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ATA DA I78§-sssslo ORDINARIA no
CONSELHO DO CENTRO DE HUMANIDA-
DES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO‘
CEARK..........................

A05 17 (oozessete) dies do mes do dazembro do i991(mil
novecentos e noventa e um), as 9' 45 (neve horas e quaranta e
cinco minutos), realizou-se na Safa de Reunioes, mais uma sese
sao ordinaria, sob a presidencia do Senhor Diretor, Professor
Rene Teixeira Barreira, contando com a presenga dos Senheres
Conseiheiros: Maria Elias Scares, Vice-Diretora; Sebastiao Teo-
berto Landim, chefs do Departamento de Literature; Maria de Je-
sus de Sa Correia e Jose Ferreira de Hours, chefs e represen-
tante do Departamento de Letras Vernaculas; Maria da Conceigao
Moreira Leite, representante do Departamento de Letras Estran-
oejras; Francisco Souto Paulina, chefs do Departamento de Comu-
nicagao Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda, che
Fe do Departamento de Ciencias Sociais e Fiiosofia; Jose Maria
Aives oe Araujo,_cheFe do Departamento de Psicoiogia; Francisco
Nubia Necueira, coordenadora do Curse de Letras; Maria de Fati-
ma Bandeira do Pauia, coordenadera do Curso de Comunicagao So-
cial; Ana Maria Ba de Carvaiho, coordenadora do Curso de Biblig
teconomia; Luiz Tavares Janior, coordenador do Curso de Mestra-
do em Letras; Maria Dulce Sousa Castelo, coordenadora gerai das
Casas de Cultura; Luis Carlos Viana, representante éo Centro A—
cademico do Comunicagao Social; Marcus Tuiio Dias Montesro, re—
presentante do Centre Academico de Letras. A convite do Senhor
Diretor compareceu a reuniao a Professors Maria Suiamita de
Almeida Vieira, representante do Centre de Humanidades junto ao
Conseihe de Ensino, Pesquisa e Extensaow iniciando a reuniao, 0
Professor Rene Barreira fez a ieitura da pauta e coiocou-a em
apreciaoao. ...................................................

Primeira matéria - Homolocagao de Concursos de ProFes
sores - Departamente de Comunicagao SocIai e Bibiioteconomia. 0

.IConseiheiro Francisco Souto Pauline apresentou a materia, apro-
vada peio Departamento de Comunicagao Social e Bibiioteconomia
em reuniae de i2.12.9l, qua dizia respeito aosresultados dos
seguintes concursos: a) Professor Assistants, DE, Setor de Estu
do: Controls 3 Disseminagao da informagao, -conforme Edital n-
74/9! de I3. 09. 9i, realizado nos dies 3, 4 e 5 de dezembro de
i99l peio Departamente supramencionado, para preenchimento de

»Qi (uma) vaya. lnscreveu-se Ol(uma) candidata, Maria Augusta
Bastos de Sampaio, para a qua! a oanca Examinadora atribuiu as
secuintes notes: Prova de TItuIOS (es tres membros atribuiram
note 6 0 ($635); Prova Escsita (es tres membros atribUIram nota
4,0 (quatro). A candidata nao compareceu a prova didatica; em
Face disso a Sanca Examinadora considerou a candidata eliminada
do concurso com media Final 30 O (trinta) pontos, tendo side
desciassificada. Pasta a materia em vota so, 0 Conselho do Cen—
tre homologOu o resuitado apresentaéo; b Professor Assistants,
DE, sor Be Eatuéo: Automagao do Bibliotecas, conforms Edits!
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1991 pelo Departamento supremencionado, para preenchimento do 0!
