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ATA DA 2282 Sessfio Ordinaria do

Centro de Humanidades da Univeg
sidade Federal do Cearé.

Aos 19(dezenove) dias do més de agosto de 1994(mil novecentos e noven-

ta e quatro), as 9(nove) horas e 30 (trinta) minutos, realizou—se na

Sala de Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Conselho de Centro sub

3 presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Barreira,con-

tando com a presenga dos Senhores Conselheirosernanda Maria fibreUf

Coutinho, Representante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus

de Sé Correia, Chefe do Departamento de Letras Vernéculas; Débora Can-

dida Dias Soares e Carlos Alberto de Souza, Chefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do

Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia; Manuel Domingoa

Neto e Isabelle Braz Peixoto da Silva, Chefe e representante do Depar—

tamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; Francisca Simao de Souza, Che;

fe do Departamento de Histdria; Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Coorde-

nadora do Curso de Letras; Virginia Bentes Pinto, Coordenadora do Cur—

so de Biblioteconomia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coorde—

nador do Curso de Histéria; José Leao Alencar Oliveira Junior, repre—

sentando o Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; AJIEV Cris—

tina Frota de Holanda Tedfilojrepresentando a Coordenadora Geral das

Casas de Cultura Estrangeira; Joao Ernani Furtado Filho e Afonsina Ma—

ria Augusto Moreira, representantes do Centro Académico de Histéria. A

convite do Diretor do Centro compareceram a reuniao os Professores

Francisco Afonso Holanda Garcia de Matos e Ana Maria César Pompeu.DaQ

do inicio a reuniao, 0 Professor René Barreira desejou boas-vindas a

Professora Fernanda Maria Abreu Coutinho, eleita representante do De-

partamento de Literature. Na oportunidade, 0 Professor Manuel Domingos

Neto comunicou que astazseaia sfia“ditioa«eartiaipaeao.nesieheoaseibo;g

que deixaria, na préxima semana, a Chefia do Departamento_de Ciéncias

Sociais e Filosofia,por nao estar conseguindo conciliar

de Chefe com suas atividades académicas. 0 Professor

'1gradeceu a participagao do Professor Manuel Domingos

deste Conselho, tendo em seguida feito a inclusao de

pauta, com a aquiescéncia dos Senhores Conselheiros:

suas atividades

René Barreira aes

Neto nas reunifies

duas matérias na

Aprovacao de Co—

missao Julgadora de Concurso ( Casa de Cultura Britanica-Professor de

l9 e 29 Graus—Classe D—Setor de Estudo-Lingua Inglesa) e Projeto de

Extensao (_Departamento de Literatura- " Rachel de Queiroz-Ficgao:5er-

tad e Litoral"). Dando continuidade a reuniéo, 0 Professor René Bar-

reira colocou a ata da 226E‘Sessfio Ordinaria e a ata

néria deste Conselho em discussfio.Postas em votacao,
da 227: Sessao Or
as atas supramen-

