
(f)
ATA DA 229a SESSHO DRDINARIA D0 CON
SELHO D0 CENTRD DE HUMANIDADES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA.

Aos 09(neve) dias do mes de setembre de 1994(mil nevecentes e neventa
e euatro), as 9(neve) horas e 15(quinze) minutes, realizeu—se na Sa—
la de Reunioes, mais uma sessao ordinéria do Censelho do Centre, sob
a presidéncia do Senher Direter, Professor René Teixeira Barreira,cen
tande com a presence dos Senheres Conselheires: Maria Elias Seares ,
Vice—Diretora do Centre; Carlos Neves d‘Alge e Fernanda Maria _ fibreu
Ceutinho, Chefe e representante do Departamento de Literature; Maria
de Jesus de Sa Correia, Chefe do Departamente de Letras Vernaculas;
Carlos Alberto de Souza e Elineide Veras de Paula, Chefe e ”represen-
tante do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Soute Pauline
e JUlia Maria Pereira de Miranda Henriques, Chefe e representante do
Departamento de Cemunicagfie Social e Biblioteconemia; Orozimbe Lefie
de Carvalhe Neto e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e representante do
Departamente de Psicelogia; Gisafran Nazarene Meta Jucé, suplente de
repreSentante do Departamente de Historia; Raimundo Nenate de Lima ,
Ceordenader do Curso de Comunieagae Social;Virginia Bentes Pinte,Ceor
denadora do Curse de Biblioteconomia; Peregrine Fatima Capele teaaali
cante, Coordenadora do Curso de CiEncias Seciais; Angela de Moura Ma§_
dues, respendende pela Coerdenagao do Curso de Psieelegia; Francisco
de Assis Santos de Oliveira, Coordenader do Curso de Historia; Elza
Maria Franco Braga, respendende pela Ceerdenacae do Programa de Pfis-
Graduacae em Sociologia; Maria Dulce ~ Sousa Castelo, .iCeerdenadera
Geral das Casas de Cultura Estrangeira e Fernanda Teles Lima, Yfiep£6-
sentante do Centre Academieo de Comunicagae Social. A éonvite do Di-
reter do Centre compareceram a reuniao as Prefessoras Virginia Merei—
ra, Lidia Eugénia Cavalcante e Angela de Alenear Araripe Pinheiro,
Dando inicio a reuniae, 0 Professor René Barreira desejeu beas—vindas
aos Prefesseres Carlos d'Alge,Orezimbe Leae de Carvalho Neto e Carlos
Alberto de Souza per terem assumide asschefias de seus Departamentos,
assim come a Prefessora Angela de Moura Marques per estar respendende
pela Coordenacae do Curso de Psieelogia, ate 0 final do ano, em de—
eorréncia de licence especial da Prefessora Celia Leite Juliao. Em
sequida 0 Professor René Barreira eomunicou que es Prefesseresh Luiz
Tavares Junior, Francisco Seuto Pauline e Raimundo Nonato de Lima, do
Centre de Humanidades, feram eleites, respectivamente,representantes
da categoria dos titulares, assistentes e auxiliares junte ao Conser
lho Universitério. A Censelheira Maria de Jesus de sa Correia parabe-
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nizou os professores acima mencionados e afirmou ester 0 Centro de

Humanidades muito bem representado no CONSUNI, faltando apenas re-

presentam a categoria adjunto. Dando continuidade a reuni§o>o Pro—

fessor René Barreira excluiu duas matérias da pauta?”Aprovag§o de

Comissao Julgadora de Concurso (Departamento de Letras Estrangeiras,

Classe: Professor Assistente, Setor de Estudo: Lingua e Tradugfio de

Alemao) e Aprovagao do Curso de Especializagao em "Métodos e Medidas

em Psicologia" do Departamento de Psicologia. 0 Professor René Bar—

reira fez com a aquiescéncia dos Senhores Conselheiros a inclusfio de

trés matérias: Afastamento de Docente (Casa de Cultura Alema-Profes—

sor Tito Livio Cruz Romao), Comissfio de Avaliagéo para fim de pros

gresséo funcional de professor da Casa de Cultura Britfinica e 0 Pro—

jeto de Extensfio " 0 Livro, a Crianga e a Cidadania" do Departamento

de Comunicagfio Social e Biblioteconomia. Prosseguindo, 0 Professor

Rene Barreira colocou 3 ate da 228% Sessao Ordinaria deste Conselho

em discussao tendo sido feitas as seguintes retificagfiesz" Em tempo:

no verSo da pégina 53, primeira matéria, onde se 16 no item 2 Ana

Maria Tavares Simfies(Professora de 19 e 29 Graus-Classe E4—UFC-Presi

dente) leia—se " Professora Substituta da UECE—Presidente"; no verso

da pégina 56, onde se lé " participagfio na mudanga do Curso de Le—

tras" leia—se "participagfio na mudanga do curriculo do Curso de Le;

tras". Posta em votagao, a .ata supramenCionada foi apr0vada por

unanimidade. Primeira Matéria. l) A Conselheira Laéria Beserra Fon-

tenele relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Psicologia

em reunifio de 02.09.94, referente ao projeto de extenséo intitulado

" Encontros de Psicanalise da UFC" por ela coordenado e pelo profes—

sor Orlando Soeiro Cruxén. 0 projeto em questao realizar—se—é de

28 3 30.09.94, no Auditdrio José Albano e justifica-se por promover:

a) o fortalecimento da cultura academics através da promogfio perma-

nente de eventos; b) a difusao, a comunidade, da teoria e da préti—

ca analiticas; c) intercémbio entre profissionais e professores de

outras Universidades, no sentido de uma articulagao entre as 'insti-

tuigfies analiticas e a Universidade. Programagao: Dia 28.02.24 (Me-

sa-Redonda de Abertura; Seminério ( Professor Francisco Martins—UNB-

Brasilia; Conferencia ( Professora Laéria Beserra Fontenele); Jig;

29.09.94 (Apresentagfio de trabalhos (em aberto); Curso ( Margarida

Assad-Paraiba); Conferencia (Amelia M. Oliveira e Silva-CEER/PE);Dia

30.09.94 (Seminario (Marcio Peter Souza Leite—SP); Seminario- tuiz
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cursos,etc). 0 Projeto destina—se a professores e alunos do ’Curso
de Psicologia, além da c0munidade em geral. Pedindo a palavra, 0
Conselheiro Orozimbo Lead de Carvalho Neto afirmou ser mencionado
projeto uma iniciativa dos alunos do Departamento de Psicologia ,
institucionalizado por esse Departamento. Posta em votagfio, a maté-
ria foi aprovada por unanimidade. 2) A Professora Angela de Alencar
Araripe Pinheiro, na qualidade de Coordenadora do Nficleo Cearense
de Estudos e Pesquisas Sobre a Crianga-NBCEPEC, relatou a matéria ,
aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao de 02.09.94,re¢
ferente ao projeto de extensao intitulado " Curso de Capacitagao: U
Brinquedo oomo Mediador do Desenvolvimento", coordenado pelas Pro—
fessoras Veriana de Fatima Rodrigues Colaco e Maria de Fatima Vas—
concelos da Costa (da Faculdade de Educacfio-UFC). Referido ourso
tera a duragfio de 2 meses(setembro e outubro-aos sébados-l994),rea-
lizar—se-a no Auditorio da FACED, teré uma carga horéria de 24horas
aula, sendo uma promocao do NUCEPEC e Faculdade de Educagao-UFC. U
cursoc em questao " é mais um espaco de reflexao tedrico — prética
que o NUcleo abre, afim de atender aos anseios daqueles que procu-
ram melhor capacitagao para o trabalho com oriangas". O objetivo
central é de " fornecer elementos para a compreenséo dos fundamen-
tos teorioos do brinquedo, seu papel no desenvolvimento da crianca
e as implicacoes pedagégioas para a pratica educativa". 0 curso con
taré com a participagao das Professoras Ana Maria Iorio Dias(FACED)
e Elvira Drumond(Departamento de Literatura), além de membros do

nais das areas de Educacao e Psicologia e areas afins, com priorida
de para pessoas vinculadas a Instituigoes pUblicas. Posta em vote—
950, a matéria foi aprovada por unanimidade= 3) A Professora Lidia
Eugénia Cavalcante relatou a matéria aprovada pelo Departamento de
Comunicagfio Social e Biblioteconomia em reunifio de 08.09.94,refereg
te ao projeto de extenséo intitulado " 0 Livro, a Crianga e a Dida—
dania" por ela ooordenado. Referido projeto realizar-se-é nos dias
26 8 27.10.94, no Auditério José Albano, com carga horéria de 12

