
ATA DA 192a. SESSEO ORDINARIA Do CON-
same no CENTRO DE HUMANIDADES DA UN;
VERSIDADE FEDERAL Do GEARA . . . . . . . a. . .

Aos 14(quatorze) dias do més de ages—
to de 1992 (mil novecentes e neventa e dois), as 9:40 (neve horas e
quarenta minutes) realizou—se na Sala de Reuniaes, mais uma sessae e§
dinéria, sob a presidéncia do Senher Diretor, Professor René Barreira,
centande com a presenga dos Senheres Conselheires: Maria Elias Scares,
Vice-Diretora; Sebastiae Teeberto Mourao Landim e Ana Maria Pereira do
Régo Monteiro, Chefe e representante do Departamento de Literatura; Mg
ria de Jesus de 85 Correia, Chefe de Departamento de Letras Vernacu-
las; Débora Candfida Dias Scares, Chefe do Departamente de Letras Es-
trangeiras; Jesé Renaldo Aguiar Salgado, representande o Chefe do De-
partamento de Cemunicagao Social e Bibliotecenemia; Dilmar Santos de
Miranda e OdIIie Alves Aguiar, Chefe e representante do ffipepartamente
de Ciéncias Sociais e Filesefia; Jesé Célio Freire, Chefe do Departa-
mento de Psicolegia; Jesé Linhares Filho, representande a Ceerdenadera
do Curso de Letras; Ana Maria 85 Carvalho, Coordenadera do Curso de Bi
bliotecenemia; G16ria Maria dos Santos Diégenes, Ceordenadora do Curso
de Ciéncias Sociais; Luiz Tavares Jfinier, Coordenador do Curso de Meg
trade em Letras; César Barreira, Coordenador do Curso de Mestrade em
Socielegia; Maria José Santa Rosa Borges de Castro, respondendo pela
Coerdenagao Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diré
tor do Centre compareceram 5 reunifio as Prefesseras Ana Maria Tavares
SimSes e Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, respectivamente ti—
tular e suplente do Centre de Humanidades junte ae Conselhe de Ensino,
Pesquisa e Extensao. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira celoceu
a ata da 191a. Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao, tende si-
de feitas as seguintes retificagaes: Em tempo: ende se lé "Quarta Ma-
téria" leia-se “Quarta Matéria. Aprovagfio de Cemissae Julgadora de Cog
curse“; na Sétima matéria verso da pagina 50(cinqfienta) ende se lé :EA
Professera Monica Barres n50 acateu a sugestao, tende... n50 estava em
cendigaes de lecionar "leia-se "A Prefessora Monica Barres nae acateu
a sugestao do Chefe do Departamente de Ciéncias Sociais e Filesofia, o
que o fez apresenté-la ae celegiade do referido Departamento, e qual
aproveu per unanimidade. Na ecasiae, a Prefessora reagiu de ferma vié
lenta, sofrende forte crise nervesa". Pesta em vetagée, a ata em. queg
tie fei aprovada per unanimidade. Dando inicie 5 reuniao, 0 Professor
René Barreira afirmou que o Magnifice Reitor havia cemunicade, em reg
niao com Direteres de Centres e Faculdades, do dia 10 do cerrente, que
estavam terminando es recursos destinades as passagens aéreas. Demong
trou que 0 Centre de Humanidades havia recebido 78(setenta e cite) pag
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Diante da politica adotada neste Conselho de convidar no minimo 01
(um) membro de outro Estado para compor referidas ComissSes, o Profeé
sor René Barreira apresentou proposta no sentido de oonvidar professé
res apenas para Concursos a nivel de Professor Titular e Adjunto, até
0 final do ano. o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior pediu a palavra pa-
ra dizer que era obrigatoriedade da Universidade convidar Titular pg
ra Concurso Pfiblico de Professor Titular e que talvez n50 houvesse
mais este ano para referida categoria; diante disso sugeria que fosse
feito um levantamento dos concursos jé programados para que houvesse
uma divisao equitativa. 0 Professor René Barreira reafirmou porém, a
necessidade de suspender temporariamente convites a professores de OE
tros Estados para comporem Comisséesqfigigédoras de Concursos a nivel
de 19 e 29 Graus, Auxiliar e Assistente.