(uma) veca. inscreveu-se 01(uma) candidate, Marie das Gragas Ro-
lim Biiicn, para a qua! a Sense Exeminadora atribuiu as seguin-
tes notes: Prove de TItuios (os tres membros atribUIram note
6 0 (seis); Prove Esorita (os tres membros atribuirem note 6,0
(seis); Prove Didatice (os tres membros atribUIram note 6, O
(seis); Media: 54,0 (cinqusnta e quatro) pontos. Diente do resui
teoo, a Eance Examinadore:cdessiFicou;e  smi°lucar e o Departamen
to de Comunicagao Social e Bibiioteconomia indicava pare contra-
tagao a candidate Maria das Gregas Rolim Biiich. Posta em vote-
geo, a materia foi eprovada por unenimidede. c) Professor Auxi-
liar, DE, Setor de Estudo: Controls e Disseminegao de lnformageo
conforme Editel n9 74/9! do i3.09.9i, realizado pelo Departamen—
to em questao, n05 dies 9, l0 s ii de dezembro de 199‘, para
preenchimento do 0i(uma) vage. Inscreveram-se 05(cinco) candi-
datos, para os queis a Sense Examinadore etribuiu as seguintes
notes: Fatima Marie Alencar Araripe Sezerre - Prove de Tituios
(os tres msmbros atribulram note i0 (dez); Prove Escrite ( os
tres membros etribuIram note 6,0 (seis); Prove Didatice (os tres
mambros atribuiram note 8,0 (oito) - Media: 72 (setenta e dais)
pontos; LUIS Tadau Feitosa - Prove de TItulos (os trés membros
etribuiram note 7, 0 (sate); Prove Escrita (os tres membros atri-
bUIram note 8 0 (oito); Prove Didetica (as tres membros atribuI-
ram note 6,0 (seis) — fiedia: 63 (sessente e tres) pontos; Vere
Lucia Pontes Javencio - Prove de Tituios (as tres membros atri»
buIrem note 6_ O (seis); Prove Escrita (os tres membros atribUI-
ram note 5,0 (cinco); Prove Didatice (os tree membros atribUIram
note 6 0 (seis) - Madie251 (cinquenta e um) pontos; Edneide Ma-
rie Machedo Maia: Prove do TItulos (os tres membros atribulram
note [0 (dez) tendo Faitado as proves escrita e didatica - aé—
die 30 (trinte) pontos; loianda de Aimeide e Neves: Prove de TI-
tuios (as tree membros etribuirem note 6,0 (seis); Prove Escrita
(os tres msmbros etribuiram nota 3,0 (tree); nao compareceu e
Prove Didatica - Media: 27 (vinte e sets) pontos. Consioerendo
os resulteéos, a Bance Examinadora ciassificou 05 candidates Fa-
tima Maria Alencar Araripe Bezerre em i° luqer e Luiz Tedeu Fei-
tose em 2° Iugar. Como so iiavia Oi (uma) vaca o Departemento_ do
Comunicegao Social e Biblioteconomie indicava para contretegeo a
candidate Fatima Maria Aiencar. Araripe Bezerra. Pasta em votegao
a matarie Foi aproveda por unanimidede. d) Professor Auxilier,
DE, Setor de Estuéo: Processamsnto da infarmagao, conForme Edi—
tal n° 74/9l do 13. 09 9!, reelizado epeio Depertamento de Comuni
cegeo Social 9 Bibiioteconomia nos dies 9, l0 s II de dezembroch
i99i, para preeechimento de 03 (trss) veoas. inscreveram-se 10
(dez) candidatos, sendo que epenas 07 (sets) concorrerem, para
os queis a Bence Exeminedora atribuiu as secuintes notes : Anto-
nio Wecner Chacon Silva—Prove de TItulos (as tree membros atri-
buiram note 7,0 (sets); Prove Escrita (os tres membros etribUI-
ram note 6, 0 (seis); Prove Didetice (os tres membros etribuiram
note 6 0 (seis) — Media. 57 (cinquenta e sate) pontos; Virginie
