
ATA DA 213g SESSHU ORDINARIA DU CONSELHO

DO CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DU CEARA......,.................

A05 22 (vinte e dois) dias do més de ou-

bro de 1993 (mil novecentos e noventa e trés), as 9(nove) horas e 15

(quinze) minutos, realizou—se na Sala de Reunifies, mais uma sessao or-

dinaria do Conselho de Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretdr, Pro

fessor René Barreira, contando com a presenga dos Senhores Conselhei-

ros: Sebastian Teoberto Mourao Landim e Ana Maria Pereira do Régo Mon—

teiro, Chefe e representante do Departamento de Literatura; Maria d 3

Jesus de sa Correia e José Ferreira de Moura, Chefs e representante do

Departamento de Letras Vernéculas; Débora Candida Dias Scares e Carlos

Alberto de Souza, Chefe e representante do Departamento de Letras Es-

trangeiras; Dilmar Santos de Miranda e Isabelle Braz Peixoto da Silva,

Chefe e representante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia;

José Célio Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e representante do

Departamento de Psicologia; José Ricardo Uria Fernandes, Chefe em exar

cicio do Departamento de Historia; Euterpre Barreto Rosa de Sousa,Coo£

denadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Lima, Coordenador do

Curso de Comunicagao Social; Ana Maria Sé de Carvalho, Coordenadora do

Curso de Biblioteconomia; Francisco José Loyola Rodrigueeepresentan-

do a Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Célia Leite Juliao,Cogr

denadora do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Olhmira,

Coordenador do Curso de Histéria; José Linhares Filho, Coordenador ‘do

Curso de Mestrado em Letras; Maria Dulce Sousa Castelo,CoummnamnE Ge-

ral das Casas de Cultura Estrangeira; Rita de Cassia Barroso e Andréa

Maria Holanda, representantes do Centro Académico de Biblioteconomia.

A convite do Diretor do Centro compareceram a reuniao os Professores

Ana Maria Tavares Simdes, representante do Centro de Humanidades junto

ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao, e Ignacio Montenegro, Mar—

tine Suzanne Kunz, Dina Cestari e Luiz Tavares Junior. Dando inicio a

reuniéo 0 Professor René Barreira desejou boas-vindas a Professora Eu—

terpe Barreto Rosa de Sousa, recém—eleita Coordenadora do Curso de La-

tras e ao Professor_Raimundo Nonato de Lima, recém—eleito Coordenador

do Curso de Comunicacao Social, tendo ressaltado o trabalho desenvolvi

do pelas Professoras Francisca N0bia Nogueira e Fatima Bandeira,a frefl

te da Coordenagao do Curso de Letras e do Curso de Comunicagao Social.

‘Em seguida 0 Professor René Barreira colocou a ata da 211E Sessao 0rd;

naria deste Conselho em discussao, tendo sido feita a seguinte ratifi—

cagao: "Em tempo: no verso da pégina 50, inclui-se o nome do Conselhei

ro Dilmar Santos de Miranda; no verso da pégina 51Jonde se diz "no or—



Posta em votagfio, 6 ate em questfio foi aproVada por unanimidade, assim

oomo a ata da 212% Sessao Ordinaria deste Conselho.

PRIMEIRA MATERIA: Aprovagéo de Comissfies

Julgadoras de Concurso. a) 0 Conselheiro Dilmar Miranda relatou a mate

ria referents a indicagao feita pelo Departamento de Ciencias Sociais

e Filosofia em reuniao do dia 05.10.93 dos docentes: Ismael de Andrade

Pordeus JUnior (Titular-UFC—Presidente), Daniel Soares Lins(Adjunto—Vi

sitante— UFC), Simone Simfies Ferreira Soares (Adjunto-UFC); Suplente:

Maria SylVia Porto Alegre (Adjunto— UFC) para comporem . 7 :fi'a Co-

missao Julgadora do concurso para Professor Assistente, Setor de Estu-

do: Antropologia, conforme Edital n9 051/93. Tendo em vista ser 0 Pro-

fessor Daniel Soares Lins, Professor Visflgnte,, n50 permitindo o regu—

lamento do concurso, foi sugerido o nome da Professora Maria Sylviak—

to Alegre para substitui-lo e as nomes dos Professores Eduardo Diatay

Bezerra de Menezes e Terezinha Helena de Alencar Cunha, Como suplen—

tes. Posta em votagao, a Comissao Julgadora, assim constituida, f o i

aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Dulce Castelo relatou a ma-

téria referente a indicagfio feita pela Casa de Cultura Hispanics dos

docentes: Raimundo Batista Almeida (Professor 19 e 29 Graus-Espeoiali—

zagéo - Cultura Hispénica-UFC-Presidente), José Alci Rodrigues L i m a

(Professor 19 e 29 GRaus—Cultura Hispanics—UFO), Maria Edyr Albuquer -

que Viana (Graduadav-UECE) Suplente: Maria Consuelo de Azevedo (Profeg

sora de l9 e 29 Graus-FUNDESP — FUNDAQRO DE DESENVOLVIMENTO DE PESfifll)

para comporem a Comissfio Julgadora do concurso para Professor de Ensi-

no de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua Espanhola, para

8 Casa de Cultura Hispanics, conforms Edital n9 42/93. Posta em vote—

950, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SEGUNDA MATERIA: Afastamento de docente.0

Professor René Barreira relatou a matéria aprovada pela Casa de Cultu-

ra Alema, pela Chefia do Departamento de Letras Estrangeiras "ad refe—

rendum" do Departamento, em 30.09.93 e pelo Diretor do Centro"ad refe—

rendum" do Conselho de Centro, em 06.10.93, referente ao afashmmnto do

Professor de 19 e 29 Graus, Tito Livio Cruz Romao, no periodo de 29.10

93 a 05.11.93, a fim de participar do Encontro do Grupo de Trabalho -

"Tradugéo - Interpretagéo", organizado pelo DAAD (Servigo Alemfio de In

teroémbio Academico), bem como de um Congresso de Tradutores na cidade

de Cordoba, Argentina. 0 Departamento supramenoionado esclarece que o

afastamento do referido docente n50 implicaré em substituigfio de forga
‘de trabalho. Posta em votaeao, o Conselho de Centro referendou a mate-
ria nnr unanimidade-



0 Conselheiro Dilmar Miranda relatou a matéria aprovada pelo Departe—

mento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniéo do dia 05.10.93, re—

ferents a concessao do titulo de Doutor Honoris Causa ao Professor

Florestan Fernandes, tendo em seguida faito a leitura da proposta de

outorga do titulo: "Submetemos a consideragao deste Egrégio Conselho,

_a proposta de outorga dotiUflQdeDoutor Honoris Causa ao Professor Fig

restan Fernandes, aprovada em reuniao de 05.10.93 pelo Colegiado do

Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, conforms as justificati

vas que se seguem: Nascido na cidade de sac Paulo em 1920, o Profes-

sor Florestan Fernandes é um dos mais renomados e respeitaveis nomes

da comunidade académica brasileira e internacional. F01 aluno d6 DE
nald Pearson, fundad0r da Escola de Sociologia e Politics de Séo Pau-

lo 8 assistente de Fernando Azevedo e Roger Bastide, pioneiros das

Ciéncias Sociais no pais. Desde entéo, notabilizou-se codo mestre de

uma geragao brilhante de cientistas responséveis pela oonsolidagao e

desenvolvimento das Ciéncias Sociais, no Brasil‘e na América Latina.

Apenas para citar alguns nomes dessa geragao: Utévio Ianni,M?-_IsauraP§_

reira Queiroz, Fernando Henrique Cardoso, Gabriel Cohn, Luis Pereira,

Marialice Foracchi, José de Souza Martins, Leoncio Martins Rodrigues,

dentre tantos. Alguns desses, por sua vez, foram responséveis diretos

pela formagao académica de vérios docentes do Departamento de Cién-

cias Sociais e Filosofia da UFC. Autor de uma vastissima produgfio cign

tifica, a obra de Florestan Fernandes perpassa um amplo espeotro temético

que abrange todos os matizes do horizonte sociologico. Dos livros de

caréter mais fundante e teérico as abordagens de natureza mais fética
e empirica sobre a vida dos nossos indigenas, sem esquecer das anéli-

ses de conjuntura da vida nacional, ou da denfincia de crimes cometi-

dos durante o regime militar contra a ciéncia e cultura brasileiras,

tudo é objeto de estudo para a dense e profunda mente e pena do cien-

tista Florestan Fernandes. 0 rol de titulos de sua produgao cientifi-

ca representa um rico e necessario acervo de obras que enaltece a bi-

blioteca de qualquer instituigao ou estudioso das Ciéncias Sooiais:

Karl Marx, Contribuigao a Critics da Economia Politica (Tradugfio e In

trodugao); A Etnologia e a Sociologia no Brasil, Ensaio sobre Aspec-

tos da Formagao e Desenvolvimento das Ciéncias no Brasil; A Organiza-

950 Social dos Tupinambas; Educagao e Sociedade no Brasil; A Flmgao SQ

cial da Guerra na Sociedade Tupinamba; Negros e Brancos em sac Paulo

(Co-Autoria); 0 Negro no Mundo dos Brancos; Las Classes Sociales en

América Latina (Co-Autoria); Comunidade e Sociedade, Leituras Sobre

Problemas Conceituais, Metodologicos e de Aplicagao (0rganizador);El§

mentos de Sociologia Teorica; Comunidade e Sociedade no Brasil, Leitg

ras Bésicas de Introdugao ao Estudo Macro-Sociolégico do Brasil; A In

upefinnnfin FtnnIénica no Brasil e Outros Ensaios: Ensaios de Sociolo-



ded;Instituciona£k A Condigao de Socidlogo; A Integragao do Negro na

Sociedade de Classe; 0 Folclore em Questao; Lenin (Série Politica da

Colegao Os Grandes Cientistas Sociais); Folclore e Mudanga Social na

Cidade de Séo Paulo; Da Guerrilha ao Socialismo: A Revolugfio “Cubana;

Apontamentos Sobre a Teoria do Autoritarismo; A Universidade Brasilei—

ra: Reforma ou Revolugao?; Mudangas Sociais no Brasil; Fundamentos Em-

piricos da Explicagao Sociolégica; A Sociologia no Brasil,Contribuig§o

para 0 Estudo de sua Formagao e Desenvolvimento; Brasil em Compasso de
Espera; A Natureza Sociologica da Sociologia3 Movimento Sooialista e
Partidos Politicos; Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento; Poder e
Contra—Peder na América Latina; 0 Que é Revolug§0?; A Revolugfio Burgug
sa no Brasil (Ensaios de Interpretagfio Sociolégica); Capitalismo Depefl
dente e Classes Sociais na América Latina; A Didatura em Questao; Karl
Marx - F. Engels: Histéria (Textos Introdugao p. 9-143); A Questao da
USP; Que Tipo de Repdblica?; Nova Repfiblica?. Mestre, ensaista, socio-
logo, conferencista, Florestan Fernandes sempre soube aliar todos es—
ses papéis a uma intensa e coerente militancia radicada em idéias e
principios explicitados em sua obra bibliogréfica. Jé na década de 50,
juntamente com Anisio Teixeira e outros eduoadores coloca—se na trin—
cheira dos defensores da Escola Pfiblica e Gratuita para todos os bras}
leiros. Engaja-se entao na luta pela elaboragao da L.D.B. que é aprova
da em 1961 depois de mais de uma década de debates, polemicas e justas
memoréveis com os privatistas da época. Por ocasiéo da Assembléia Na—
cional Constituinte, eleita em 1986, candidate—5e a Deputado Federal
por 550 Paulo. Eleito, destaca—se uma vez mais, dentre tantos temas
candentes, na defesa ardorosa da Universidade Pfiblica e Gratuita e de
Qualidade, participando das seguintes atividades: Titular da Comissao
da Eduoagfio, Culture 8 Esportes, e da Comissao da Ciéncia, Tecnologia
‘e de Comunicagfio. Reeleito para a atual legislatora (l991-1994)continua
a desempenhar papel de fundamental importéncia, sobretudo n0 rico pro-
cesso de discussao e elaboragfio de uma nova L.D.B. da Educagao Brasi-
leira. Paradigma de coeréncia, lealdade e préxis engajada, Florestan
Fernandes é vitima dos tempossomnfiosr do regime militar, sendo entao,
cassado de suas fungdes académicas na USP onde lecion0u de 1945 a 1969.
Proibido de trabalhar no pais, 550 as Universidades estrangeiras que pas-
sam a usufruir do privilégio de conté-lo no seu quadro docente: Assim
tornou-se professor na Columbia University na University of Toronto e
na Yale University. For t§0 significativa trajetoria de Vida, o Profes
sor Florestan Fernandes recebeu 0 titulo de Professor Emérito da USP
(1985) e de Doutor Honoris Causa da Universidade de UTRECHT, Holanda(1986),
dentre tantas homenagens que lhe $50 prestadas. Fundamentados e motivados pa
las mesmas razfies, submetemos a este Egrégio Conselho, a proposta de
outoroa d0 titulo de Dnutnr Hnnnris Cause an Prnfessnr F1nres+nn Fpr