PPEMEfRK MAEEfifE. Aprovagfio de Comis—
saes Julgadoras de Concursos. a) O Conselheiro Dilmar Miranda relatou
a matéria referente a indicagao dos docentes Manfredo Arafijo Oliveira
(Titular—UFC), Paulo Bonavides(Titular-UFC), Benicio Schmit (Titular-
UNB), Suplentes: Guillon Albuquerque(Titu1ar-USP), José Agamenon Be-
zerra da Silva(Adjunto—Aposentado—UFC) e Eduardo Diatay Bezerra de Mg
nezes(Titular-UFC) para comporem a ComissSo Julgadora do concurso pg
ra Professor Adjunto, Setor de Estudo: Ciéncia Politioa, conforme Ed£
tal n9 57/92. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimida—
de. b) 0 Conselheiro Dilmar Miranda prosseguiu relatando a matéria
referente a indicagao dos docentes Mirtes Miriam Amorim Macie1(Adjun-
ta-Presidente—UFC), Manfredo Arafijo Oliveira(Titu1ar—UFC), _ pberto
Markenson (Adjunto-UFPb), Suplentes: Manfredo Ramos(Adjunto—UECE) e
Lauro Nogueira de 55 Mota(Adjunto—UFC) para comporem a Comissao Julgé
dora do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Filoso-
fia, conforme Edital n9 62/92. Posta em votagao, a matéria foi aprové
da por un'an‘imidade. c)0 Conselheiro ‘Di‘lmar Miranda referiu—se scams:
sac Julgadora aprovada na reuniao passada deste Conselho, referente -
ao concurso para Professor Titular, Setor de Estudo: Antr0pologia,co§
forme Edital n9 123/91, dizando que a mesma havia sofrido alteragfio,
ficando assim constitudda: Manfredo Arafijo Oliveira(Titular-UFC),Luis
Fernando Raposo Fontenelle (Titular-UFC—Aposentado), Roque de Barros
Laraia(Titu1ar-UNB), Marlyse Meier(Livre-Docente—USP), Ana Maria Vie£
ra Lage(Titular—UFC), Suplentes: Maria Helena Vilas Boas(Titu1ar-USP)
Maria de Carvalho de Melo Alvim(Titular—Museu Nacional—da UFRJ)e Joao
Batista Borges Pereira(PUC—S§o Paulo). Posta em votagao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. d) A Conselheira Débora Scares relatou
a matéria referente a indicagao dos docentes Raimundo Benicio Filho
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Teixeira Duarte(Assistente—UFC) para oomporem a Comissio Julgadora do
concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Latim: Lingua, Li-
terature e Tradugao, conforme Edital n9 51/92. Posta a matéria em dis
cussao, o Conselheiro Luiz Tavares Junior questionou a abrangencia do
Setor de Estudo — Latim: Lingua, Literature e Tradugao. Posta em vota
gao, a matéria foi aprovada com a abstengao da Professora Gloria Ma-
ria dos Santos DiBgenes. e) O Conselheiro José Renaldo Aguiar Salgado
relatou a matéria referente a indicagao dos docentes Maria de Fatima
Oliveira Costa (Adjunta-UFCePresidente), Luzimar Silva Ferreira (Mes—
tre-UFMA), Jfilia Van Damme(Doutora—UFPb), Suplente: Helena Mattos de
Carvalho Mendes(Assistente—UFC), para comporem a Comissao {Lnqadora
do Concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: : fidministragfio
de Bibliotecas, conforme Edital n9 50/92. Posta em votagfio, a matéria
foi aprovada por unanimidade. f) O Conselheiro José Célio Freire relé
tan a matéria referents a indicagao dos docentes Orozimbo Lefio de Gag
valho Neto(Adjunto-UFC), Sandra Eli Bachiega(Adjunta—UFC), Lficia Lo-
pes Dalago(Especialista em Psicologia Educacional), SuplenteW: Neide
Fernandes Monteiro Veras(Adjunta—UFC), para comporem a Comissao Julgé
dora do concurso para Professor Assistants, Setor de Estudo: Psicolo:
gia Esoolar e Problemas de Aprendizagem, conforms Edita1n9-7§[QZ,PosEa_
a matéria em discussao, 0 Professor René Barreira esclareceu que n50
poderia participar especialista em Comissao Julgadora de Concurso pa—
ra Professor Assistente, somente a nIvel de Professor Adjunto e Titu-
lar. Tendo em vista ter sido sugerida a participagao da Professora
Neide Fernandes Monteiro veras como membro da referida Comissao,a meg
ma ficaria sem suplente, sendo portanto a matéria retirada de pauta,
para que fosse apresentada na proxima reunifio deste Conselho. g)A Cog
selheira Maria José Santa Rosa Borges de Castro relatou a matéria r§
ferente a indioagao dos dooentes Joao Jorge Nogueira(Mestre-UECE-Pre—
sidente), Elineide Veras de Paula(Auxiliar-UFC), venetia Luzia Salda—
nha Fontenele (Professora de 19 e 29 Graus-Casa de Cultura Britanica)
Snplente: Anrineide Costa da Penha(Adjunta-UFC) para comporem a Comié
sac Julgadora do concurso para Professor de 19 e 29 Graus, Setor de
Estudo: Lingua Inglesa, Classe D(Especializag§o), conforme Edital n9
58/92. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

