
ATA DA 193a. SEssAo ORDINARIA Do CONSE~
LHO Do csn'rso DE HUMANIDADES DA UNIVE§
SIDADE FEDERAL Do CDARA ....l...........

A03 28 (vinte e oito) dias do Fmés de
agosto de 1992 (mil novecentos e noventa e dois), is 9:20 (nova horas

e vinte minutes) realizou—se na Sala de Reunises, mais uma sessao cg

dinéria, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Barrei-

ra, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastiéo Teo—
berto Mourao Landim, Chefe do Departamento de Literature; Maria de Jé
sus de 55 Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e representante do
Departamento de Letras Vernaculas; Débora Candida Dias Scares e Maria
Conceigéo Moreira Leite, Chefe e Representante do Departamento de Lé
tras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamento de

ComunicagEo Social e Biblioteconomia; Zaira Ary, no exercicio da Che-
fia do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia e Odilio A 1 v es

Aguiar, representante do referido Departamento; José Célio Freire,Ch§
fe do Departamento de Psicologia; José Linhares Filho, Lrgpresentando
a Coordenadora do Curso de Letras; Francisco Gilmar Cavalcante de Gag

valho, respondendo pela Coordenagao do Curso de Comunicagao Social; —
Virginia Bentes Pinto, representando a Coordenadora do Curso de Bi—

blioteconomia; Gloria Maria dos Santos Diogenes, Coordenadora do Cug
so de Ciéncias Sociais; Célia Leite Julifio, Coordenadora do Curso de
Psicologia; FranciSCO de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Gui
so de Histéria; Luiz Tavares Jfinior, Coordenador do Curso de Mestzado

em Letras; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de

Cultura Estrangeira; Renato Roseno de Oliveira, representando o Dire~

t5rio Central dos Estudantes. A convite do Diretor do Centro l99mfiéié}
ceram 5 reuniio as Professoras Ana Maria Tavares Simaes, Maria Sulam£ '
ta de Almeida Vieira e Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, re-

’“xd

presentantes e suplente do Centro de Humanidades junto ao V_Cofi§§lho

de Ensino, Pesquisa e Extensao. Havendo quorum, 0 Professor René Bar—

reira colocou a ata da 192a. Sessio Ordinaria deste Conselho em dis—

cussfio, tendo sido feitas as seguintes retificagaes: ”Em tempo: na pg

gina 59, onde se lé "O Conselheiro José Célio Freire, na qualidade de

membro da Comissao supramencionada, admitiu que na area da Tecnoloqia

ha maior receptividade por parte da Universidade, em prejuizo de OE
tras Ereas "leia-se "o Conselheiro José Célio Freire, na qualidade
‘de membro da Comissao supramencionada, admitiu que na area de Tecnolé
gia ha maior atratividade para investimentos externos a Universidade,
em preqzo de outras areas"; na fiégina 59, onde se lé "Enquanto 1350
a Conselheira Gloria Diogenes afirmou que a matéria merecia atengao,-
mi: finale-"191»- finenuir‘ln nnflnri a nar'l'i? nara “ma nr'i 1731"! 7.3550 . finch/fin
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dida como privatizagao, o que a Conselheira oonsiderava que deveria

ser examinado caso a case". Posta em votagfio, a ata em questéo foi

aprovada por unanimidade.

PR;§§§§§_MATERIA. Aprovacao de Comis—
sfio‘Julgadora de Concurso. A Conselheira Maria de Jesus de Sa Cor-

reia relatou a matéria referente a indicagao dos docentes José Lemos

Monteiro (Adjunto - UECE), Paulo Mosénio Teixeira Duarte(Assis —

tente - UPC), Francisco Tarcisio Cavalcante(Adjunto — UFC), Supleé

tes: Maria Elias Scares (Adjuntc — UFC), Vicéncia Maria Freitas Ja—

guaribe(Adjunto - UECE) e Maria Aurora Rocha Costa (Adjunto - UECE)

para comporem a ComissSo Julgadora do concurso para Professor Auxi—

liar, Setor de Estudo: Lingua Portuguesa, em Regime de Dedicagéo Ex-

clusiva, conforme Edital n? 69/92. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada.por unanimidade.

