
Ata da 444a. Reuniao Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Cearé. Aos 12 (doze) .dias do més de dezembro do
ano de 2007 (dois mil e sete), 515 9:30 (nove heras e trinta minutos), realizou—
se na sala de Reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do Centro de

Humanidades, sob a Presidéncia da Senhora Diretora Professora Maria de

Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos seguintes Conselheiros:
José Leite de Oliveira Junior — subchefe do Departamento de Literatura; Ana
Cristina Pelosi‘ Silva de Macedo e José Alber Campos Uchoa — subchefe e
representante do Departamento de Letras Vernaculas; Livia Marcia Tiba Radis
Baptista — chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes
e Ines Silvia Vitorino Sampaio — chefe e representante do Departamento de
Comunicacfio Social; Rute Batista de Pontes e Heliomar Cavati Sobrinho —

chefe e representante do Departamento de Ciéncias da Informacao; Valmir
Lopes de Lima e Francisco Uribam Xavier de Holanda — chefe e representante
do Departamento de Ciéncias Sociais; Gustavo Alberto Pereira de Moura e
Izabel Cristina Ferreira Borsoi — chefe pro tempore e representante do
Departamento de Psicologia; Pedro Airton de Queiroz Lima — chefe do
Departamento de Historia; Atila do Amaral Brilhante — chefe do

Departamento de Filosofia; Roberto Arruda de Oliveira — coordenador do
Curso de Letras; José Ronaldo Aguiar Salgado — coordenador do Curso de
Comunicacao Social; Marcio dc Assumpcao Pereira da Silva — coordenador
do Curso de Biblioteconomia; Evanildo Costeski — coordenador do Curso de

\ Filosofia; Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin — coordenadora do Programa de
Pos-Graduacéio em Lingfiistica; Maria Aparecida de Paiva Montenegro —
coordenadora do Programa de Pés-Graduacao em Filosofia; Zulmira Aurea

Cruz Bomfim — coordenadora do Curso de Mestrado em Psicologia; Glaucya
Gislayne Brito Cavalcante — coordenadora Geral das Casas de Cultura
Estrangeira; José Lima Teixeira — representante dos servidores Técnico-
Administrativos; Marta Raquel Oliveirak de Carvalho — representante do
Centro Académico do Curso de Letras; Karla Meneses Farias — representante

do Centro Académico do Curso de Biblioteconomia; Gleidiane de Sousa

Ferreira — representante do Centro Académico do Curso de Historia; Geimison

Maia dos Santos — representante do Diretorio Académico do Curso de
Comunicacao Social 6 Jonas Menezes Bezerra - representante do Centro

Academico do Curso de Ciéncias Sociais. Foi justificada a falta do
Conselheiro Domingos Sévio Abreu ‘— coordenador do Curso de Ciéncias

Sociais. A Senhora Presidente informou ao Conselho da presenca do Diretor

da Biblioteca Universitaria Francisco Jonatan Soares, que na oportunidade fez

um breve relato da sua gestao durante o‘ano de 2007, destacando dentro dos

. servicos prestados pela Biblioteca Universitéria o empréstimo de livros a
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___— estudantes dc diversas areas, afirmando que a UPC conta, hoje, com 36 (trinta

e seis) bibliotecarios e 13 (treze) auxiliares de biblioteca. Em seguida, os

-—— Conselheiros Marcio de Assumpcao Pereira da Silva e José Leite de Oliveira

——-—- Junior elogiaram a administracfio do Diretor da citada Biblioteca, como

também a diretora apresentou algumas questdes oficiais sobre a Biblioteca,

destacando a necessidade de se discutir e sugerir acoes que sejam de interesse

da comunidade universitéria, tendo o Senhor Francisco Jonatan agradecido 0

espaco cedido na presente sessao. ORDEM DO DIA. Havendo quorum

regimental a Senhora Diretora iniciou a sessao, colocando em apreciaca'o a

pauta do dia, solicitando que fossem votados em primeiro lugar os itens de

ndmero 14, 19, 18 e 16 da referida pauta. Posta em votacao, a solicitacao foi

aprovada com 01 (um) voto contrario. Em seguida, a Conselheira Rute Batista

de Pontes solicitou a inclusao de trés projetos de extensao. Posta em votagfio,

a referida solicitacao foi aprovada com 01 (um) voto contrario. PRIMEIRA

MATERIA: Homologacao do Parecer de Progressao Funcional para

Professor Associado. 0 Professor Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas,

presidente da Comissao que realizou a avaliacao da progressao funcional de

professor adjunto para professor associado, informou que apés anélise dos

documentos, a Comissao emitira parecer favoravel a progressao funcional dos

seguintes professores: a) Maria de Fatima Vieira Severiano —

Departamento de Psicologia e b) José Maria Arruda de Sousa -

Departamento de Filosofia. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Encontro Nordestino dos Grupos