5.

cias Sociais e Filosofia e 0 Centro de Humanidades enquanto insténcias
proponentes e a UFO enquanto instituigfio outorgante, ao contar com t§o
ilustre e reSpeitada personalidade da ciéncia e da cultura contempora—
nea brasileira, na galeria dos seus Doutores Honoris Causa. tm slei—

tura, o Conselheiro Dilmar Miranda ressaltou que este seré o primeiro

titulo de Doutor Honoris Causa recebido pelo Professor Florestan Fer—
nandes no Brasil. Posta em votagfio)a matéria foi aprovada por unanimi-
dade.

QUARTA MATERIA: Projetos de Extensfio. a)
0 Professor Luiz Tavares JUnior relatou a matéria referente ao projeto
de extensfio intitulado "Seminério: 0 Cidadfio Mdltiplo - Centenério Mé—
rio de Andrade", por ele coordenado e aprovado em reuniéo do Departa~
mento de Literatura em 09.10.93. 0 Professor Tavares informou que 0 Se
minério realizar—se—é na Casa Amarela nos dias 04 e 05.11.93, tendo em
vista que este ano comemora—se o Centenério de Mério de Andrade um dos
nomes mais brilhantes da cultura brasileira. Acrescentou ainda que o
Seminério em questéo seré um momento de reflexfio sobre a obra de Mério
de Andrade, que se tornou uma das principais figuras da Semana de Arte
Moderna. 0 Seminério teré uma carga horéria de 15 horas e objetiva: a)
refletir a partir da obra de Mario de Andrade sobre a culture nachrml;
b) discutir, através de debates e de novas perspectives, a obra de Mé—
rio de Andrade, em seus aspectos de ficgao, poesia, critics e folclore.
0 Seminério destina-se a alunos, professores e comunidade em geral e
contaré com a seguinte programacéo: a) dis 04.11.93 - conferéncia "Ma-
rio de Andrade e as Mestres do Passado" — Professor Sénzio de Azevedo;
conferéncia "Recepgao Critica de Macunaima" - Professor‘fimberUJ Landflm
projegfio do filme "Macunaima"; dia 05.11.93, conferéncia "Contribuicfio
musical de Mério de Andrade" Professora Elvira Drummond; conferéncia
"$50 Paulo, Capital Brasil" - Professor Valentim Aparecido Faccioli,da
Universidade Federal de Sfio Paulo; projegéo do filme "Ligfio de Amor".
Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) A Profes—
sora Dina Cestari relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Lite
ratura em reuniao de 09.10.93, referente ao projeto de extenséo intitu
lado "Curso de Redagfio", por ela coordenado. Oferecido pela Casa deCul
tura Portuguesa em caréter permanente, referido curso tem uma carga ho
réria de 60 horas e objetiva; a) rever os fundamentos gramaticais da
lingua portuguesa; b) capacitar o aluno a redigir com corregfio, clare—
Za e adequagéo linguistica; c) desenvolver préticas de escritas em mar
ragéo, descricéo e dissertagfio. 0 Curso de Redagao é destinado a ahxms
universitérios, alunos de 22 grau, professores de 19 e 29 graus e mem
bros da comunidade em geral. Posta em votacao, a matéria foi aorovada