§EGUNDA._MAT§RIA. Homologagao de Con-

curses. a) 0 Professor René Barreira referindo—se a matéria,afirmou

que o concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo: Administra

gao de Bibliotecas, havia sido realizado pelo Departamento de Comu-

nieagao Social e Biblioteconomia, porém a candidata Lidia Eugenia

Cavalcante sentindo—se prejudicada, lhe havia comunicado através de

documentoll na data presente, que entraria com recurso, tendo o pra-

zo de 07(sete) dias para assim proceder. Prosseguindo, o Professor

René Barreira fez a leitura da seguinte comunicagéo:"11m¢ Sr. Dire-

tor do Centre de Humanidades da Universidade Federal do Ceara, Nes-

ta. At.: Prof. René Barreira. Lidia Eugenia Cavalcante, brasileira,

casada, bibliotecéria, c n9 384.866.283—34, residents e domicilié
da nesta cidade de Fortaleza-Ce., abaixo assinada, vem, respeitosé

mente, perante V.Sa. expor, e, a final requerer o seguinte: 01 - Em

17 de agosto do corrente ano, participei do concurso para o cargo

de "ProfeSsor Auxiliar de Administragao de Bibliotecas", para o dug;

so de Biblioteconomia, do Centro de Humanidades, dessa Universidade

Federal do Ceara. 02 - Ontem, dia 26 de agosto, fui informada pela

Professors Fatima Costa, Presidente da Banca Examinadora do citado

concurso, que niahavia sido aprovada no concurso em questfio em ra-

250 de n50 ter atingido o nfimero'de pontos na prova de titulos ne—

cessarios a aprovagao. 03 -5nc9nformacom o resultado, e desejando

recorrer da decisao da Banca Examinadora do Concurso, dentro do pra

20 de sete (07) dias que me é assegurado, venho a presenca de V.Sa.

solicitar seja sustada a homologagao do concurso em questéo até que
seia inlaado o recurso a ser apresentado oportunamente. Nestes tar
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do, 0 Professor René Barreira retirou a matéria de pauta. :0 Consé"

lheiro Luiz Tavares Jfinior apresentou proposta no sentido de ser de-

signado um.relator para emitir parecer quando dagpregentacaodbrecui
so, tendo o Conselho de Centro indicado o Conselheiro Sebastiao Teo-

berto Mourao Landim. b) Quanto 5 matéria seguinte, referents 5 homé

logagio do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Filé

sofia, realizado pelo Departamento de Ciéncias Socials e Filosofia,

0 Professor René Barreira lamentou n50 ter havido quorum na reuniao
do Departamento supramencionado, convocada para 0 dia anterior, res-

saltando que reuniao, tanto de Departamento come de Conselho de Cen—

tro 550 atividades prioritérias e quando n50 realizadas causam sé-
rios prejuizos a Universidade. O Conselheiro OdIIio Alves Aguiar su—

geriu que a Conselheira Zaira Ary, no exerc£c10.da Chefia do Depar—
tamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, deveria aprovar o resultado

do concurso ”ad referendum", tendo em vista que 4 dois candidatos
aprovados estavam sendo convidados a assumir vaqas na Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. A matéria foi amplamente discutida,
tendo a Professora Sulamita Vieira afirmado que os Departamentos de—