PET — ENEPET — Grupos do Programa de Educagfio Tutorial do Ceara —-

InterPET. A Senhora Diretora informou aos Conselheiros que o projeto do .

citado evento fora encaminhado a todos os departamentos, a fim de que os

respectivos chefes tomassem ciéncia do acontecimento. Apés algumas

discussoes, a matéria foi posta em votacao, tendo sido aprovada por

unanimidade. TERCEIRA MATERIA: Encontro Regional de

Biblioteconomia, Documentacao, Ciéncia e Gestao da Informacao —

EREBED. A Senhora Diretora fez um relato do projeto, tendo em seguida

passado a palavra a0 estudantes do Curso de Biblioteconomia Nonato Ribeiro

Junior, que prestou os devidos esclarecimentos aos presentes, informando que

todos os chefes haviam tornado ciéncia do evento, como tambérn tendo sido

aprovado pelo Departamento de Ciéncias da Informacao. Os Conselheiros

Marcio Assumpcao e Livia Marcia elogiaram a iniciativa do Centro

Académico, na pessoa do estudante Nonato Junior. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA: Criacao do

Curso de Graduacao em Jornalismo para o MST (Movimento dos

Trabalhadores Rurais sem Terra). A Senhora 'Diretora comunicou aos __
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Conselheiros que seguira todas as orientaco‘es da Pro-Reitoria de Graduacao,enviando o projeto de criacao do citado curso a0 Relator, Professor GustavoAlberto Pereira de Moura que, na oportunidade, fez a leitura do parecerfavoravel a criacao do curso ern questfio. Apos discussoes, algunsConselheiros se manifestaram contra a criacéio do curso, em Virtude de 0Vestibular ser exclusivamente para o MST, ferindo de certa forma o principiode universalizagfio do acesso a Universidade. Posta em votacfio, a matéria foiaprovada com 19 votos a favor, O4 (quatro) votos contrarios e 04 (quatro)abstencoes votos a favor. QUINTA MATERIA: Aprovacfio da Ata da 443“.Reunifio Ordimiria do Conselho de Centro. Posta em votacao a matéria foiaprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA: Programa de Apoio aReestruturacao e Expansfio da UFC — REUNI. Apés breve relato, aSenhora Diretora informou que, esse espaco seria para discutir e encaminhar aPROGRAD, corn as sugestoes apresentadas pelos Departamentos. Em virtudedas propostas n50 terem chegado a Diretoria do Centro, nz‘io haveria condicfiesde discutir a referida mate’ria. SETIMA MATERIA: Projetos de Extensfio —Departamento de Psicologia. A Conselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoirelatou as matérias, aprovadas pelo Departamento de Psicologia, em reunifiorealizada no dia 23.10.07, que tratam dos seguintes projetos de extensao: a)“Dialogos Escolares Contemporfineos”, coordenado pela Professora LucianaLobo Miranda, que tern como objetivo principal proporcionar aos professoresde escolas pfiblicas um espaco reflexivo sobre a prética de comunicaoaoeducativa que Ihes possibilite a re-significacao de sua metodologia de trabalhoe a insercao da midia no cotidiano escolar. Posta em votacao, a mate’ria foiaprovada por unanimidade. b) “III Encontro Cearense de PsicologiaOrganizacional e do Trabalho — ECPOT”, coordenado pelo ProfessorCéssio Adriano Braz de Aquino, que tem como objetivo principal criar umforum para discussao dos novos conhecimentos e proporcionar uma troca deexperiéncias na area de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Posta emvotacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) “Safide Coml‘mitéria —
Caminho Possivel do Desenvolvimento Comunitério do Grande BomJardim”, coordenado pela Professora Veronica Morais Ximenes, que tern porobjetivo principal facilitar o desenvolvimento comunitério a partir do dialogoentre o poder publico, movimentos sociais e equipamentos sociais, na
construcao de uma co-gestao das politicas publicas, através de estratégias emsafide comunitaria. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.. d) “Geracfio de Homepage para o Grupo PET”, coordenado pelo ProfessorJosé Célio Freire, que tem como objetivo principal oferecer a comunidadeexterna e interna da UPC, informacoes precisas e atualizadas sobre oPrograma de Educagfio Tutorial (PET) do Curso de Psicologia. Posta em
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votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. e) “Desabrochar com