Bentss Pinto - Prove de TItuios (os tres membros atribugram note
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10 (dez); Prove Escrita (dais membros atribuiram note 8,0 (cite)
e um membro note 7,0 (sate); Prove Bidatice (dais memhros atri-
buiram note 8, 0 (aito) e um membro note 7, 0 (sate) - Media : 76
(setenta e seis) pontos; Cieonildes Monteiro de Racha - Prove oe
Titulos (as tres membras atriouiram note 7,0 (sate); Prove Escri
ta (as tres membros etribuirem nota 2,0 (dais); Prove Didetica
(as tree membros atribUIram note i (um) - Media: 30 (trinta) p03
tos; Maria Teresa Sales Viana - Prove do Tituios (as toes mem-
bros atribuiram note 6, 0 (seis); Prove Escrite: 4,0 (quatro),5,0
(cinco) e 6 O (seis); Prove Didatice (éois membros atnibuIrem no;
ta 7, 0 (sate) e um membro note 6, 0 (seis) - Media: 53 (cinquen-
ta e toes) pontos; Hariida Lopes Ginez 6e Lena - Prove de Titu—
las (as tres membras atribuiram nota 9,0 (nave); Prove Escrita
(as tree mambras atribuiram note 9,0 (nave); Prove Didatica(dois
membros atribuiram note 9, OCnove) e um membro note l0(dez)- Me
die: 82(oitenta e dais) pontos; Rite do Cassie Aiencar -Prova do
Titulos (as tree membros etribuiram note 6, 0(seis); Prove Escri
ta (dais membros etribuiram note 4,0(quetro) e um membro, nota
3,0{tres); Prove Didafice (dais membros atribuinem note 4,0(qua-
tro) e um, note 3,0(trgs) - Média 49‘Cquarenta) pontos; Cesimiro
Silva Neto — Prove do Tituios (as tras membras atribUIrem note
8, 0(oito:)Prova Escrita (dois membros atribuiram note 7, 0(sete)
e um membro 8 0(oito); Prove Didatice (dais membras atribuirem
note 8, 0(oito) e um membro 7,0(sete) - Media: 69(sessenta e no
ve) pantos. A Bance Examinedora ciassificou em l° lugar -Meriida
Lopes Ginez 6e Lara, com 82 (oitenta e dais) pontas; 2° lugar
Virginia Bentes Pinto, com 76 (setente e seis) pontos; 3° Inger
Cesemiro Silva Neto com 69 (sessenta e nave) pontos. Em oecorren
cie do resultado, 0 Departamento de Comunicageo Social e Biblio-
teconomie indiceva pane contretegao, para preenchimento des 03
(tres) varas oeterminades as candidates supremencionedos. A mete
ria Foi questioneda peia Conseiheiro Jose Maria Aives do Areujo
quanta aa prazo lace! que as candidates teriem para entrar com
necurso. Posta em votagaq a materia Foi aprovada pela feta de
que ja tinhem sido trenSCorridos 7(sete) dies da apresentageo do
resultado e nenhum candideto hevia entrado com recursa. Os Gonse
lheiros Jase fiaria Aives de Araujo e Maria 6e Fatima Bandeire do
Paula abstiveram-se de voter....................................

Seounda matéria - Aprovagao do Bance Examinadora pare
Concurso. ei A Conseiheira Marie da Conceigeo Moraine Leite reie
tou a meteria dendo ciencia que o Depertamento de Letres Estran-
geiras havia indicedo as docentes Aicyr Leopoldo Dias de Silvei-
re (Tituiar-UFRN), Jase Nescimento Scares Braga (Adjunto-UFC) ,
Vicente Eduardo Sousa e Silva (Adjunto-UFC), Jose Correie Lime
Junior (Adjunto-UECE—Supienteyfpara comparem a Bance Exeminedora
do concurso para seiegao de Professor Auxiliar, Setor de Estudo-
Letim: LIngue: Literature e Tradugeo, conforme Editai n— 77/9l.