Veriam pensar em alguns mecanismos que pudessem solucionar a falta

de quorum, pois a partir do momento em que ha uma Inga pela Univers£

dade pfiblica e gratuita, deve-se dar satisfacao 5 sociedade. A Consé
1heira Virginia Bentes Pinto admitiu sua preocupagfio ao saber que

duas reuniaes marcadas no Departamento de Ciéncias Sociais e Filoso-

fia haviam sido canceladas por falta de quorum; questionou o perfil

do profissional que a Universidade Federal do Cear5.e§§§Va“§9§ga§aoea

o compromisso com a profisséo. 0 Professor René Barseira, diante do

impasse, esclareceu que a Conselheira Zaira Ary poderia aprovar "ad

referendum" do Colegiado do Departamento e o Conselho deste Centre g

preciaria a matéria. Pedindo a palavra, a Conselheira Zaira Ary é

firmou que o fato era inusitado e que a Conselheira Sulamita Vieira

havia levantado uma questfio muito séria; que alguma coisa deveria

acontecer a nivel de Centro para que repercutisse no Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia. 0 Conselheiro Francisco Souto Pauline

admitiu que a Conselheira Zaira Ary estava diante de uma situacfio d§
licada, poréfi que sua aprovagao "ad referendum" seria uma advertén-
cia para o mencionado Departamento. Em seguida, a Conselheira Zaira

Ary aprovou "ad referendum" do Departamento de Ciéncias Sociais e Pg

losofia o resultado do concurso em pauta. Dando prosseguimento 5 reg

nifio, o Conselheiro 0dilio Alves Aguiar fez a leitura da ata do cog

curse para Professor Assistente, Setor de Estudo: Filosofia, tendo

side a seguinte, a classificagéo final: primeiro luqar - Ivanhoé A1-

buquerque Leal — 74 (setenta e quatro) pontos; segundo lugar - Kle—

har Carneirn Amara — 72 (setenta e dois)oontos: terceiro luqar— Frafl
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c) A Conselheira Maria Dulce Sousa Castele relatou a matéria refe—

rente ao resultado do concurso para Professor de 19 e 29 4n§raus,—
Classe D, para preenchimento de 01 (uma) vaga na Casa de Cultura

Britfinica, conforme Edital n9 58/92. A finica candidata inscrita R§

sana Maria Maura de Melo obteve as seguintes notas: Prova de Titu-

los(7,o; 6,0; 6,0), Prova Escrita (8,0; 7,0; 8,0) e Prova Ora1(5,0
5,0; 4,0). For ter obtido notas inferiores a 6(seis), a candidata

Rosana Maria Moura de Melo n50 obteve aprovagfio. Pesto em votagfio,

o resultado do concurso foi homologado per unanimidade.

EERCEIRA MATERIA. Afastamento de docente. 0 Conselheiro

Dilmar Miranda, na qualidade de Chefe- do Departamento de ' _Ciencias

Socials e Filosofia, aprovou “ad referendum" do Departamento em 12.

08.92 e 0 Professor René Barreira aprovou "ad referendum“ do Consé

lho de Centre, na mesma data, a solicitagao de afastamento de inté

resse da Professora Zaira Ary, no periodo de 20.10.92 a 25.11.92, a
fim de defender tese de Doutorado, na Universidade Paris VII-Franga.
O Chefe do Departamento esclareceu no processo que referido afasté

mento nae implicaria em contratacéo de substitute. Estando presente

a reunifio a Conselheira Zaira Ary prestou alguns esclarecimentos sé

bre sua tese, tendo agradecido 5 Diregio do Centre, a ajuda receb£
da para a concretizagfie da mesma. 0 Professor René Barreira parabgh4.

nizeu-a pelo fate do Centre de Humanidades esta ganhando mais uma
Doutora. Pasta em vetacao, es Senhores Conselheires referendaram a

aprovagfio do Direter do Centre quanto a matéria.