'horas. ObjetiVa: a) divulgar,através de atividades culturais,na Se-
mana Nacional do Livro e da Biblioteca, a importéncia da leitura e
do livro infantil na educagfib da crianga 8 na preparagéo para 0
exercicio da cidadania; b) criar um canal de intercambio e divulga-
cad da biblioteca, através da Universidade (Curso de BiBibrioteoomga
mia), com a comunidade e as esoolas de 19 e 29 Graus; c) desenvol-
var atividades de difusao cultural de apoio e incentive a leitura

NUCEPEC. Contaré com 35 vagas e destina—se a estudantes e profissig
)
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Bibliotecéria e Professora); " Informagao e cidadania através da

leitura" (Ruth Pontes-Bibliotecéria—UECE) para bibliotecérios, pro—
fessores, estudantes; tarde cultural (dramatizagfio, teatro de fan-

toches, mdsica, jogos e brincadeiras—para escolas de l9 grau.0 pro-

jeto em questao destina-se a alunos das areas de educagao e psicolg

gia, além de areas afins; professores e bibliotecérios; alunos de

escolas de 19 grau situadas préximo ao campus do Benfica. Posta em

votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 4) A .Professora

Virginia Moreira relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de

Psicologia em reuniao de 02.09.94, referente ao projeto de extensao

intitulado " Curso de Capacitagfio: psicoterapia de grupo com mulhe—

res maltratadas", por ela coordenado. Segundo a Professora Virginia

Moreira, a idéia do projeto surgiu quando de sua visita a Pontifi-

cia Universidade Catolica do Chile (que mantem convénio com a UFC)L
tendo em vista que aquela Universidade desenvolve este projetojtendo a—

crescentado ainda que utilizara a experiéncia adquirida na Universi
dade Chilena. 0 curso em questao realizar-se—é de 17 a 21.10.94,com

carga horéria de 15 horas/aula. Justifica-se " por sua contribuiofio

em termos de capacitagao de profissionais em psicologia e ’ ‘éreas

afins, para trabalhar com psicoterapia de grupo, enquanto interven-

gao clinica no tratamento de violéncia conjugal/familiar". um de

seus objetivos seré"introduzir o tema da violencia conjugal/ famili—

ar,apresentando como modelo de intervengao o programa de maus tratos

a mulheres e criangas,desenvolvido no Consultorio da Pontificia Uni-

versidade Catélica do Chile, em Santiago " 0 curso tera 20 vagas e

destina—se a psicdlogos, alunos do ultimo and de psicologia, profis-

sionais de areas afins. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 5) A Conselheira Elza Braga relatou a matéria, aprovada

pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de 23—

08.94, referente ao projeto de extensao intitulado " Seminério Temé—

tico-Politica, Cultura e Midia",coordenado pela Professora Rejane Mg
ria Vasconcelos Aceioly de Carvalho. 0.projeto em questao teré uma

carga horéria de 16 horas, realizar—se—a nos dias 15 e 16 do corren

te més, no Auditério José Albano. 0 objetivo central do Seminério sg

ré " de colocar em debate 0 fenémeno consensualmente considerado mar

ca da contemporaneidade: a expansfio da comunicagfio mediatica a todos

os campos da sociedade e da cultura". Na programagao constazMesasRe—

donda: " Midia e Eleigfies no Brasil 1989 e 1994 ( Dia 15.09.94 — as
8230 hnrnq — Fxnnsitnrés: Antfinio Albino Canelas Rubim (UFBa). Paulo
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lys Barreira (UFC),Marcia Vidal (UFC),Silvia Porto Alegre (UFC) e