ao projeto de extensfio intitulado "Vergilio Ferreira: Cinquenta AnOs

de Produgéo Literérie" por ele coordenedo. A Professore Dina Cestari

resealtou que a comunidede luse comemora este ano, em todo o peis os

cinquenta anos de produoéo literéria de Vergilio Ferreira, estando a

UFC através de Case de Cultura Portuguese integrada e essa comemora—

950. 0 projeto em questfio seré reelizado de 25 a 27.10.93, teré ume

carga horériawde 08 horas e contaré com a seguinte progremegéo: die

25.10.93, pelestra "A Problemétice do Ser ne 0bra Alegria Breve"(Prg
fessor José Linhares Filho - UFC); dia 26.10.93, palestras: "Autor

Narrador e Personagem — Vozes em diélogo na obre de Vergilio Ferrei—

re" e "Agarigfio — o tempo do edvento" (Professora Lucy Ruas(UFRJ);d-

die 27.10.93, palestre "VErgilio Ferreira e Greciliano Ramos - Um Cotejo

Poesivel" (Professor José Leite Jfinior (U.E.CE). Referido projeto ob—

jetive comemorar os cinqdenta anos de produgfio literérie de Vergilio

Ferreire e difundir a narrative ficoional portuguesa moderne. Reali-

zar—se-é na Sale Interarte e destina—se é comunidede universitérie e

a0 pdblico em gerel. Finda a exposigéo do projeto a Conselheira Dulce

Cestelo parabenizou a Professora Dina Cestari por sue atuagfio frente

a Case de Cultura Portuguese e afirmou sentir—se feliz ao ver este C3

5a reativando sues atividades. Posta em votegfio, a matérie foi aprovg

da por unenimidade. d) A Professora Mertine Suzanne Kunz relat0u a me

téria referente ao projeto de extenséo intitulado "Curso de Literatu-

re Francese: Le Nouveau Théétre-Ionesco", por ela coordenedo e aprovg

do em reuniéo do Departemento de Letras Estrangeiras de 13.10.93. Re-

ferido projeto teré inicio em 26.10.93, com término previsto p a r a

21.12.93. Contaré com 26 horas/aule e objetive: a) oferecer a comuni-

dade interessada no estudo da lingua frencese, a possibilidade de um

aperfeigoamento através de textos literérios; b) dar oportunidade eos

alunos do Curso de Letras e da Case de Culture Francesa, em ffln d e

estudos, de abordar um fato literério especifioo. 0 curso em questfio

teré e duragfio de dois meses e destina—se a pessoas da oomunidede e

alunos e ex-alunos de Casa de Culture Frencese 00 do Curso de Letres,

tendo oomo pré-requisito um nivel de estudo de lingue francesa oorres

pondendo ao 49 semestre concluido da Casa de Cultura Francese ou do

Cured de Letras. Posta em votagfio, a matérie foi aprovede por unanim;

dade. e) 0 Professor Ignécio Montenegro reletou a matérie referénte

ao projeto de extensfio intitulado "Curso de Conversagéo em Lingue In-

éflesa", por ele coordenedo e aprovado em reunifio do Departamento de Lg

tras Estrangeiras de 13.10.93. 0 Professor Ignécio Montenegro ressal-

tou que este curso é uma idéie antiga e propoe um curso bestente in-

formal, n§o hevendo livro—texto, os textos sereo distruidos diariemefl

te, sendo e metodologie flexivel. 0 projeto tern inicio no die 18.10.93,
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mas e.t6picos relacionados com eles proprios, suas familias, a sala

de aula, sens colegas, a Universidade, nossa oidade, nosso Estado e

nosso pais; b) preparar os participantes para discutir temas sobre as

cultures de lingua inglesa. 0 curso em questfio destina-se a alunos da

UFC e pdblioo em geral. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. f) A Conselheira Débora Soares relatou a matéria referefl
te ao projeto de extensao intitulado "Inglés Instrumental", por ela

ooordenado e aprovado "ad referendum" do Departamento de Letras Es—

trangeiras em 20.10.93. R Conselheira Débora Snares esclareceu que IE

ferido proJeto havia sido solicitado pela Secretaria de Safide do Estg
do a Prd—Reitoria de Extensfio, que por sua vez encaminhou ao Departs-