ninnadas foram aorovadas por unanimidades.Primeira Matéria. Aprovagéo
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de Comissfies Julgadoras de Concursos a) A Conselheira Euterpe
Barreto Rosa de Sousa relatou a matéria, referents as COmissfies
Julgadoras de Concurso indicadas pelo Departamento de Letras Es—
trangeiras: 1) Professor Doutor- José Antonio Alves Torrano<Adjun—
to—USP-Presidente), Professor Raimundo Benicio Filho(Adjunto-UFC),
Professor José Alves da Rocha Filho(Adjunto-UECE);Suplente: Pro-
fessora Filomena Hirata Garcia(Adjunto-USP) para comporem a Co—
missao Julgadora do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Es-
tudo: Grego: Lingua, Literatura e Tradugao, conforme Edital . n9
023/94. Pasta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
2) Professora Teresa Maria Frota Bezerra(Adjunto-UFC-Presidente) ,
Professora Maria Ester Campos Monteiro(Adjunto-UECE), Professora
Martina Suzanne Kunz(Adjunto-UFC); Suplentes:Professora Marlene
Alexandre Rolim(Adjunto-UECE) ,e Professora . Ivanova dos Smtosjfias Soar-es.
(Adjunto-UFC) para comporem a Comissao Julgadora do concurso para
Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Francés-Lingua e Prética de
Ensino, conforme Edital n9 020/94. Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidadenJPnfihsfin5Francisco Afonso Holanda Gar-
cia de Matos, na qualidade de Coordenador da Casa de Cultura Bri-
ténica, relatou a matéria, referente a Comissfio Julgadora de Con-
curso indicada por essa Casa de Cultura e aprovada pelo Colegiado
da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em reuniao de 17.08.94:
a) Euterpe Barreto Rosa de Sousa(Professora Adjunto-UFC-Presidente),
Maria Socorro Gomes Freire( Professora de l9 e 29 Graus-Especialis—
ta-Classe E-UFC), Maria Irene Nascimento Bezerra Coelho(Professora
de 19 e 29 Graus—Especialista—Classe E—UFC); Suplente: Débora An—
drade Pamplona(Professora de 19 e 29 Graus—Especialista-D-UFC)para
comporem a Comissfio Julgadora do Concurso para Professor de 19 e
29 Graus, Classe D, Setor de Estudo— Lingua Inglesa , para o preen
chimento de 02(duas) vagas, conforme Edital n9 29/94. Posta em vo-
tagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. c)A Professora Ana
Cristina Frota de Holanda Teéfilo relatou a matéria, referents a
Comisséo Julgadora de Concurso indicada pela Casa de Cultura Fran-
cesa e aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas
de Cultura em reuniao de 17.08.94: 3) Ana Maria Tavares Simfies(Prg
fessora de 19 e 22 Graus -Classe E4—UFC-Presidente), Italo Gurgel
(Professor de 19 e 29 Graus—Classe E4-UFC) Maria Auta Barreira Fur-
tado Lima(Professora de 19 e 29 Graus, Classe, E4-UFC); Suplente:
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Eronildes Bastos do Amarante Almeida(Professora 19 e 29 Graus -

Classe El-UFC) para comporem a Comissao Julgadora do Concurso para

PrUfessor de 19 e 29 Graus,Classe D, Setor de Estudo: Lingua Fran-
cesa, para preenchimento de 02(duas) vagas, conforme Edital n9

029/94. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade .

Segunda Matéria. A Professora Ana Cristina Frota de Holanda Teéfi-

lo relatou a matéria referents a homologagao dos concursos que
se seguem, aprovados pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Ca-

sas de Cultura Estrangeira,em reuniao de 17.08.94: 3) Professor de

12 e 29 Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, para
preenchimento de 01(uma)vaga, conforme Edital n9 021/94. Inscrevgw

ram-3e 05(cinco) candidatos)sendo que uma candidata nfio compareceu
as provas. 0 resultado final foi o seguinte: Francisco Hélio Pi—
nheiro Nunes, 77 (setenta e sete) pontos; Maria Consuelo de Aze-

vedo, 73(setenta e trés)pontos ;Carmem Rivas Méximus Monteiro ,
73(setenta e trés)pontos‘; Ant3nio-L0pes Barroso, 49(quarenta 3

nova) pontos.Diante do resultado acima, o candidato Francisco Hé—
lio Pinheiro Nunes foi indicado para; contratacfio, por ter obtido
o primeiro lugar. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. b) Professor de lQ e 29 Graus, Classe C, Setor de Es-
tudo: Lingua Espanhola, para preenchimento de 01(uma) vaga, con-
forme Edital n9 030/94. Inscreveram-se dois‘candidatos:Carmen Ri—

vas Méximus e Francisco Hélio Pinheiro Nunes, sendo que este Ulti-
mo n50 compareceu porque jé havia participado do concurso anterior,
tendo sido aprovado. A candidata Carmem Rivas Maximus obteve as
seguintes notas: Prova de Titulos: 8,0;8,0;8,0; Prova Escrita:6§@;
5,0;7,0; Prova Oral: 5,0;5,0;6,0, totalizando 58(cinquenta e oito)
pontos. Em face das notas supramencionadas)a candidata Carmem Rivas
Maximus, tendo obtido notas inferiores a 6(seis) n50 logrou aprova—
gfio. Post0:em votacao, o resultado do referido Concurso foi homolo—

gado por este Conselho. 0) Professor de 19 e 29 Graus, Classe C ,
Setor de Estudo — Lingua Alem§)para o preenchimento de 01(uma)vagal
conforme Edital n9026/94. Inscreveram-se 03(trés)candidatos, tendo