Venicio Artur Lima (UnB). Dia 16.09.94 " Politica e Midia—Perspec-

tivas TeoricasiExpositores: Luis Sérgio Santos (UFC), Rejane Vas-

concelos Carvalho (UFC), Wilson Comes (UFBa) e Daniel Lins (UFC) -

as 8:30 horas; " Marketing, Politica e Midia— A Experiéncia Brasi-

leira" - Expositores: Alejandra Bentolila (UFC), Fernando Costa (

Criacéo Ilimitada), Gloria Diogenes (UFC) e Simone 01iveira(Secreta

ria de Cultura—SECUT) - as 14:30 horas. No referido evento safao

langados 03 “93 26 e 27 dos Cadernos de Ciéncias Sociais e o livro
" Imprensa e Poder- Jornal o Povo nos dois Governos de Virgilio Ta—

vora", da Professora Marcia Vidal ( dia 15.09.94 as 18:00horas).Re—

ferido projeto destina-se a estudantes, professores e profissionais

das areas de Comunicagfio Social, Ciéncias Sociais e pflblico interes-

sado. Posta em votac§0,a matéria foi aprovada por unanimidade.5egun—

da Matéria. Aprovacao de Comissao Julgadora de Concurso.0 Conselhei-

ro Gisafran Nazarene Mota Jucé relatou a matéria, referente a indi-

cacao feita pelo Departamento de Historia, dos docentes:Eduardo Dia-

tay Bezerra de Menezes (Titular—UFC—Presidente), Gisafran Nazareno

Mota Jucé (Adjunto-UFC), Francisco de Assis Santos de Oliveira(Adjug

to — UFC); Suplentes: Sebastiao Rogerio de Barros da Ponte(Adjunto —

UFC) e Francisco José Pinheiro(Assistente-UFC) para comporem a Comig

sao Julgadora do Concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo

Teoria e Metodologia da Historia, conforme Edital nQ 25/94. 0 Conse—

lheiro Gisafran Jucé esclareceu que referida Comisséo jé havia sido

aprovada em reuniao deste Conselho (do dia 13.05.94), porém estava

sendo apresentada em virtude de mudanga na PresidénCia da mesma.Pos-

ta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. Terceira Ma—

téria.Homologagao de Concurso. A Conselheira Dulce Castelo relatou a

matéria referents a homologacao dos concursos que se seguem, aprova—

dos pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Es-

trangeira em reuniao de 08.09.94: a) Professor de 19 e 29 Graus’Clas

se 0, Nivel l,Setor de Estudo: Lingua Inglesa, para preenchimento de

04(quatro) vagas, conforme Edital n9 029/94. Inscreveu-se 01(uma)can

didata: Claudiana Maria Rodrigues Nunes de Almeida, que obteve as

seguintes notas: Prova de Titulos: 9,0;9;0;9,0; Prova Escrita:9,0 ;

9,0;9,0; Prova Didética: 10,0; 10,0; 10,0; total de pontos: 84(oiten

ta e quatro). Diante das notas supramencionadas, a candidate Claudi-

ana Maria Rodrigues Nunes de Almeida foi aprovada e indicada para

contratagao. Posto em votagao, o resoltado do referido concurso foi
o-,.-_I__I.. l.\ n—....L‘...-........ ,JA “In A on f‘ nnnnn {‘1nn-r-n n
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chimento de 02(duas) vagas, oonforme Edital n9029/94. Das trés can-
didatas inscritas, compareceram apenas duas, sendo o resultado fi-

nal: Angela Maria Matos Mesquita: Prova de Titulos:9,0;9,0;9,0;Pro-

va Escrita: 8,0;9,0;9,0; Prova Didética: 9,0;10.0;9,0- Total I: ;de
‘ pontos: 80(oitenta); Wandira dos Santos Tamiarana Régo: Prove de