Paste em votegeo, a meteria foi aprovede par unanimidede. b) A
Conseiheire Maria de Conceigao Moraine Leite neiatou a meterie
aFinmando que o Departemento de Letras Estrangeiras havia
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InéIcado as docentes Inge RabeIo do Rego Barres (Adjunto - UFPe-
Presidents), Maria de Lourdes Souto Dias Bronco Arthauo (Adjunto
-UFC), Teresa Maria Frota Bezerra (Adjunto-UFQ), Raquel de Holan
da C s ‘Adiu to-UFPe-Suplente) e MartIne Suzanne Kunz (Adjunto
-UFC) “Ba comgorem a Banca Examinadora do concurso para seleeao
de Professor AuxIIIar, Setor de Estudo - Frances: LIngua e Tra-
dugEo, conforms Edital n9 79/9I. Posts em vota so, a materIa foI
aprovaéa por unanImIdade. c) O ConseIheIro Jose Maria AIves de
Arafijo reIatou a materIa dizendo que 0 Departamento de PsIcoIo—
cIa havIa Indicado os docentes Leonel CorreIa Pinto (TItuIar-HFQ
LuIs Francisco Gongalves Andraée (TItuIar-UFPb), Sonia Lobo (es-
pecIaIIsta em psieanaIIse-FortaIeza—Ceara) e LuIz Ivan Araujo
CorreIa (especialista em pSIcanalIse-RecIfe-Pernambuco), para
comporem a Sense Examinadora do concurso para selegao de Profes-
sor Adjunto, Setor de Estudo: PsIcoIoeIa CIInIce, conforms Edi-
taI n9 92/9I. FoI questionada peIos Senhores ConseIheIros a pre-
songs do especIaIIstas em Bances Examinadoras. 0 Conselheiro Jo—
se Maria Araujo referIu-se a Resqgao n9 09/CEPE de 08 de ma
de I985. que baIxa Instrugoes complementares sobre concurso para
provimento de empregos de Professor Adjunto. 0 Professor Rene
Barreira fez a Ieitura do Art. IO, paragrafo 2° do resqgao em
questao, que diz: "Excepcionalmente, podera, Integrar a Comissao
JuIcadora um especIaIIsta, nao docente da Universidade, que a
qzo do ConSeIho de Centre on :ConseIho Departamental, seja de
aIta quaIIfIcagao na area do estudos em que e sItue o deporta-
mento" . 0 Conselheiro Luiz Tavares Junior argumentou que o currI
cq dos especIaIIstas apontados deveriam ser examinados peIo
Conselho de Centre, aIem do fate de se deSConhecer a tituIagao
do Professor Ivan CorreIa. FIcou entao decIdIdo que 6 Sauce Exa-
mInadora deveria ser novamente eprecIada por este ConseIho de
Centre ao mesmo tempo em que serIa examinado o curricqm vitae
da Professors Sonia Lobo. d) A ConseIheIra DuIce CasteIo reIatou
a materIa afIrmando que a Coordenagao GeraI dos Casas de Cultura
EstranceIra havIa Indicado os docsntes MarIa LuIcIa MagnavIta Ga
IeffI (Doutora-UFBA-Presidente), EIIana E. Lorens (Mestre-UFBA)e
Francisco Sales de Souza, para comporem 3 Bones ExamInadora do
concurso para selegao de Professor de I° e 2° Graus, Classe E -
Setor de Estudo - Lincua Italians, conforms EditeI n— 69/9I. Pos
to em votegao, a materIa foI aprovada por unanImIdade. Assuntos:
de Interesse do Centre de Humanidades e/ou UFC. 0 Professor Rene
BarreIra reIatou aos Senhores ConseIheIros que ha I5 (quinze) dI
as afras o MaQnIfIco Reitor tInha afIrmado, em reunIaOIkICONSUNI,
sua decIsao em nao ceder a Concha Acustica para a reaIIzagao da
calourada dos estudantes. Acrescentou aInda que sexta-feira pas-
sada, dIa I3. I2. 9I, estIvera juntamente com 0 Professor Antonio
Nunes de Miranda, na ReitorIa, oportunidade em que apresentaram
ao MagnIfIco Reitor preocupagao de ambos quanta a questao. Na
opInIao do Professor Rene Barreira csfatos ooorrIdos no dIa I3
(treze) mereciam uma reflexao deste conseIho. Em seguida, 0 Pro-
fessor Rene BarreIra passou a paIavra a Professors AdeIaIde Gon-;
galves, PresIdente da ADUFC que, referIndo-se aos acontecimentos
do dIa I3 (treze), dIsse ser uma questEO que abrangia tode a
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Universidade, pois sue autonomia Fora quebrada quando o alvo da
agao policial Foi 0 Centre de Humanidades; que se devia questionar
a arrogancia e o autoritarismo do MagnIFico Reitor; qua aqueles