gggggé gaggggg. Prorrogagao de afastamento de decen-
te. 0 Conselheiro Francisco Souto Pauline relatou a matéria aprové

da pelo Departamento de Comunicagéo Social e Biblioteconomia em reg

niSo de 26.08.92, referente 5 solicitagao de prorrogagao de afastg
mento de interesse da Professora Jfilia Maria Pereira de Miranda Hefi

riques, no periodo de 01.01.93 a 30.09.93, a fin de complementar
pesquisa para sua tese de Doutorado, na Universidade de Montreal-Cg

nadé. 0 Censelheiro Francisco Souto Pauline esclareceu que a Profeé

sora Jfilia Henriques esté afastada per um periodo de 04(quatro)anos,
que expirar—se-é a 31.12.92, porém que em Montreal havia encontrado

um acervo de grands valia para complementar sua tese, decorrendo no

pedido de prorrogaqéo de afastamento. Esclareceu ainda que n50 sé
ria necesséria a contratagfio de professor substitute. Posta em vote
950, a matéria foi aprovada per unanimidade.

gggggg gaggggg. Projetos de Extensio.‘- 22.. o Departé
mehtn 6e Ciancias Socials e Filosofia anrovou. em reuniao de 06.08.
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tal - Etica e Demecracia“, ceordenade pela Professora Gloria Maria

dos Santos Diégenes, realizado no periedo de 05 a 07.08.92, com

Carga horéria de 12 (doze) horas. Teve come ebjetivo "discutir queé

toes ambientais articuladas 5 area das ciéncias humanas e que peg

mearam as discussoes no Forum Global - 92 da Sociedade Civil“. Cog

tou com a participagfie des seguintes expositores: Roberto Santos -

- Para, Carlos Walter Porto Gengalves — Rio de Janeire e Mauricio

Waldmann - Sac Bernardo do Campo—Sae Paulo. O Seminarie fei desti

nado a alunos e professeres da Universidade Federal do Cearé, come

de outras Universidades. A matéria foi relatada pele Professor Re

né Barreira que salientou ter side um Seminérie interdisciplinar.

Posta em votagao, a matéria foi aprevada per unanimidade. g: 0 Dé

partamento de Ciéncias Socials e Filesefia aprevou em reuniae ‘de

06.08.92, 0 projeto de extensfio intitulado ”Valores e Contra-Valo-

res do Catolicismo na América Latina“, ceordenade pelos Prefessé

res Francisco de Assis Santos de Oliveira e Maria Dulce Sousa Gag

tele, realizado no periodo de 22 a 26.06.92, com carga heréria de

15(quinze) horas/aula. Objetivou "analisar es valeres e contra—vi

leres do Catolicismo na América Latina e refletir sebre a invasao'

de seitas e sobre a perda da hegemonia catélica na América Latina".

Teve come clientela, alunos da graduagée da UFCo UECE e e pfiblico

em geral. A matéria fei relatada pelo Professor Francisco de Assis

Santos de Oliveira, tendo afirmade que este projeto de extensao eé

tava inserido no Projete "500 Anos de América - Admirével Mundo Né

ve?', promogfio do Curse de Histéria deste Centre, das Casas de Cu;

tura Estrangeira, da Pré-Reiteria de Extensae da UFC e Secretaria

de Cultura e Desportos do Estade. Posta em vetagao, a matéria foi

aprOVada por unanimidade.

§§§g§ gaggggg. AlteragSes no prejete do Curso de Peg
tugués para Estrangeiro. 0 Professor José Alber Campos Uchoa ré