Titulos: 9,0;9,0;9,0; Prova Escrita: 6,0;6,0;6,0; Prova Didatica :
3,0;3,0;3,0 — Total de pontos: 549(cinquenta e quatro).Tendo em vis-

ta 0 resultado supramenoionado, a candidata Angela Maria Matos Mes-

quita foi aprovada e indicada para contratagao. A candidate Wandira

dos Santos Tamiarana Régo n50 foi aprovada por ter obtido notes in—

feriores a 6(seis). Posta em votagao, o resultado do concurso em

questfio foi aprovado por unanimidade. Quarta Matéria. Aprovagfio de

Comissao de Avaliagao para fim de progressao funcional de professor

da Casa de Cultura Britanica. A Conselheira Dulce Castelo relatou a

matéria referente a indicagao dos professores Ana Cristina Frota de

Holanda Tedfilo(Graduada—Classe El), Tito Livio Cruz Rom§o(Mestre -

Classe El) e Monica Dourado Furtado(Especialista—Classe 02)para com-

porem a Comissao de Avaliagao do relatorio de progressao funcional

horizontal da Professora Ana Lucia Fernandes Luércio, da Casa de

Cultura Briténica, da Classe 01 para a Classe DZ, conforme Resolu-

gao n9 l4/CEPE-88. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por una-
nimidade. Quinta Matéria. Afastamento de docentes.a) A Conselheira
Elza Braga relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias.
Socials e Filosofia em reuniao de 23.08.94, referente ao afastamento
da Professora Irlys Alencar Firmo Barreira, no periodo de 30.11.94 a
30.12.94, a fim do realizar missao de trabalho, na Universitée Lyon
II. A Conselheira Elza Braga ressaltou que a Professora Irlys Bar-
reira proferira palestras, manteré contatos com pesquisadores fran-
ceses e fortaleceré o acordo CAPES/CUFECUB entre a Universidade Fe—
deral do Cearé e Universidade de Lyon. A Conselheira Elza Braga res-
saltou ainda que o afastamento havia sido programado para o primeiro
semestre, néo tendo sido porém, concretizado. Posta em v0tag§0,a ma—
téria foi aprovada por unanimidade. b) A Conselheira Dulce Castelo ,
na qualidade de Coordenadora Geral das Casas de Cultura, relatou a
matéria aprovada " ad referendum" do Colegiado da Coordenadoria Ge—
ral das Casas de Cultura Estrangeira em 08.09.94, referents ao afas—
tamento do Professor Tito Livio Cruz Romao, da Casa de Cultura Alemfi,
no periodo de 24.10.94 a 31.10.94, a fim de participar do VIII Con-
n-nnr-r-n a-annnmn-nvfinnnn rim Efi+llf4f5fi f‘n-r-mnn-{n-l-‘nnn ham nnfinndn+nng‘h_
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de comunicacfio e do III Encontro do Grupo de Pesquisa nas areas de

Tradugfio e Interpretagfio Organizado pelo DAAD (Servigo Alemfio de

Intercémbio Académico).Posta em votaoéo, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Sexta Matéria. Prorrogagao de afastamento de docentes.

0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria, aprovada

pelo Departamento de Comunicacfio Social e Biblioteconomia em :re-

uniao de 08.09.94, referente as solicitacoes de prorrogagao de

afastamento dos seguintes professores: a) Olga Maria Ribeiro Gue—

des, no periodo de 01.09.94 3 28.02.95 3 fim de concluir tese de

Doutorado na University of Technology-Inglaterra. 0 Conselheiro

Francisco Souto Paulino afirmou que em documentagfio anexa, a refea

rida docente havia esclarecido das dificuldades que a impossibili-

tara concluir o citado curso. Esclareceu ainda que o CNPq havia

concedido extensao da bolsa de Doutorado para o periodo solicitado

pela Professora Olga Guedes. Posta em votagfio, a matéria foi apro-

vada por unanimidade. b) Silas José de Paula, no periodo de 01.09.

94/28.02.95, a fim de concluir tese de Doutorado em Comunicacéo SQ

cial, na University of Technology—Inglaterra. 0 Conselheiro Fran—

cisco Souto Paulino ressaltou que uma série de dificuldades refe-

rente a pesquisa de campo (realizada no Brasil) havia retardedo to

do 0 processo de escrita da tese do Professor Silas José de Paula.