mento de Letras Estrangeiras. 0 curso teré inicio em 25.10.93 e seré
concluido em 30.12.93. Objetiva: a) desenvolver estratégias de leitu-

ra que possibilitem a compreensfio de textos académicos em inglés;b)

ofereceraos profiSssionais da SSU/CE a oportunidade de internalizar
aspectos de estrutura da lingua inglesa, através da prética de exero;

cios de leitura e compreensfio; c) apresentar textos que contribuam pg

re 0 enriqueoimento inteleotual e desenvolvimento da leitura critics

dos alunos. 0 curso em questfio destina-se a profissionais de nivel so

perior dos diversos segmentos administrativos da SESA/SUS—Ce. Posta

em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.F&nda a exposigéo

dOS projetos e dando continuidade é reunifio 0 Professor René BArrei-

ra comunicou aos Senhores Conselheiros que a Professors Maria de Je-

sus de Sé Correia havia sido reeleita Chefe do Departamento de Letras

Vernéculas, tendo na oportunidade ressaltado o trabalho desenvolvido

pela referida docente é frente do Departamento supramencionado. Em sg

guida a Conselheira Débora Soares pediu um voto de louvor ao trabalho

realizado pela Professora FRancisca Nfibia Nogueira, ex—Coordenadora —-

do Curso de Letras, no que diz respeito a mudanga do Curricula de Lg

tras, e a ioplantagfio de estégio na escola pfiblica. Pedindo a palavra,

a Conselheira Ana Maria Sé falou sobre o término de seu mandato, como

Coordenadora do Curso de Biblioteconomia, tendo mencionado as difioui
dades enfrentadas durante sua gestéo e o empenho do corpo docente.

QUINTA MATERIA: Avaliagfio dos dais anos

de‘gestfio da atual Diretoria do Centro de Humanidades. 0 Professor R2
né Barreira expressou,em seu nome e no da Professora Maria Elias Soa—

res, o apoio recebido dos Chefes de Departamentos, dos Coordenadores

de Cursos de Graduagfio e Pés-Graduagfio e dos servidores deste Centro,

principalmente os lotados na Secretaria do Centro, durante os dois

anos de 303 administragfio frente a0 Centro de Humanidades. Em segfida,
0 Professor René Barreira 035500 a oalavra aos Senhores Conselheiros



Correia, José Célio Freire, Ana Maria Sé, José Linhares Filho, Débora
Scares, José Ricardo Orié Fernandes, Isabelle Braz Peixoto da Silva e
a Professors Ana Tavares Simoes. Inicialmente o Conselheiro Dilmar Mi
randa falou sobre as realizagoes do Centro de Humanidades, afirmando
no que diz respeito a avaliagfio académica, que 0 Centro de Hummfidades
tem estado presents no oenério nacional e internacional com a visita
de nomes expressivos nas diversfignggeif de humanidades: tais persona—
lidades tem demonstradogsurgresa n1vel de debate aqui realizado. Ressal
'tou a criagao.do Doutorado em Sociologia e do Departamento deiflflstoria,
conquistas obtidas com o apoio do Centro de Humanidades através do seu
Diretor. Chamou ainda atengao para a necessaidade de se agilizar a re-
forma do prédioO antigo Ciclo Bésico onde funcionara 0 Departamento de
Ciéncias Sociais e Filosofia. 0 Conselheiro Teoberto Landim afiumou tar
passado pela atual e pela administragao passada deste Centro, admitin-
do ter sentido que depois que os Professores René Barreira e M a r i a
Elias Soares assumiram, houve maior integragao entre os Departamentos,
o que é muito positivo, tendo ressaltado: a) o éxito do Seminério "100
Anos de Canudos" que contou com a participagao de vérios Demuiamafims;
b) a questfio da reouperagao do Bloco Azul, onde se enoontram instala-
dos os Departamentos de Letras Estrangeiras, Letras Vernéculas e Lite—
ratura; C) o apoio recebido do Professor René Barreira na realizagfio dos
eventos, na obtengao de passagens e reoursos de outras Instituigfies. A
Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia destacou a comunhfio estabele—
cida na gestao dos Professores René Barreira 8 Maria Elias Soares; que
a atual Diretoria tem mantido a regularidade das reunifies do Conselho
de Centro e tem estimulado a comunidade as realizagoes; admitiu a anal
gestao do Centro de Humanidades como altamente positive, tendo porém
ressaltado que precisam ser realizados Seminérios com a participagao -
dos Departamentos, para discutir questoes de interesse do Centro. 0 Sq]
selheiro José gélio Freire afirmou que no momento em que se fazia uma
avaliagfio da atual administragfio do Centro, fazia-se também uma avalia
950 dos Departamentos. Ressaltou ainda que nesse sentido estava faltan
do por parte do Departamento de Psicologia uma reSposta a grande preo-
cupagfio da Diregfio do Centro, no que diz respeito ao ensino de pés—grg
duagfio, por excesso de ouidado na elaboragfio de uma proposta. A Conse—
lheira Dulce Castelo salientou a restauragao fisica do Centro de Huma-
nidades, a integragao dos Departamentos, a condugfio oorreta dos Profes
sores René Barreira e Maria Elias Soares no sentido de apoiarem 03 pro
fessores das Casas de Cultura e o envolvimento da Diretoria deste Cen—
tro no projeto de reestruturagfio da Coordenadoria das Casas de Cultura
Estrangeira. A Conselheira Ana Maria Sé manifestou— se dizendo que oFfio
FessorlRené Barreira transpos barreiras da burocracia para a concretiza
‘fiar‘ Han h+€u~nlndaa annA...—:--_ J._. I - . 9 -