§EGUfifiX‘MA§EfifK. Homologagao de Sele—
950 para Professor Visitante. O Conselheiro Luiz Tavares Jfinior rela-
tou a matéria, aprovada em reuniéo do Departamento de Literature do
dia 14.08.92, referente a selegao para Professor Visitante, Setor de
Estudo: Teoria da Literatura, com base na Resolugao n9 Ol/CONSUNI, de
04.03.91 e no Edital n9 84/92, tendo sido selecionado e indicado para
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date Pedro Vladimir do Vale Lira. Centinuando sua expesigae, o Censé
lheiro Luiz Tavares Junior afirmou que juntamente com os Professores
Jesé Linhares Filho e Adriano Alcides Espinola haviam participado da
Comissae Julgadera M,W para a referida selegao e que tinham
atribuido as seguintes notes, no exame de titules, ae candidate Pedro
Lira: 10, 0- 10; 0; 10 ,0, levando em consideragao a fermagae académica
e a predugfio cientifica e cultural do candidate. 0 Conselheire Luiz
Tavares Jfinior acrescenteu ainda que Pedro Lira fei aluno e professor
da Universidade Federal do Ceara, possui mestrado e deuterade em Le-
tras pela Universidade Federal do Rio de Janeire. Foi professor—visi-
tante da Universidade de Lisbea(1986), da Universidade de Bonn(1987)e
da Universidade de Grenoble(1989). Referido professor ja publicou 14
(quatorze) obras, "entre ebras estéticas e ensaies, além de uma série
notavel de artigos em revistas nacienais e estrangeiras de renome“.
Pertence a varias instituigaes cientifice—culturais; atualmente é Pro
fessor Adjunto IV/DE da Faculdade de Letras da Universidade Federal
do Rio de Janeire e Pesquisader nivel I do CNPq. Professor altamente
qualificade, 0 Professor Pedro Lira, segunde o Censelheiro Luiz Tava-
res Jfinier, ministrara aulas no Mestrado em Letras deste Centre e par
ticipara de cemissees de defesa de tese. Posta em votagao, a matéria
foi aprevada per unanimidade.