que integram a ADUFC viram estudantes, professores e pessoas co-
muns serem eSpancadas; que houvera uma caga aos estudantes, quando
estes ja haviam decidido se retirar de suas atividades; no que
tange a ADUFC, ela Foi atingida pela Falta de democracia e nao ape
nas porque Foi invadida; a professora informou que a ADUFC estava
agora questionando:o autoritarismo do Reitor que ameagou chamar
outras vezes a PolIcia, caso Fosse necessario; outra preocupagao,
acrescentou, dizia respeito a suspensao do programa da SBPC (Snag;
dade Brasileira para o Progresso da Ciencia) na Radio Universita-
ria; continuando sua explanagao, a Professora Adelaide Gongalves n
ressaltou que a ADUFC estava convocando todos os docentes para uma
reuniao no dia seguinte, l8 (dezoito) de dezembro, oportunidade em
que seria discutida a violencia .no Campus do BenFica e a campanha
salarial; disse ainda que a ADUFC pretendia questioner os aconte-
cImentos do dia l3 (treze) passado junta ao CRUB (Conselho de Rei-
tores das Universidades Brasileiras), a CAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e junto a0 Congresso Nacional, pois lhe parecia muito
grave que a Administragao Superior tivesse assistido de camarote
aos ;recentes acontecimentos e estava preocupada tambem com a note
da Reitoria publicada na imprensa no dia anterior; acrescentou que
a ADUFC estava sempre em defesa dos interesses da Universidade,daI
a necessidade de uma reFlexao em profundidade, no sentido de que
os espagos sejam usados por todos e que os estudantes deixem de
ser chamados de baderneiros; afirmou nunca ter visto Fato igual
na Universidade Federal do Ceara; concluiu aFirmando que todas
as areas da UFC deviam questioner os acontecimentos, principalmente
0 Centro de Humanidades. Em seguida, a ProFessora Sulamita Vieira
manifestou-se dizendo que havia estado no Espago Cultural da ADUFC
e endossava as palavras da Professora Adelaide Gongalves, no senti
do de que o Conselho de Centro precisava se posicionar. ' Naquele
momenta iria ao Gabinete do Reitor saber o motive pelo gual 0 pro-
grama da SBPC havia sido censurado pela Radio Universitaria. To-
mando a palavra, o Conselheiro Dilmar Miranda ressaltou que naoera
a primeira vez que a polIcia havia sido chamada pela Administragao
atual; que em outras gestoes os Reitores nao haviam aceito a pre-
senga de policiais e que em situaqoes semelhantes os demais Reito
res, em particular Martins Filho e Jose Anchieta tomavam o partido
dos estudantes, inclusive soltando-os quando presos. Em seguida, 0
Professor Dilmar Miranda Fez a leitura de uma nota de repudio a
agao do Magnifico Reitor na sexta-Feira passada, note esta assina-
da pelos Chefes de Departamentos e Coordenadores de Curses da grea
ll do Centro de Humanidades. Pedindo a palavra, a Conselheira Ma-
ria de Jesus Correia disse que gostaria de questioner em que Uni—
versidade estava a que tipo de Reitor estava tendo; achava suave
dizer que a polIcia havia invadido a UFC, pois os policiais disse-
ram que estavam cumprindo ordem do Reitor; admitiu que Foi um ato
desonesto, pois eles estavam lidando com pessoas desarmadas; que
havia sido uma questao imoral, desonesta e ressaltou o Fato de nao
estar havendo dialogo; reFeriu-se a solenidade da posse quando a
comunidade se dividiu, em Face da presenga policial; acrescentou
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aiada aigiitude do Reitor estava sendo interpretada como uma Forma
de autoritarismo a que preferia uma Universidade suja, mas democra
tica e nao uma Universidade limpa sem democracia. Estando presente
a reuniao o estudante Eduardo Nunes Freire, do Centro Academico de
Comunicagao SOcial, pediu a palavra para dizer que no dia anterior
haviam avaliado a situagao e decidiram por um ato publico, com a