latou a matéria referente as seguintes prepostas de alteragae no

prejeto, do qual é Coordenador, intitulado ”Curse de Portugués pg

ra Estrangeiro", oferecide pelos Departamentos de Letras vernécé

las e de Letras Estrangeirasz=al que, ao invés de curses de 60

horas em quatro meses, sejam oferecidos curses de 30 horas em deis

meses, dividinde-se, portanto, cada semestre letivo em dois médé

los de 30 horas-aula. A mudanga favereceria as inscrigaes no curse,

pois a maieria dos estrangeiros interessados em estudar pertugués

n50 chega a passar quatro meses em Fortaleza: 21 que a taxa de ins

cricao para estrangetros sem vinculo com a U.F.C. venha a custar

Cr$ 120.000,00 (canto e vinte mil cruzeires), ficando a insorigao

de estudantes vinculados a Universidade em Cr$ 20.000,00 (vinte mil



can as prepostas de alteragé’o supramencionadas, acrescentando que o

Curso em questao havia sido ministrado no semestre passado para uma

clientele de estudantes alemaes, franceses, hisPano—americanos, da

Costa do Mariim, do Senegal, do Japao, da Norueqa e da Dinamarca e

que duas falhas tinham sido verificadas: a primeira, causada pelas

poucas condigoes com respeito a equipamentos; a segunda, oriqinada

. pela periodicidade do Curso: mesmo quando um estrangeiro passava qua

tro meses em Fortaleza, dificilmente este periodo coincidia com 0 de

realizagao do Curso e, em geral, permaneciam os estudantes interessé

dos em aprender portugués num periodo bem menor, ficando privados de

certificados de frequéncia on n50 se inscrevendo, sendo apenas alu—

nos-ouvintes. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidé

de. Dando prossequimento a reuniao, 0 Professor René Barreira passou

a palavra a Bibliotecéria Norma Helena Pinheiro de Almeida, Diretora

do Sistema de Bibliotecas do Centro de Humanidades. Norma Almeida;rg

feriu-se a reforma que esté sendo realizada na Biblioteca, neste pé

riodo de férias e que se prolongara no periodo letivo. Acrescentou -

ainda que havia recebido, através de doagao, vasto material de diveg

sas areas. No sentido de que fosse feita uma triagem, jé havia soli-

citado aos Departamentos deste Centro, a cooperagao dos professores,

pols o prazo seria de 45 (quarenta e cinco) dias e estava se esgotaé

do-

§§g§g§_fi§g§RIA. Assuntos de inte—
resse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. l) 0 Professor René Bar—

reira passou a palavra ao representante do Diretério Central dos Es—

tudantes, Renato Roseno de Oliveira, que fez a seguinte explanagao:

ele e Mariano da F. Neto, do Centro Académico de Enqenharia Civil,

estavam comparecendo as varias insténcias da Universidade para abor-

dar o alto percentual, 95% (noventa e cinco por cento) de reprovagao

no vestibular; ja haviam procurado a Pré—Reitoria de Graduagéo, onde

discutiram a mudanga, tendo discordado da sistemética. Renato Olive£

ra afirmou ainda que anfiaiase apegara a idéia de que o Segundo Grau

deveria ser questionado e reformulado, porém as pessoas estavam, na

realidade, questionando o Vestibular da UFC, onde alunos aprovados -

na UNIFOR e UECE haviam sido reprovados. Demonstrou ainda sua preocfi

pagao pelo fato de varies cursos na UFC n50 terem preenchido suas vi

gas, alguns até na ininencia de extingao. Abordou ainda o fato de

que a autonomia da Universidade também estava sendo discutida, pois

as mudangas haviam sido processédas sem a participagao dos Coordena—

dores de Cursos e de outros segmentos da Universidade. Ressaltou que

0 Centro de Tecnologia havia se posicionado quanta ao vestibular, lg
_I__f-_! - :1- __._-_...Ir.._ ‘11-'a Mgdéifinsmn+n nun ugh 'Ffi" 1937356 em
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reira afirmou que a Diretoria da ADUEC pretendia realizar um Semini
rio sabre a questéo do vestibular, juntamente com o Diretério Cen-
tral dos Estudantes. Pasta a matéria em discussfia, a Conselheira Mg
ria-de Jesus de 55 Correia fez um histérica dos vestibulares anterié
res, tendo inclusive participado da oomissfia de corregao de reda-
gSes. Admitiu que o alto indice de repravagio jé era previsIvel, n50
para a Comissaa de Coordenagfia do Vestibular (CCV), que aqora se
preocupava. Continuou afirmando que as alunos que hoje ingressavam
na Universidade n50 diferiam dos anteriares, a que diferenciava era
a entrada _i reduzida de alunos. Demonstrou sua preocupagao quanta
ao preenchimento dos planos da CPPD (Camissao Permanente Pessoal Da-
cente), pois n50 haveré turmas a serem preenchidas. Afirmou ainda
que a mudanga no vestibular foi gerada em 02(dois) meses, sem maié
res discussSes; que a vestibular era um evento pelo que a Universidé
deapargpiacxm1destaque nos jornais, havendo partanto neceSsidadepde
repensé-lo. Em seguida, a Conselheira Gléria Diégenes chamau atengio
para a fate de que as medidas estavam sendo adatadas de cima para
baixa, pais aa ser convacada pela Pré—Reitoria de Graduagao era seé
pre no sentido de apenas tamer conhecimento de decisées. Pedinda a
palavra, o Conselheira Teoberta Landim afirmau ter sido um absurdo a
primeira etapa do vestibular, com a calacaofio de um dificil texta do
escritor brasileiro Guimarfies Rosa. Concordou com as demais no senti
do de que as mudangas n50 estavam sendo questionadas, tendo ressalté
do que nem as Departamentos eram cansuitadas quanta a corregao das
provas. A Professora Fatima Portela parabenizou as estudantes pela
iniciativa com resPeita a discussao do Vestibular, pela seriedade na
condugao desse trabalho de peregrinagéo aos Centres e Faculdades, é
creditando ser este um problema a nivel de Centro, Departamentas e
CoordenagSes. Da maneira coma estava sendo processada, pensava ser 0
vastibular uma questEa de Cursinhos e CCV e n50 das Coordenagaes de
Cursos, Departamentos e Centros; que Departamentas e CoardenagSes dé
viam iniciar a processo de discusséo, na sua opiniéo jé bastante é
trasada. Dando continuidade 5 reuniia, a Conselheiro Luiz Tavares JE
nior admitiu ter sida um desastre o Vestibular e que as estudantes
haviam sido as mais prejudicados; propés que a Diregfio do Centra de
Humanidades convocasse as responsiveis pela Coardenagao do Vestibu—
lar para uma melhor discussio e esclarecimentas que a preocupaoaa —
dos estudantes era muito séria e que a Diregao do Centra paderia pré
mover um Seminéria. Enquanta 1550, a Conselheira Zaira Ary declarou
sua surpresa n50 apenas quanta aos atuais Vestibulares coma aos anté
riores. Par sua vez, a Conselheiro José Ferreira de Maura manifestofi
—se quanta a questfia politica, tendo ressaltado qua as prafessares
“En hnfl‘i am can? iflnnraflnq nn rn-nr'ncen m1¥+4r~nu run: :- aAm4n4 ai-vsngn _
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procedimento politico—académico. Em seguida, 0 Professor René Barrefi

ra afirmou ter exposto sua posigao sobre o Vestibular em reuniao com

o Magnifico Reitor e Diretores de Centros e Faculdades, salientando,

na ocasiao, que qualquer mudanga n50 fosse implementada subitamente;

que as criticas ao modelo atual do Vestibular n50 deviamrw ser cofi —

fundidas a aceitagéo de modelos anteriores. Acrescentou que o resu1~
tado do vestibular n50 o havia surpreendido, ressaltando ainda a reg