-§Ffi5fiI§Avfifib§§ffi. Discussae de Prejete
de Resolugae. O Conselhaire Dilmar Miranda, na qualidade de Presiden
te da Comissae designada pela Vice-Diretera, Prefessera Maria Elias
Scares, no exercicie da Direteria do Centre de Humanidades, para ana-
lisar o Prejeto de Reselugae de Criagao de Institutes e Nficlees de
Pesquisa fez a leitura do seguinte parecerzaparecer sobre o Antepro-
jeto de Reselugao de Criagae de Institutes e Nucleos de Pesquisa. Exa
minande o referido anteprojete, a Comissae respensavel pela sua apre
ciagao emite e seguinte parecer: a) A Comissae reconhece alguns méri-
tos na preposta, per enfatizar aspectes positives, a exemplo de: — a
interdisciplinaridade comb pressupeste fundamental para a predugae e
disseminagae do cenhecimento; - a articulagao Universidade/ Sociedade
Como cencepgae adequada da Universidade come um dos espagos constitui
dores e definideres de temas sociais relevantes e nae mera receptora
das demandas externas; — o carater complementar dos Institutes e Nfi—
cleos com relagae aes Departamentos, sem cempetigao ou paralelismos
entre essas re5pectivas unidades; ~ a possibilidade da agae de ensine
per parte des institutes, resguardada a diregfie dos Departamentes com
relagao a essa atividade. A Comissae no entanto levanteu alguns ques
tionamentes e oentradigfies expressas pela propria preposta. Ao dizer
"“63 “flu *HE+4+114-nn A nv—QA‘IA-‘n Anu-A—n H--.—-_-- :-__-____-I a
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A mensae sebre ”captagao de recursos externos“(p.2) n50 explicita
suas fentes. Questiona-se: qual o peso da iniciativa privada come foé
te desses recursos? Como garantir recurses para linhas de pesquisa
sem aplicagae tecnolégica imediata? I'Os institutes e es Nficlees fica—
riam subordinados administrativamente 5 Reiteria" (p.5). Quais es l£
mites e/eu o alcance dessa subordinagfie administrativa?
PROPOSTA: Acrescentar nas Nermas: Garantia de recurses per parte da
Universidade para linhas de Pesquisa de caréter mais teérico com mg
nor poder da captagao de recursos externes. A preposta de um modele
padrae de Regimente Interne deve ser exaustivamente discutida nos Dé
partamentos. Ao término da leitura, a matéria fei pesta em discussao.
C)Conse1heire Dilmar Miranda cementou que o anteprojete nae explici—
tava a captagfio de recurses, podende centribuir para uma privatiza—
950. O Censelheiro José Célie Freire,na qualidade de membro da Comig
550 supramencionada, admitiu que na area da Tecnolegia, ha maier ré
ceptividade per parte da Universidade, em prejuize de eutras areas;
criando—se, portanto, um.poder paralelo pois es Institutes chegam a
remunerar os funcienéries. Em seguida, a Professora Ana Maria Tavares
Simaes achou que o anteprojete n50 estava senac’lemaetxgrliiacite. Enquante
1530 a Censelheira Gléria Diégenes afirmeu que merecia atengae, pois
qualquer descuido poderia partir para um privatizacae, tende questio-
nado a distribuigao de recursos. O Conselheiro Luiz Tavares Jfinior pé
diu a palavra para dizer que nae havia 1160 o anteprojete, porém adm£
tia que o parecer n50 estava sendo satisfatérie, nae havia apresenté
do uma posigSo cenclusiva. O Conselheiro César Barreira cencerdeu com
a Conselheira Gléria Diégenes quanto a discusséo de distribuigao de
recursos; admitiu ser pessivel aceitar on n50 alguns pentes do anté
projeto, devendo have: negagéo do item que dizia "Os Institutes e es
Nficlees ficariam subordinades administrativamente a Reiteria“, acres-
centande que deveria ficar bem ciara a vinculagae administrativa e
académica dos Institutes e dos Nficlees aos Departamentos. A Censelhe£
ra Maria de Jesus de 85 Cerreia manifesteu-se, na qualidade de repré
sentante do Centre de Humanidades junto ao Conselhe Universitério, é
firmando que o parecer apresentade tinha side muito mais um cementi-
rie. Ficaria portanto dificil sua participagae no CONSUNI, a nIvel de
proposta. Sugeriu que a Cemissfio veltasse a se reunir para melhor an;
lisendo anteprojete. Questienou ainda se 0 documento discutido pede—
ria ser censiderado come anteprojeto de resolugao, uma vez que n50 se
apresentava cemo tal. Case fosse apenas matéria para discussao, 0 pg
racer seria aceitével, caso contrario, a Comissao teria que dar forma
de Reselugao com as alteragoes necessarias. Diante da argumentagée
do Conselheiro Luiz Tavares Jfinier de que o parecer nae havia side sé
tisfatério, o Conselheiro Dilmar Miranda fez a leitura da Portaria n9
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que as ComissSes indicadas deveriam analisar e emitir pareoer. Fina-
lizando a discussfio da matéria e diante de algumas dfividas, o Profeé
sor René Barreira ficou de se informer se a matéria seria discutida
no CEPE on no CONSUNI, propondo junto a Administragao Superior mais
tempo para analise da mesma.