participagao dos tres segmentos (discentes, decentes e servidores
teenico—administrativos), admitindo que 0 ate seria caracterizado
por uma atividade paCIFica, em sinal de repudio; que o referidoato
teria como linha basica pessoas vestidas de branco e seria gonvo-
cados a CAB e o Arcebispo Dom Aloisio Lorscheider para que nao fog
sem chamados novamente de baderneiros; pretendiam chamar a atengao
da sociedada para o Fato de que a Universidade e do povo e nao do
Albuquerque; o sentimento reinante seria do lutar contra o Reitor,
atraves de atitudes pacIFicas. Prosseguindo, o Conselheiro Franci§
co Souto Paulino lamentou que_ a assessoria do Reitor nao o orien-
tasse no séntido de uma solugao mais viavel; que na sua concepgao
ou o Reitor esta exercendo sua autoridade de cima para baixo ou os
Pro-Reitores e Assessores nao estao tendo nenhuma participagao nas
dacisoes. Considerava a Concha Acustica um alvo muito simples para
tamanha atitude. AFirmou ainda qua naquele dia, as l5: 30 (quinze
horas e trinta minutes) haveria um etc do repudio na area ll, pro-
posto pelo Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia,
sendo 0 etc do dia seguinte, em name do Centro de Humanidades. A
Conselheira Fatima Bandeira salientou que 0 Departamento supra-
mencionado havia deliberado que houvesse o maximo de atos do repu-
dio aos acontecimentos do dia l3 (treze) passado. Em seguida Fez
o Seguinte reiato: que havia sido convidada ;pela estudante Lui-
siane Lins, do DCE, para 0 ate de maniFestagao do repudio, na noi-
te do dia l3 (treze), pela nao utilizagao da Concha Acustica; que
ao chegarem a Reitoria verificaram que havia 02 (dois) FotograFos
e 0! (um) cinegrafista para documentar o acontecimento, os quais ,
abordados, afirmaram terem sido chamados pela Reitoria, Fate que
por si so ja amedrontava os estudantes; que retornaram a0 Departe-
mento de Comunicagao Social e Biblioteconomia e voitaram com equi—
pamento,ttambem para documentar; condenaram alguns estudantes que
na hora pularam o muro da Reitoria naquele momento Os estudantes
Foram informados de que batalhoes de cheque estavam vindo por ruas
proximas; ela, Fatima Bandeira, naquele instante estava tentando t3
lefonar para os jornais a para alguns parlamentares; acrescentou
ai_hda que em nenhum momento houve provocagao por parte dos estu-
dantes quanta a policia, ressaltando que nao Foi a primeira vez
que a policia havia sido chamada a Reitoria; achava autoritarias
as atitudes, na pratica, desta Administragao, desde seu inIcio; qua
sa deve refletir bastante quanto a atitude do Reitor. 0 Conselhei-
ro Luiz TaVares Junior manifestou—se dizendo que se na posse ja
havia tido um confronto, a calourada haveria de ser um memento de
reconciliagao, o que nao demonstrava a - a vontade do Reitor. In-
FOrmou ainda que Foi convidado participar do Seminario ”Ceara Anos
2. 000”, na qualidade de Coordenador do Grupo Tecnico-CientIFico,um
Seminario que pensaria a Universidade, porem diante dos Fatos ocor
ridos nao via condigoss para Fazer parte do mesmo e naquele momen-
to renunciava. Dando prosseguimento a reuniao a Conselheira Maria
F1155 QADHDQ eltnnnllt run: at: 'Fl-racca um ana'n an paid-fin nay-a ('II‘IQ
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eie esquecesse antigos problemas, que enFrentara quando Diretor do
Centro de Ciencias Agrarias, onde ele dizia haver um grupo de estu
dantes que ihe Fazia opOSIgao, pois agora vivemos um novo memento
em que a pluralidade de ideias deve ser aceita; que todos estao em
penhados em preservar o patrimonio da Universidade, nao so 0 Rei-
tor como os proFessores e estudantes; que tem sentido as diFiculdg
des de uma administragao centralizada, tendo apresentado como su-
fiestao, que, no memento de se instalar a estatuinte, Fosse Feita