Ressaltou ainda que os professores supramendionados deverao retor-

nar com suas teses defendidas.Na oportunidade, 0 Professor René

Barreira esclareceu; que, tendo encerradoo prazo de 04(cwatro) anos ,

apenas em caso de excepcionalidade a prorrogagao seria concedida.

Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. ‘Sétima

matéria. Progressao funcional de Professor de 19 e 22 Graus.A Con—

selheira Dulce Castelo relatou a matéria, apreciada pelo Colegiado

Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniéo de 08.09.94, no

que diz respeito a progressfio funcional horizontal da Professora

Venétia Luzia Saldanha Fontenele, da Casa de Cultura Britanica ,

referente ao intersticio 1992/2 3 1994/1, da Classe D referéncia 1

para a Classe D referéncia 2 do Quadro do Magistério de 19 e 29
Graus. A Comissao de Avaliagéo composta pelos Professores Carlos

Alberto de Souza, Maria Ionele Teixeira Poster e Eliseuda Rosali

Isaias de Jesus julgou a Professora Venétia Luzia Saldanha Fontene

le apta a progressfio supramencionada, tendo atribuido média 8,8

(oito virgula oito). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Assuntos do interesse do Centro de Humanidades e / ou
dq urr FIpinan rpnreqenfanfin do Centro de Humanidades iunto a
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CPPD. Professor René Barreira comunioou que o mandate do Professor {José
Ferreira de Moura e do seu suplente Professor Francisco Sales de Sousa ,
como representante do Centro de Humanidades junto a CPPD, terminaré em
29.10.94. Lembrou que nova eleigao deveria ser realizada para o mandato
de 02(dois) anos, de acordo com o que dispoe o Regimento da Comissao Per
manente de Pessoal Docente (CPPD), tendo feito.a 7 leitura 7 77 do
mesmo. Em seguida, os Professores Maria de Jesus de Sé Correia, Raimundo
Nonato de Lima e Peregrina Fatima Capelo Cavalcante foram indicados por
este Conselho de Centro para oomporem a Comissao Eleitoral que deveré
coordenar o processo de escolha do novo representanté do Cafimo -.Humanida
des junto a CPPD.Anteprojeto de Resolugfio sabre concurso para livre do—
céncia. Dando continuidade a reuniao, 0 Professor René Barreira afirm0u
que o Anteprojeto de Resolugao sobre o concurso para livre-docéncia (an-
teriormente distribuido com os Senhores Conselheiros) entraria na pauta
na proxima reunifio do CONSUNI, sendo porém apreciada naquele dia por
Diretores de Centros e Faculdades, Pré-Reitores e o Magnifico Reitor. Na
oportunidade)o Professor René Barreira fez a leitura do referido ante-
projeto, colocando-o em discussao. Manifestaram—se os seguintes Conse—
lheiros: Carlos Neves d' Alge—afirmou ter sido beneficiado com o concur—
so de Livre—Docéncia as 15 anos; que as justificativas do :Bpteprogeta
eram justas e claras, sendo o mesmo uma oportunidade para os oolegas ;
Francisco Souto Paulino— n50 concordou com o Anteprojeto, tendo em vista
que o meSmo se restringe no Art. 19 letra a, a concessao de livreedooéni
cia apenas a Professor Adjunto, portador do titulo de mestre; defendeu
que fosse beneficiado o professor, a partir da categoria de Assistants
IV com Mestrado; Maria Elias Soares— ponderou que o titulo de livre-do—
cente, nos moldes em que a Universidade Federal do Cearé o confere, su-
bstitui o titulo de Doutor, por se equivaler a este. o grau de envolvi—
mento com as atividades académicas e o nivel de exigéncia; entretanto,
n50 é o mesmo para a obtengfio dos dois titulos, ja que o Doutorado real
mente promove uma formagao academics, favorecendo a interagao do docen-
te com pesquisadores de outros Centros, possibilitando-lhe oportunidades
de avaliar seus conhecimentos e sua prética, enquanto o concurso de Li-
vre-Docente, por ser concurso, é pontual, avalia apenas um momento. Por
estas razfies a Conselheira discordou da idéia de estender o concurso a
docentes que, por estarem no inicio da carreira, devem terimuito tempo na7UFC
e podem portanto investir num Doutorado. SugeriUJigualmente, que a ins-.
crigfio para o referido concurso fosse limitada a docentes que estejam a,
pelo menos 5 (cinco) anos da aposentadoria, para que os beneficios de-
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Doutorado; que a tarefa primordial da Universidade era a qualificagfio acg
démica; portanto, a Livre—Docéncia n50 substituia o Doutorado, devenmaser