\‘ x‘ \\dbAfiTA MfiEERIA. a) A Conselheira Débora
Scares relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Letras Estrafi

geiras em reunifio de 13.08.92, referente ao afastamento da Professé
ra Aurineide Costa da Penha, a fim de, na qualidade de professora Vi
sitante, lecionar portugués no Departamento de Linguas Roménticas e
Asiaticas, na Universidade do Tennessee, na cidade de Knoxville—Esté
dos Unidos da America. 0 convite formulado a mencionada docente foi
de 02(dois) anos, 01.01.93 a 31.12.94, porém diante da politica ado—
tada neste Conselho de Centro, os pedidos de afastamento s50 concedi

dos por 01(um) ano, renovavel. 0 Departamento de Letras Estrangeg
ras informou que a unidade curricular de inglés se responsabilizaré
pelas aulas da citada docente, n50 havendo necessidade de ggohtratafi
950 de professor substitute. Posta em votagao, a matéria foi aprova—
da por unanimidade. b) A Conselheira Maria Elias Scares relatou a

matéria aprovada pelo Chefe do Departamento de Ciéncias Socials e F£

losofia "ad referendum" do Colegiado, referents ao afastamento do

Professor René Barreira, Diretor do Centro de Humanidades, no perio—

do de 19 de setembro a 03 de outubro de 1992, a fim de participar,

no Canada, da segunda fase do 99 Curso de Especializagéo Université
ria, promovido pela Organizagao Universitéria’Interanericana(OUI) e

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras(CRUB). A Conse-

1he1ra Maria Elias Scares fez a leitura da declaragao encaminhada pg

1a OUI dando ciéncia de que 0 Professor René Barreira havia side sé

1ecionado"para participar de um estégio pratico de observagao no 5i
bito de um programa de formagio em gestao e lideranga universitarias
para altos dirigentes das universidades da América Latina“. O Profefi

sor René Barreira mencionou que jé havia participado da la. fase do

referido curso, realizado em $50 Carlos—850 Paulo, no periodo de 22.
06.92 a 26.07.92. Posta em votagio, a matéria foi aprovada por unang

midade. c) 0 Professor René Barreira relatou a matéria referente ao

afastamento da servidora Shandra Carmen Sales de Aguiar, Administra—

dora,no periodo de 03.11.92 a 20.11.92, a fim de participar de eveé
tos relacionados ao Intercémbio entre as Associagfies de Economistas

Domésticos do Brasil e de Winnipeg, no Canada. Estando presente 5
reunifio, a servidora Shandra Aguiar'ssoiéggeeuguealém de administra-
dora,egaformada em Economia Doméstica, tendo sido convidada!na.qual£
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ses do Terceiro Mundo e oonta inclusive com a participagio da Univer
sidade Federal do Cearé. Mostrou aos presentes, apostilhas na area
de Economia do Consumidor, material do professor que esté sendo uti-
lizado nas Escolas do Estado do Cearé. Posta em votagao, a matéria
foi aprovada por unanimidade.