uma reFlexao em torno da necessidade de descentralizar o poder, o
quai, dividido, reduziria a sensagao de onipotencia de algunas pes
soas que o concentram. O Conseiheiro Teoberto Landim pediu a pala-
vra para dizer que havia tomado conhecimento no dia anterior dos
Fatos acorridos, tendo Ficado chocado em participar desta Universi
dade que atravessa um processo anti-democratico, anti-social; queg
tionou que um Pro—Reitor tenha presenciado um aiuno algemado numa
escada e nada tenha Feito. 0 Conselheiro Jose Maria Araujo endOS
sou as palavras do Conselheiro Teoberto Landim e pediu ao Conseihei
ro Luiz Tavares Junior que Fizesse sua renuncia ao SemInario "Cea—
ra Anos 2. 000" por‘escrito. 0 ProFessor Rene Barreira reFeriu-se
novamente aos Fatos ecorridos na sexta-Feira i3 (treze), reaFirman
do que, juntamente com o ProFessor Antonio Nunes de Miranda, DIre-
tor do Centre de Tecnologia, tentara junta ao Reitor uma negocia-
gao com o DCE; acreseentou ainda que a Pro-Reitoria de Assuntos Es
tudantis havia tentado negociar com o DCE tendo oFerecido 0 SEE
para a realizagao da Caiourada. Prosseguindo o ProF. Rene Barreira
inFormou que durante a reuniao dos Diretores de Centros e Facuida-
des com o Reitor, realizada no dia anterior, havia sido Feita uma
aValiagao dos" acontecimentos da sexta-Feira passada. Dando continu
idade a reuniao o ProFessor Rene Barreira passou a paiavra ao Pro—
Fessor Andre Haguette. Mencionado proFessor disse, que nao tendo
acesso a este Conseiho, havia pedido autorIzagao ao ProFessor Rene
Barreira para dele participar. Afirmou que estava ali, pois ontem
havia comparecido a varias reunioes, tendo Ficado com a incumben-
cia de dialogar com a sociedade. Lembrou que deve ser ievado >I em
consideragao que e muito diflcii administrar, pois nem todos pen-
sam de maneira iguai, que ha obstaculos, haja vista que uma pante
dos estudantes ainda chama o Reitor de Interventor, alem de exis-
tirem outrOs obstaculos e que a atual Administragao tenta caminhar
atraves de pontos de vista diFerentes. 0 Conselheiro Jose Maria
Araujo mostrou-se indignado quanto a0 papel que o ProFessor Andre
Haguette estava assumindo, em diaiogar depois dos recentes acontg
cimentos. A Conselheira Marias Elias Scares indagou ao FroFessor
Andre Haguette que motives o trouxeram a esta reuniao. 0 ProFessor
Andre Haguette aFirmou que nao estava como mediador, que era pro-
Fessor, que sua poéigao era pessoai, Fazia parte do Departamentocka
Ciencias Sociais e FIlosoFia, pertencia ao terceiro escalao da
AdmInistragao Superior e estava presente no sentido de tentar ouvir
opinioes- 0 Conseiheiro Luiz Tavares Junior disse A»conhecer o
ProFessor Andre Haguette, porem que sua coiocagao nao havia side
Feliz. Admitiu que ha pluralismo de ideias, mas que nao se pode no
momento atuai entender o que houve na sexta-Feira passada. Lembrou
ainda que deveria ser levada ao Reitor a ideie de que e hora de um
dialoco a cue haviai¥fltado ,uma compreensao maior daAdministraoao
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Superior. Continuando afirmeu que n30 estavam questionando a pes-
soa do Reitor e sim que deveriam ir ao Reitor e mostrar-lhe qua
ele estava errado em suas atitudes. A Conseiheira Maria de’ Jesus
Correia reFeriu-se mais uma vez que o Reitor nae quer e diaIOge .
Acrescentou que varias vezes a ADUFC havia buscade a Reitoria para
este dialege e que 0 Professor Andre Haguette se sentisse desesti-
mulado na sua missao, porque depeis das deciaragoes do Reitor nos
jornais, nao seria mais uma pessoa do terceiro escalao que devia
buscar e diaiogo e sim e Reiter. Referindo-se ainda ae Professor
Andre Haguette aFirmeu saber que nae era da sua integridade peseg
ai, o papal que estava desempenhando. A Conseiheira Fatima Ban—
deira endossou as palavras da Conseiheira Maria de Jesus Correia .