{
'4’

Elias Spares na concretizagao das atividades académicas, tendo observa—
do a integr§§50‘_<wr ocorrida no Centro de Humanidades na atual gestfio.
A Conselheira babora Soares referiu—se a reforma do prédio de Letras 02'
mo primordial para a concretizagao das atividades academicas dos docen—
tes, tendo enfatizado o interesse do Diretor e da Vioe-Diretora do Cen—
tro na concretizagfio dessa reforma. 0 Conselheiro Orié Fernandes agradg
oeu em nome do colegiado do Departamento de Histéria o empenho e incen—
tivo recebidos por parte do Professor René Barreira quanto a oriaoao do
referido Departamento, antigo anseio dos professores de Histéria. A Cog
selheira Isabelle Braz Peixoto da Silva ponderou que apesar de seu pou—
co tempo de Universidade, chamaria atengao para a entrada e saida dorms
so alone da Universidade; que deveria haver uma preocupagao maior do cor
p0 docente goen§o~_ ao ingresso do estudante no mercado de trabalho.A Pro
fessora Ana Tavares Simfies ressaltou que, na qualidade de representante
do Centro de Humanidades junto ao CEPE, era testemunha do empenho doPrg
fessor René Barreira na concretizagfio dos interesses do Centro. Finali-
zando, 0 Professor René Barreira afirmou que sempre esteve imbuido nas
tarefas, porém que havia recebido estimulo e pressfio dos Senhores Che—
fes de Departamentos. Afirmou que na préxima segunda-feira terao inicio
as reformas do Auditorio José Albano, da Clinica de Psioologia e do Ci-
clo Bésioo; que esté sendo executado um projeto de sinalizagao para o
campus do Centro de Humanidades, tendo recebido doPrefifiio: Cambraia uma
promessa de arborizagao. Aerescentdu ainda que esta avaliagfio tinha si-
do gratificante, agradeceo o apoio recebido de todos, mencionando o oli
ma de cooperagfio mfltua mantido entre professores e servidores;registrou
o incentive recebido da AdminiStragfio Superior, no sentido de que todos
os pleitos do Centro de Humanidades tém sido atendidos. 0 Professor Re-
né Barreira finalizou dizendo que muito em breve seré constituido neste
Centro um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de criagfio da Fa
culdade de Letras. Nada maisdhavendo a tratar, o Senhor Diretor deckuou
encerrada a sessfio, da qual, eu,Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de se-
oretéria, lavrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos prg
Sentes... 7V7