éfiINTA fiATERIK. Discussao sobre anté
projetos de Resolugao que regulamentam concursos para Professor Ag
junto, Professor Assistente e Professor Auxiliar. 0 Professor L René
Barreira sugeriu formar uma Comissfio com a finalidade de analisar as
Resolugaes que baixam instrugSes complementares sobre concursos para
provimento dos cargos de Professor Adjunto, Assistente e Auxiliar. A
Comissao designada foi a seguinte: Luiz Tavares Jfinior(Presidente),-
Maria Elias Scares, César Barreira, Francisco Souto Paulino, Maria
Sulamita de Almeida Vieira e Ana Maria Tavares Sim6es. eofihniéaggess
0 Professor René Barreira fez as seguintes comunicagaes: a) que a

Professora Irlys Alencar Firmo Barreira havia langado no dia ante-
rior, no Auditério Castelo Branco seu livro, tese de doutorado, inti

tulado "O Revesso das Vitrines”,apresentado pelo Professor José Ar-
lindo Scares, com debate do Professor Manfredo Arafijo de Oliveira;b)
que sexta—feira passada o Magnifico Reitor havia afirmado que tinha

antorizado a reforma da Biblioteca do Centro de Humanidades, dos Dé

partamentos de Letras vernaculas, de Letras Estrangeiras e de Literé
tura, além da colocagao de um gradil na entrada do Centro; c) que a
Professora Débora Scaresina qualidade de representante do Centro de

Humanidades junto ao Grupo de Trabalho de Monitoria,havia realizado

um Encontro, parabenizado pelo Pré—Reitor de Graduagao, que contou
com a segunda maior presenga de monitores e professores orientadores

desta Universidade 7 d) lembrou que o mandato da Professora Maria

Auta Barreira Furtado Lima como representante do Magistério de 19 e

29 Graus junto a Comissao Permanente de Pessoal Docente-CPPD, expi—

rar-se-é no dia 26.09.92, devendo haver eleigao para escolha da nova
representaoio; e) desejou boas—vindas ao Professor José Célio Fre£

re, que juntamente com a Professora Maria Gercileni Campos de Arafifio

jo, haviam sido eleitos respectivamente Chefe e Subchefe do Departé

mento de Psicologia; f) que 0 Centro de Humanidades estava sem ré

presentatividade junto a CPPD, em decorréncia da renfincia, por moté

vos pessoais, do Professor Anténio Carlos Machado; 0 Professor René
Barreira demonstrou sua preocupagéo em eleger, o mais rapido possi-

rsél, novo representante. Em seguida 0 Professor César Barreira fa—

lou da urgéncia do Projeto MEG/BID IV, haja vista haver professores

no Curso de Mestrador em Sociologia sem salas de aula; 0 Professor
.“4 _ _. -7 _ . - ‘ . -0
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taxa no Auditério Castelo Branco, depois das 18:00 (dezoito) horas,
quando as atividades sac dgégigPria Universidade. O Conselheiro J03?
Linhares Filho comunicou que participadogm3XIV Encontro de Professg
res Universitérios Brasileiros de Literatura Portuguesa, juntamente
com os Professores Carlos Neves d'Alge e Francisco Roberto Silveira
de Pontes Medetres, na PUC de Porto Alegre; referido Encontro contou
com a participagao de professores brasileiros e estrangeiros, tendo
sido langada a 1déia de realizar referido Encontro, no ano de 1996,
na cidade de Fortaleza. Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor
declarou encerrada a sessao, da qual eu, Maria de Nazaré de oliveira
Lédo, na qualidade de secretaria, lavrei a presente Aha, que depois
de lida, vai assinada per min 3 pelos presentes...