adotada em casos excepcionais. José Lefio Alenoar Uliveira Junior - condg

nou 0 fato de 0 Anteprojeto n50 liberar o professor de suas atividades do

oentes para que pudesse elaborar tese de Livre—Docéncia, tendo considera—

do deselegante constar na justificativa que alguns Doutorados 550 de qua

lidade duvidosa. Orozimbo Lefio de Carvalho Neto — admitiu que o Antepro—

jeto levantava a questfio da motivagao: quem tem motivagfio faz Doutorado em

outro Estado, quem n50 tem condigfies faz a Livre-Docéncia, sendo o Anteprg

jeto uma maneira de agraciar estes docentes. Maria de Jesus de Sa Correia-

levantou duas quest'o’es: se 0 Anteprojeto privilegia a qualifieagao ou a cate-

goria funcional a qual pertence o docente. Se privilegia a qualificagfio

Ctitulo de mestre) nao hé.raz§o para que somente os adjuntos possam part;

cipar do concurso de Livre—Docéncia; se por outro lado privilegia o fato

de 0 professor ter que ser adjunto, o critério usado no art. 19 letra Q

nao lhe parecia um critério de valor académico plausivel. Além disso, ‘a
Conselheira abordou a questao de a progressao funcional ter viabilizado

professores apenas com graduagao, tendo os mesmos atingido a classe de

adjunto. Angela de Moura Marques - admitiu ter sido beneficiada com a me-

dida de 1987 (pois era colaboradora e passou para assistente), mas nem

per 1550 se sentiu desmotivada para continuar sua formaoao académioa. fig;—

mundo Nonato de Lima - ponderou que o docente sem ser liberado de suas

atividades académicas como se refere nas justificativas do AntqnmjeU3("sem

dispensa de sua carga horaria, sem bolsa de estudos, sem afastamento..."),

jé limita uma qualificagao. Finda a discussao, 0 Professor René Barreira

oolocou o Anteprojeto de Resolugao sobre Livre-Docéncia em votagao, tendo

sido aprovado por unanimidade pelos Senhores Conselheiros. 0 Professor Re
né Barreira propos ent§0 levar a0 CONSUNI o posicionamento deste Conselho,

com apresentagao de emendas. Ficou entfio deoidido que oada Departamento '

discutiria o Anteprojeto em questao, sendo o mesmo, matéria da proximareu

nifio deste Conselho. Egflunicagfies. 0 Professor René Barreira comunicou '
que ha presente data, 0 Governo Federal estaria liberando recursos para a

construgfio da Biblioteca da area de Humanidades, prevista para ser inaugu

rada até 31.12.94, e que também, na presente data, a Administragao Federal
estaria autorizando a licitagao da urbanizagao da area II. Em seguida, a

Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia comunicou que 0 Departamento de

Letras Vernéculas estava oferecendo novamente, o Curso de Especializagao

de Leitura e Escrita, com 420 horas, tendo solicitado que os Senhorescng

fes de Departamentos o divulgassem. Nada mais havendo a tratar, o Senhorfl

Diretor declarou encerrada a sessao, da qual, eu, Maria de Nazaré de 01;

veira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presents ata, que demfis

de lida, vai assinada por mim e pelos presentes... Em tempo: na pégiha
PA 4_:..-_,-- .4- .7.-_,..-V.,_7.,.. - ”-ma .1... n-.,,-.-.1l~-:..—. 1A-): lax“ n1 nnnnn n13..n:


