguindo 0 Professor René Barreira comrficque
o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensfio em reuniao de 08.09.93 havia
aprovado e criegao do Curso de Doutorado em Sociologia e que o Conse-
lho Universitério hevia outorgado o titulo de Professor Emérito ao Professor Artur
Eduardo Benevides do Depertamento de Literature deste Centro; a Conselheira Marie de
Jesus de Sé Correia comunicou que die 29. 09. 93 seré instalado o Curso de Mestredo em
Linguistica e Ensino da Lingua Portuguese, as 17 horas, no Auditério Cestelo Brenco,
evento por demais significativo para o Depertamento de Letras Vernaculas, tendo apro
veitedo a oportunidade para convidar os presentes e compareceremaasolenidade. Nada