0 Conselheire Dilmar Miranda pediu a paiavra para dizer que via
de maneira diFerente a presenga do Professor Andre Haguette nesta
reuniao. Admitiu come cendenavel es recentes aconteeimentos, sendo
a presenga da poiIcia o Fate de maier indignagao; considerava, po—
rem, o memento valido para o dialoge, per isso tinha uma visae di-
Ferente da Conseiheira Maria de Jesus Correia; achava que o prinCI
pie de autoridade devia ser preservado, perem o excesso de auto—
ritarismo eindigno; nada justificava a preservagao do patrimenio,
o mais importante seria a preservagao da Vida. Em seguida, a Pro-
Fessora Fatima Bandeira celecou tres prepostas para apreciagae: lg)
que no dia 18 (dezeito) quarte-Feira a tarde, houvesse um ate de
repudie do Centre de Humanidades, as i6: 30 (dezesseis horas e trim
ta minutes), no patio da area ll; -2§) um abaixo-assinade peios
professeres do Centre de Humanigades com o tema ”Continuaaes Aman-
do a Universidade”; '3§)'suspenSao das auias na sexta—Feira, dia
20.0 Professor Rene Barreira ponderou a terceira proposta lembran
do que dia 20 (vinte) haveria uma Festa de Confraternizagao Nataii
na, oportunidade _em que 0 Centre homenagearia es docentes e servi
dores tecnicos—administratives apesentados. Em seguida, o Conse-
iheiro Dilmar Miranda Fez a leitura de uma propesta de nota de
protester do Conselhe do Centre de Humanidades que aprovada, per
unanimidade, transcreve-se a seguir: ”Os graves Fates corridos na
sexta-Feira, i3/l2, com a ocupagao do Campus do Benfica, per for-
gas de Batalhao de Cheque da PM, per solicitaeao do Reitor, Prof.
Antonie Albuquerque, mereceram uma profunda refiexao per parte do
Censelhe do Centre de Humanidades. Segundo a Reitoria, a solicita~
gao da poiicia deveu--se a necessidade de preservar o patrimonio
da UFC e impedir a realizagao de caieurada dos estudantes, progra-
mada para a Concha Acustica. Historieamente, esse iecai tem side
utilizado para tai tipo de atividade, com shows, recital de piano,
declamaeao de peemas, etc. Portante, uma atividade de carater cui-
turai, promovida per estudantes veteranos para receber es calou-
res, sem jamais ter eeiocado em risee e patrimonio da lnstituigao.
As alegagees do Reitor para recusar a cessao da Concha Acustica
sao injustificaveis. Fundamentar razoes da negative para preservar
e patrimenio, no limits, seria e mesme que negar as salas de auia
para ministrar auias, perque as saias refermadas e pintadas poderi
am ser sujas e deterioradas. Contudo, absurdo maior Foi a solicita
gao Feita peio Reitor de Forges poiiciais estaduais para ocupar
um espaeo Federal, vieiando a autonomia universitaria. Sao de eo~
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nhecimento publico as consequencias da ocupagao que, por pouco,nao
terminou em tragedia maior: invasao do Centro de Humanldades e do
Espago Cultural da ADUFC, estudantes brutalmente eSpancados, inva-
sao de residencies particulares por policiais ensandecidos na
perseguigao aos estudantes, professores ameagados de revolver, pro
fessor espancado, crianga Ferida por bala de festim. Expressando o
sentimento geral de indignagao do Centre de Humanidades, em reuni—
a0 de l7/l2/91, seu Conselho deliberou: - protester de forma vee-
mente contra a violencia polIcial e repudiar a violagao do campus
da UFC, configunada na invasao do Centre de Humanidades e do Espa-
90 Cultural da ADUFC, por solicitagao direta do Reitor, Prof. Ante
nio Albuquerque; - reaFirmar, de Forms intransigente, a deFesa de
autonomia universitarIa, Fundada no princnpio da inviolabilidade
do espago academico, condigao indispensavel para a livre produgao
cientIFica, artlstica e cultural; — conclamar a Administragao SuPe
rior no sentido de desfazer a situagao de confronto atualmente
exisfente e restabelecer o clima de dialogo e liberdade, com vis-
tas a restauragao da conviVencia democratica no Interior da UFC.
Fortaleza, l7 de dezembro de l99l. Conselho do Centro de Humanida-
des/UFC.” Nada mais mais havendo a tratar, o Senhor Diretor decla-
gou encerrada a reuniao, da 9ual eu, Maria de Nazare de Oliveira
Ledo, na qualIdade de secretaria, lavrei a presente Ata que vai
por mim assinada e pelos demais presentes........................

Em tempo: na pégina 84, no pfiohunciémento da Professora Maria Eli-
as Scares onde se le''que tem sentido as diFiculdades de uma admi-
nistragao centralIzada" leia-se"que, na qualidade de CheFe do De-
partamento de Letras Vernaculas é agora Vice-Diretora do Centro de
Humanidades, tem sentido as dificuldades de uma administragao cen-
tralizada” , Dude se le na PrImeira Materia "Eadie” leia-se ”Total
de Pontos”.