sido a seguinte,a classificagao final: Rogéria'Costa Pareira,7l(se-
tenta e um) pontos; Giovanni Alencar Brayner, 58(cinquenta e oito )
pontos; Rui Barbosa Jdnior, 68(sessenta e oito) pontos. Tendo em
vista 0 resultado supramencionado a candidata Rogéria Costa Pereira

foi indicada para contratacao, por ter obtido o primeiro lugar.Pos—
ta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.Terceira Ma-
+5rin flnwnuanfin do Pfimicegn Ha flunTionSn nara €im do nrnnrnecfin Fun
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indicagfio dos professores Carlos Alberto de Souza(Adjunto-Especia-.~

lista), Ionele Teixeira Puster(Especialista-Classe E4) e aEliseuda

Rosali Isaias de Jesus(Graduada-Classe E4) para oomporem a Camus

550 de Avaliagfio do relatorio«kapnxges§&)funcional horizontal da
Professors Venétia Luzia Saldanha Fontenele, da Casa‘de Cultura

Britfinica, da Classe 01 para Classe D2, conforme Resolugao tlA/

CEPE-88. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Quarta Matéria. Projetos de-Extensao. A) A Professora Ana Maria Cé-
sar Pompeu relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Le—

tras Estrangeiras em reuniao de 09.08.94, referente aos projetos de

extensfio por ela coordenados: l)"Inieiag§o a Cultura Grega", que

segundo a coordenadora visa complementar o Curso de Lingua Grega .

lkmlflam~a§é_ no periodo de 09.08.94 a 22.11.94, com 60 horas,obje—

tivando: a) ampliar o quadro de atividades do Ndcleo de ' Cultura

Classica; b)divulgar a Culture Helénica como bergo da civilizagfio o

cidental; c) instrumentalizar os alunos de Lingua Grega com as in—
formagfies que permitam o aprofundamento no estudo dos textos .ori—
ginais, evidenciando ainda mais o pansamento oléssico. Referido our
so contaré com 30 vagas e destina—se a alunos do curso de extanséo
em grego, professores e alunos do curso de Letras, alunos e profes-
sores da UFC, comunidade em geral.Posta em votagao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2)" X Semana de Estudos Cléssicos/Filoso—
fia e Arte" para o periodo de 29.08.94 a 02.09.94, com uma carga hg
réria de 15 horas, realizar-se-é na Sala Interarte, objetivando V
promover uma série de atividades como forma de tematizar os mais
variados aspectos da Cultura Classica. Na sua programagéo constaré
homenagem aos professores aposentados Eleazar Magalhfies e José A1—
ves Fernandes. Referido evento contaré cam a participagéo dos De-
partamentos de Letras Estrangeiras , Letras Vernéculas e Literature
Proferiréo palestras os professores: Eleazar Magalhfies Teixeira{UFC
-" Platfio: Mentir Voluntariamente e Mentir por Ignoréncia");Roberto
Arruda de Oliveira (UFC-" De Brevitatae Vitae"- Séneca); Jan Ter

Reeger(UECE " Platfio e Plotino: Uma Visao Filosdfica"); José Alves
Rocha FilhoCUECE " Euripedes: 0 Cavaleino da Paixao"); José Anto-
nio Alves Torrano(USP-" 0 Mito de Prometeu"); Paulo Mosénio Teixei-
ra Duarte(UFC— " Aspectos da Formagfio de Palavras em latim: 05 Pa-
rassintéticos"); Ana Maria César Pompeu(UFC-" 0 comico na "Lisistrg
ta" de Aristdfanesz); Everton Alencar(UECE-" Um poeta Esqueoido :
Pentadius"); Luiza Maria Aragao Pontes (UFC-" Os Aspeotos Mitdlégi-
cos na Opera " Orfeu de Mont Verdi"). Referido projeto de extensfio

u r -—u’-\ . - J-.LI-_ __ _ _'| __s ,_-._.n _______ _ ___7..l..7_4,__
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em Letras e a comunidade extra-universitéria. Finda a exposigao do
projeto, o Conselheiro Manuel Domingos Neto enalteceu a iniciativa
do Departamento de Letras Estrangeiras, tendo apresentado proposta
no sentido de que haja um envolvimento dos outros Departamentos do
Centro de Humanidades nesta area de estudo. Por sua vez)a Conselhe;
ra Francisca Simao de Sousa admitiu que no proximo ano, quando da
elaboragfio da programagao, houvesse um planejamento coletivo, tendo
enfatizado a necessidade da participagao do Departamento de Histo-
ria. A Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia esclareceu que a
sugestao da Conselheira Francisca Simao de Sousa havia sido apro—
vada, ano passado, em reuniao deste Conselho. A Conselheira Debora
Scares ponderou que o projeto em questao era interdepartamental na
area de Letras. 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino sugeriu que
os eventos fossem comunicados, através de oficio, aos Departamentos
a que fosse elaborada uma programacao anual para 0 Centro. Posta em
votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.3) 0 Professor Fran
cisco Afonso Holanda Garcia de Matos relatou a matéria, aprovada pg
10 Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangei-
ra em reuniao de 17.08.94, referente ao projeto de extensao intitu-‘
lado " Curso de Preparacao para o Toefl", coordenado pela Professo-
ra Bartira Maria Maia Correia Lima. 0 Professor Francisco Afonso es
clareceu que referido Curso é nflnflmzado desde 1990 e esté sendo re;
presentado em face de novo cadastramento junto a Pro-Reitoria -de
Extensao. 0 curso em questao, com 180 horas/aula, teré inicio em
20.09.94, na Casa de Cultura Britanica, objetivando capacitar do-
centes(graduados)da UFC para o exame de Proficiéncia em Lingua In-
glesa-TOEFL (Test Of English As A Foreign Language) exigido na con-
cessao de bolsas para cursos em Universidades Americanas, Canaden-
ses e outros paises de lingua inglesa. Esclareceu ainda que o TOEFL
(teste) é realizado no IBEU. Posta em votagao, a matéria foi apro-
vada por unanimidade. 4) 0 Conselheiro José Leap Alencar Oliveira
Jfinior relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Literatura
em reuniao de 04.08.94, referente ao projeto intitulado "Rachel de
Queiroz—Ficcfio: Sertao e Litoral", coordenado pelo Professor Luiz
TaVares JOnior, para o periodo de 17.08.94 a 19.08.94, no Auditorio
José Albano, com a carga horaria de 15 horas. Referido projeto
objetiva " analisar e estudar a produgao ficcional de Rachel de
Queiroz, permitindo o debate critico acerca dos temas e processes
narratives dos textos racheliano". A programagao compreende confe—
rencias, debates e camunicacoes.Palestras: "Rachel: A Sexualidade
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e Fuga no Horizonte de Maria Moura"— Professora Maria de . tourdeS'

Dias L. Barbosa; " Cacau e Caminhos de Pedra— Duas Visfies Estético—

Politicas"- Professors Edna Carlos de Almeida Holanda;" A . ‘Ligfio

Subjacente nos manuscritos de Rachel"—Professor Italo Gurgelj" As

Personagens Femininas de Rachel de Queiroz"— Professors Germans

Maria A. Sales. Mesa Redonda-Integrantes: Professores Artur EdJar-

do BenevideSJTeoberto Landim, Sénzio de Azevedo, Ingrid Schwamborn.

0 Projeto em questéo destina-se a alunos do Curso de Letras,alunos

da Universidade e pessoas da comunidade. 0 Professor René Barreira

falou sobre o éxito do projeto, que tem contado com a presenga da

escritora Rachel de Queiroz. Posta em votagfio, a matéria foi apro~

vada por unanimidade.Quinta Matéria.Prorrogag§o de afastamento ade.

docente . A Conselheira Fernanda Maria Abreu floutinho relatOu a ma-

térfia.aprovada pelo Departamento de-Literatdra em reunifio de 15.08;

94, referents a prorrogagfio de afastamenro do Professor Adriano Al-

cides Espinola, no periodO'dE 30.07.94 3 30,07,95,a fim de dar pros

seguimento ao Curso de Doutorado em Poetics/Literature Brasileira ,

na Universidade Federal do Bro de Janeiro. 0 Professor Adriano

Espinola encaminh0u ao Departamento supramencionado o relatério de

suas atividades referenta_ao semestre II de 1993 6 ac semestre I de

l994, assim oomo seu plano de estudo, com as atividades a 'rserem

desenvolvidas no decorrer do semestre II de 1994, com o parecer fa-

vorével de seu professor orientador Doutor Pedro do Vale Lira.Posta

.em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. A Conselheira

Débora Scares; tendo que retirar-se, pediu a palavra para comunicar

que, por motivo do término do seu mandato, na préxima semana, apre¥

sentava sues despedidas, tendo mencionada algumas de suas .realiza-

goes: participagfio na mudanga do Curso de Letras , em dois Cursos

de Especializagfio e no VIII Seminério Nacional do Projeto Ensino de

Inglés Instrumental em Universidades e Escolas Técnicas Federais

Brasileiras. Finalizando, a Conselheira Débora Scares agradeceu o

convivio com os Senhores Denselheiros nas rEUnioes deste Conselho.

Na oportunidade 0 Professor René Barreira agradeoeu a :contribuigao

da Conselheira Débora Soares. Sexta Matéria. Anteprojeto de Resolu—
gao que " Permite em Carater Excepeional e Transitério, a Inscrigfio

de Candidatos ao Concurso Pflblico de Livre—Docéncia nas .Condigfies

que estabelece". 0 Professor René Barreira propés que o anteprojeto
supramencionado fasse discutido a nivel de Departamento e posterior
mente a nivel de Conselho do Centre. AssUntos de interesse do Centro



de Humanidades e/ou da UFC. a) Discussao sobre o processo suceSsé—

rio para Reitor e Vice-Reitor da UFC. 0 Professor René Barreira cg

municou que no dia anterior, a ADUFC, ao discutir o processo suces

sério; havia decidido que seriam realizadas assembléiastns tréscam

pi da UFC (Benfica, Pici e Porangabugu). Esclareeeu ainda que a

lista séxtupla seria encaminhada a Brasilia até 21.05.94 e que la

eleigfio do futuro Reitor dar-se—é na primeira quinzena de maio. Em

seguida, 0 Professor René Barreira fez as seguintes comunicagfies :

l) que hoje a noite seria reinaugurado 0 Espago Cultural da ADUFC;

2) que nos dias 25 e 26 do corrente, realizar-se-é 0 Festival das

Nagfies, com uma programagfio de cunho académico—cultural; 3) que os

professores Eduardo Diathay Bezerra de Menezes, Luiz Tavares Junior

8 José Linhares Filho foram eleitos representantes dos professores

Titulares do Centro de Humanidades junto a0 Colegiado Eleitoral que

deveré eleger a nova representagao da mencionada categoria no Consg

lho Universitério; os professores Francisco Souto Paulino, José Es

tévao Machado Arcanjo e Maria de Fatima de Sena e Silva foram elei

tos representantes dos professores Assistentes; comunicou ainda que

havera nova eleigfio para escolha dos representantes dos professores

Auxiliares; 4) que todos devem ter recebido Nota de Esclarecimento

da Administragao Superior, em resposta a uma série de aeusagfies pg

blicadas no boletim do SINTUFCE; justificou que n50 havia assinado

referida nota pelos seguintes motivos: a) tratava-se de uma nota

de esclarecimento da Administragfio Superior; b) como Diretor mJCen

tro de Humanidades pertence a Administragao Academics. c) nao par

ticipara da elaboragfio da referida nota; d) a note criticaCJSIatE

enquanto Sindicato. Esclareceu ainda que na Ultima reunifio do CEPE,

na data da divulgagao da nota, havia feito um pronunciamento gmpii-

cando porque n50 assinara a nota,ressaltando o que concordava e o

que descordava em relagfio a mesma. Afirmou ainda que poderia “.ter

sido elaborada uma nota dos diretores, em outros termos. Finda sua

.explanagao, a Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia pediu a pa—

-1avra para dizer que concordava com 0 Professor René Barreira pelo

fato de ele nap haver assinado a note em questfio, pois se assim

tivesse procedido estaria desrespeitando 0 Centro de Humanidades.Em

seguida, o representante do Centro Académico de Histéria, 3050 Er—

nani Furtado Filho, falou das enormes dificuldades que estao en-

frentando na area II: — trabalho de marceneiros, barulho, um bloco

fechado para colocagao de aparelhos de ar cendicionado, 59m condi-

gfies de alunos e professores permanecerem nele (pois a fiagao elé—

trica havia sido desligada), sem janelas, sendo as salas de aula

chamadas de "saunas de aula" e estando os profEssores com 0 firms