ponsabilidade da Universidade em relagao ao ensino do Segundo Grau,

pois ela forma seus professores. Finalizando comunicou que convida-

ria o Pro-Reitor de Graduagao e o Presidente da CCV para a préxima

reuniao deste Conselho. Logo em seguida, o Conselheiro Francisco Sci

to Paulino pediu a palavra para dizer que gostaria de introduzir neg

ta discussao o fato de que a histéria da Universidade fazia parte de

um contexto nacional; o que estava acontecendo era anuéncia as medi

das que haviam sido adotadas sem consulta. Propés que os Departameé

tos aprofundassem ao maximo esta discussfio sobre o vestibular para

que pudessem levar sugestfies ao encontro a ser promovido pela ADUFC

e DCE. Expressando sua opiniao, a Professora Ana Tavares Simfies para

benizou as pessoas que haviam se manifestado, ressaltando que o Coor

denador da CCV e o Pr6~Reitor de Extensao tinham admitido que ao fi

nal do resultado do Vestibular haveria um debate dentro da Universi—

dade com a participagio da sociedade, o que na realidade n50 aconte-

ceu. Enquanto 1350 o Conselheiro José Célio Freire demonstrou estar

preocupado com as questaes abordadas e tambem com a questao politi—

ca, acrescentando que a omissao estava proporcionando estas ocorren

cias. A Professora Sulamita Vieira abordou a questao da falta de di—

vulgagfio dos professores que elaboraram o Vestibular a nivel de De—

partamento, assim como a falta de participagao nas decisSes na atual

Administragao Superior, tendo ainda criticado as declaracoes do Pr6—

ReitOr de Graduagao em reportagem sobre o Vestibular no Jornal “0 Po

vo“ . Dando continuidade a discussao da matéria, o estudante Renato

Roseno de Oliveira afirmou que as questées eram muitas, tendo enume-

rado alguns itens: a) a metodologia: sera que esté sendo adotada no

sentido de avaliar o candidato?; b) as vagas ociosas: c) a reSponsa-

bilidade social; d) a omissao diante de uma Administragao ilegitima'

e autoritaria. Renato Oliveira acrescentou que o encontro a ser pré

movido pela ADUFC contara com a participagao dos trés seamentos da

Instituigao, objetivando repensar a Universidade. Finalizando, 0 Pro

fessor René Barreira agradeceu a presenga dos membros do Diretério

Central dos Estudantes e lamentou a auséncia da representagao estfi

dantil nas reuniaes deste Conselho. 2) Dando continuidade a reu-

nifio, 0 Professor René Barreira referiu-se a escolha do representanta
. - :_ n-_.|_._- .3- VV-Qu—ndaafiaa -'-un'I-n a Pam! qqrgn Dermanente d8 Pessoal
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fiectives suplentes serao eleitos diretamente per seus pares, através

de votagao secreta, nos respectivos Centres ou Faculdades, n50 pedeé

de ser eleito docente que esteja investido em Fungio Comissionada ou

Fungio Gratificada na Universidade. § 19 — 0 mandate dos membres de

que trata o caput deste artigo seré de 02(dois) anos, exercido, obr£

gatoriamente, no regime de Dedicagao Exclusiva, sendo permitida uma

recendugao." Em seguida foi aprevada a Comissfie Eleitoral constitui

da pelos Ptofessores Odilio Alves Aguiar, Maria do Rosario de Fatima

Portela Cysne e Maria da Conceigao Moreita Leite, que deveré coorde-

nar a eleigao. 3) 0 Professor René Barreira prepés transferir para

a préxima reuniao deste Conselhe a discussao sebre anteprojetosde Ré

solugao que regulamentam concursos para Professor Adjunte,Assistente

e Auxiliar. goggngg§§§§§. 0 Professor René Barreira comunicou que o

nome do Professor Carlos d'Alge havia side indisado, com f§;gny§fibia

dos membros deste Conselho, para representar 0 Centre de Humanida—

des, na qualidade de erador do corpo docente desta Universidade, na

selenidade de celagfio de gran, no préximo dia 02 de setembro. Comun£

ceu ainda que entraré de férias no periedo de 01 a 15 de setembro —

proximo, indo em seguida para o CanadéJEicando a Professora Maria

Elias Scares, Vice-Diretora, no Exercicio da Diretoria. Nada mais

havendo a tratar o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao, da

qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secreti-

ria, lavrei a presente ata, que depeis de lida, vai assinada per min

e peles presentes...