Arte”, coordenado pelo Professor Cezar Wagner de Lima Gois, que tern como

principal objetivo facilitar, mediante o uso de recursos artisticos, a expressao

da identidade de jovens participantes das atividades do grupo de auto-estima

realizado no Movimento de Sande Mental Comunitaria do Born Jardim. Posta

em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de

Ciéncias da Informacao. A Conselheira Rute Batista de Pontes relatou as

matérias, aprovadas pelo Departamento de Ciéncias da Informacao, em

reunifio do dia 12.10.07 que tratam dos projetos de extensfio intitulados: a)

“IV Seminario: Informacao e Sociedade”, coordenado pela Professora Lidia

Eugenia Cavalcante; o referido projeto tern como principal objetivo

desenvolver, nos alunos do quinto semestre do curso de Biblioteconornia,

competéncia teorico-pratica, capacitando-os a lidarem com diferentes

situacoes da realidade social profissional por meio da realizacao de eventos,

atividade que faz parte das acoes do profissional bibliotecario. Posta em

votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) “Criacao e

Coordenacfio de uma Empresa Junior voltada para a Consultol'ia em

Gestao da Informacfio e do Conhecimento”, coordenado pelo Professor

Heliomar Cavati Sobrinho. Apos a leitura do parecer favoravel, o coordenador _

do projeto informou que o principal objetivo seria a formacao teorica dos

alunos, dada na Universidade, com uma aplicac'ao pratica, alérn de

proporcionar um confronto direto do aluno com a realidade profissional,

fornecendo os instrumentos necessérios para o desenvolvimento cle

profissionais empreendedores. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. c) “Biblioteca Comunitaria do Benfica”, coordenado pelo

Professor Luiz Tadeu Feitosa que, apos leitura do parecer favoravel, informou

que o principal objetivo do projeto seria criar um importante equiparnento

cultural e pedagogico integrado ao corredor cultural do Benfica para o acesso

a informacao por parte da comunidade, desenvolver competéncia profissional

nos alunos do curso de Biblioteconomia da UFC e desenvolver atividades

culturais, que possam dar visibilidade as acoes informacionais, de leitura e

pesquisa junto a sociedade. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. d) “‘Praticas Leitoras nas Escolas Pfiblicas do Conjunto

Ceara”, coordenado pela Professora Ana Maria Sé de Carvalho. O projeto

tern por principal objetivo desenvolver praticas leitoras no Conjunto Ceara,

visando transformar aquela comunidade em um centro referencial de leitura.

Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. e) “Biblioteca

Laboratério do Curso de Biblioteconomia — Professor Antonio Martins

Filho”, coordenado pela Professora Lidia Eugenia Cavalcante. Apos a leitura

do parecer favoravel, a Conselheira Rute Batista de Pontes informou que o
a
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principal objetivo do projeto seria 0 de favorecer o desenvolvimento do aluno

diversos Programas de Pés-Graduagao. Posta em votaoao, a matéria foiaprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA: Aprovaefio adreferendum de Projeto de Extensao — Departamento de Psicologia. AConselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a mate'ria, aprovada “adreferendum” do Departamento de Psicologia, em reuniz’io realizada no dia28.11.07, que trata do projeto de extenséio intitulado “Cine Freud”,coordenado pelo Professor Orlando Soeiro Cruxén, que tem por objetivoprincipal proporcidonar a transmissfio do saber psicanalitico ao pfiblico emgeral. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONAMATERIA: Projetos de Pesquisa — Departamento de Psicologia. . AConselheira Izabel Cristina Ferreira Borsoi relatou a matéria, aprovada peloDepartamento de Psicologia, em reuniao realizada no dia 28.11.07, que tratado projeto de pesquisa intitulado “Utilizaefio por parte de alunos do ProjetoNovo Vestibular, da UFC, de estruturas operatérias na soluefio deproblemas e sua relaeao com os resultados no vestibular”, coordenado pelo

Departamento de Letras Vemaculas, que tratam dos seguintes projetos depesquisa: a) “Um estudo experimental da realidade psicologica dametafora: Dificuldades s50 Pesos (etapa 4)”, coordenado pela ProfessoraAna Cristina Pelosi Silva de Macedo. Posta em votaoao, a matéria foiaprovada por unanimidade. b) “Cogniefio e Lingiiistica: interfaces (etapall)”, coordenado pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. Postaem votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) “Estudos deOrientaefio Funcionalista (II etapa)”, coordenado pela Professora Marcia
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Teixeira Nogueira. Posta em votagao, a matéria foi aprovada per unanimidade.

DECIMA MATERIA: Relatorios de Projetes de Pesquisa - Departamento

de Psicolegia. . A Censelheira Izabel Cristina Ferreira Bersei relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, em reuniao realizada no

dia 28.11.07, que trata do relatério de pesquisa intitulado “Literatura e

Psicologia: a alteridade d(n) es textes e a censtituicae subjetiva do

psicologo”, coordenado pelo Professor José Célio Freire. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada per unanimidade. Departamente de Letras Vernaculas.

A Conselheira Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo relatou a matéria,

aprovada em reuniao do Departamente de Letras Vernaculas, que trata do

relatorio de pesquisa intitulade: a) Funcao Argumentativa no discurse das

campanhas de prevencao de deencas: estudo comparative e diacrfinico

dos textos”, coordenado pela Professora Sandra Maia Farias Vasconcelos.

Apes a leitura do parecer favoravel, a matéria foi pesta em votagao, tendo

sido aprovada per unanimidadeL O Conselheiro José Alber Campos Uchoa

relatou as matérias aprovadas, em reuniao do Departamento de Letras’

Vernaculas, que tratarn dos seguintes relatérios de pesquisa: a) “Estudos de

erientacao funcienalista”, coordenado pela Professora Marcia Teixeira

Nogueira. Apes a leitura do parecer favoravel, a matéria foi posta em votaeao

e aprovada per unanirnidade. b) “Um estudo experimental da realidade ‘

psicolegica da metafera: Dificuldades sao Pesos (etapa 3)”, coordenado

pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. Apes a leitura do

parecer favoravel, a matéria foi posta em votaeao e aprovada per

unanimidade. c) “Cognicfio e Lingiiistica: interfaces (etapa II)”,

coordenado pela Professora Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo. Apes a

leitura do parecer faverével, a matéria foi posta em vetaeao e aprovada per

unanimidade. (1) “As relacoes de cemplementacao em narrativas infantis”,

coordenado pela Professora Ana Célia Clementine Moura. Posta em votaeao,

a matéria foi aprovada per unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA:

Criacao de Disciplinas — Mestrade em Psicologia. A Conselheira Zulmira

Aurea Cruz Bomfirn relatou a matéria, aprovada pelo Departamente de

Psicologia, em reuniao realizada no dia 28.11.07, que trata da criaeae das

seguintes disciplinas eletivas: Seminério de Psicologia e Epistemologia I;

Seminario de Psicelogia e Epistemologia II; Seminario em Psicanalise e

Praticas Clinicas I; Seminario em Psicanalise e Praticas Clinicas II; Atividades

Complementares. Posta em vetagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

DECIMA SEGUNDA MATERIA: Aprovacfio ad referendum da Criacao

de Disciplinas — Departamente de Comunicacae Social. 0 Conselheiro José

Renaldo Aguiar Salgado relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Comunicagae Social, em reunifie realizada no dia 07.11.07, e “ad referendum”
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deste Conselho, que trata da criaefio das seguintes disciplinas: Comunicaeao e
Politica; Linguagem Audiovisual; Pesquisa Mercadologica e Telejornalismo
II. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA
TERCEIRA MATERIA: Afastamento de Docentes -— Departamento deLetras Estrangeiras. A Conselheira Livia Marcia Tiba Radis Baptista relatoua matéria, aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras, em reuniao
realizada no dia 07.08.07, que trata da solicitaoao de afastamento daProfessora Maria Inés Pinheiro Cardoso Salles , no periodo de 05.01.08 "a
05.03.08, a fun de realizar curso para hiSpanistas e pesquisa para o doutorado
na Universidad Complutense de Madri, em Madri-Espanha. Posta em votaeao,
a mate’ria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Ciéncias Sociais.
O Conselheiro Valmir Lopes de Lima relatou a matéria, aprovada pelo
Departamento de Ciéncias, Sociais, em reuniao realizada no dia 23.10.07, que
trata da solicitagao de afastamento da Professora Alba Maria Pinho de
Carvalho, no periodo de 01.01.08 a 31.12.08, a fim de realizar curso de Pos—
Doutorado na Universidade de Coimbra — Centro de Estudos Sociais —
Coimbra — Portugal. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Departamento de Ciéncias da Informaefio. A Conselheira
Rute Batista de Pontes relatou a matéria, aprovada "‘ad referendum” do
Departarnento de Ciéncias da Informaoao, na qual a Professora Lidia Eugenia
Cavalcante solicita afastamento no periodo de 18 a 31.12.07, a fim de realizar
estudos para o desenvolvimento da pesquisa em que esté envolvida, na
Universidade de Montreal — Canada. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada
por unanimidade. DECIMA QUARTA MATERIA: Homologaeao ad
referendum de Afastamento de Docente — Departamento de Psicologia. O
Conselheiro Gustavo Alberto Pereira de Moura relatou a mate'ria, aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reuniao—realizada no dia 23.10.07, e “ad
referendum” deste Conselho, que trata da solicitaeao de afastamento do
Professor Antonio Caubi ieiro Tupinamba, no periodo de 19 21 25.11.07, a
fun de participar de reuniao de grupo de pesquisa no Institute para seguranga
de qualidade na prevenoao e rehabilitagfio GmbH da Escola de Esporte de
Colonia — Alemanha. A Senhora Diretora informou que devido a n50
realizaeao da filtima sessao, por falta de quorum, a citada solicitaeao fora
aprovada ad referendum, deste Conselho de Centro. Posta em votaoao, a
matéria foi homologada por unanimidade. DECIMA QUINTA MATERIA:
Prorrogaeiio de Afastamento de Docentes. Coordenaefio Geral das Casas
de Cultura Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante
relatou a matéria, aprovada pela Coordenaoao Geral das Casas de Cultura

.Estrangeira, em reuniao realizada no dia 21.11.07, que trata da solicitaeao de
prorrogaefio de afastamento da Professora Maria Alice Arruda Ferreira
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Gomes, da Casa de Cultura HiSpanica, no periodo de 09.01.2008 a

08.01.2009, a fun de dar continuidade a0 seu curso de Doutorado, que realiza

na Universidade Complutense de Madri — Espanha. Posta em votacao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. Departamento de Comunicacao

Social. A Conselheira Ines Silvia Vitorino Sampaio relatou a matéria,

aprovada pelo Departamento de Comunicacao Social, em reunifio realizada no

dia 03.12.07, que trata da solicitacfio de prorrogacao de afastamento do

Professor Ricardo Jorge de Lucena Lucas, no periodo de 08.03.08 a

07.03.09, 21 fim de dar continuidade ao seu curso de doutorado, que realiza na

Universidade Federal de Pernambuco. Posta em votacao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. DECIMA SEXTA MATERIA — Progressao

Funcional Horizontal - Coordenacao Geral das Casas de Cultura

Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as

mate’rias, aprovadas pela Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira,

que tratam das solicitaooes de progressao funcional horizontal dos seguintes

professores: a) Maria das Neves Augusto Alencar de Sousa, da Casa de

Cultura Francesa. Solicita progressao funcional da classe E, referéncia 1,

para a mesma classe, referéncia 2, do Quadro de Magisterio de 1° e 2° Graus;

b) Raimundo Batista Almeida, da Casa de Cultura Hispanica. Solicita

progressao funcional da classe E, referéncia 2, para a mesma classe,

referéncia 3, do Quadro de Magistério de 10 6 2° Graus; 0) Maria Fatima

Fontenele Bessa Campelo, da Casa de Cultura Italiana. Solicita progressao

funcional da classe E, referéncia 1, para a mesma classe, referéncia 2, do

Quadro de Magisterio de 1° e 2° Graus. Postas em votagao, as matérias foram

aprovadas por unanimidade. DECIMA SETIMA MATERIA: Estagio

Probatério dc Professor de 1° e 2° Graus — Coordenacfio Geral das Casas

de Cultura Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante

relatou a mate'ria, aprovada pela Coordenacao Geral das Casas de Cultura

Estrangeira, em reuniao realizada no dia 08.11.07, que trata do relatério do

Estagio Probatorio da Professora Silvia Regina Chaves Barreira, da Casa de

Cultura Britanica, informando que apés anélise da documentacfio apresentada,

a Comissao julgara areferida professora aprovada no estagio probatério. Posta

em votacao, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. DECIMA OITAVA

MATERIA: Homologacfio do Resultado do Concurso Pfiblico para

Professor Assistente — Setor de Estudo — Psicologia Social — Campus 'da

UFC em Sobral. O Conselheiro Gustavo Alberto Pereira de Moura relatou a

matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia, informando que no

referido concurso houvera 09 (move) candidates inscritos, dos quais 06 (seis)

haviam sido indeferidos e 03 (trés) deferidos. Compareceram a prova 03 (trés)

candidatos, tendo 01(um) desistido no decorrer do concurso; os demais
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obtiveram as seguintes médias: Aluisio Ferreira de Lima — média 8,58 (oito
virgula cinqiienta e oito) e Nara Maria Forte Diogo — média 7,46 (sete
virgula qnarenta e seis). O Conselheiro Gustavo Alberto Pereira de Moura
informou que fora indicado para ocupar a vaga de professor assistente o
candidato Aluisio Ferreira de Lima. Posta em votaoao, a matéria foi
aprovada por unanimidade. DECIMA NONA MATERIA: Criagz’io de
Curso de Especializagfio - a) Departamento de Ciéncias Sociais. O
Conselheiro Valmir Lopes de Lima solicitou a exclusao da matéria de pautaj
b) Departamento de Psicologia. O Conselheiro Gustavo Alberto Pereira de
Moura informou aos Conselheiros, que o Coordenador do Curso de
Especializaeao em Terapia Analitico-Comportamental, Professor Joao Ilo
Coelho Barbosa, presente a reuniao, iria relatar a matéria, que fora aprovada
pelo Departamento de Psicologia, em reuniao realizada no dia 28.11.07. 0
Professor Joao Ilo informou que o citado Curso tern por objetivo principal
capacitar psicologos e psiquiatras, a fun de realizarem atendimento
psicologico, de acordo corn as bases epistemologicas e conceituais da Anélise
do Comportarnento, utilizando procedimentos terapéuticos embasados no
modelo clinico da terapia analitico-comportamental. VIGESIMA
MATERIA: Assuntos de Interesse do Centro de Humanidades e/ou da
UFC. A Senhora Diretora agradecefi o comparecimento dos professores,
servidores e estudantes, a apresentaeao do Relatério da Gestao 2003/2007
desta Diretoria. Solicitou aos Departamentos e Coordenagoes de Cursos de
Graduaeao e Pos-Graduagfio que fizessem um planej amento para o ano de
2008 no que se refere a eventos, necessidade de docentes, servidores, _

bolsistas, dentre outros; Solicitou, ainda, que nao fossem enviados documentos

diretamente para a Adrninistragfio Superior e Sim, para a Diretoria deste
Centre, que os encaminharia as devidas instanc‘ias. O Conselheiro Evanildo
Costeski, representante do Grupo de Trabalho de Monitoria do Centro de
Humanidades junto a Pré-Reitoria de Graduaoao, informou que estariam
abertas as inscriooes para a citada representagao e que os interessados
deveriam acessar 0 site da UFC para maiores informaeoes. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a presenoa de todos e deu
por encerrada a sessfio. E, para constar, eu, Fernanda Aparecida de Miranda
lavrei a presente ata que, apés lida e aprovada sera assinada por mim e pelos,
demais presentes.


