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ATA DA 214ESESSfiO ORDINARIA DO CDNSELHO
DU CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL D0 CEARA....,..................

A05 12 (doze) dias do més ‘de novembro de 1993 (mil novecentos e noventa
e tres))as 9(nove) horas e 15(quinze) minutes) realizou-se na Sala de Rq;
aides, mais uma sessfio ordinéria do Conselho de Centro, sob a presiden—
cia do Senhor Diretor, Professor René Barreira, contando com a presenca
dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares, Vice—Diretora do .Centrq
Sebastiao Teoberto Mourao Landim e Ana Maria Pereira do Régo Monteiro ,
Chefe e representante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de
Sé Correia, Chefe do Departamento de Letras Vernéculas; Débora ”candida
Dias Soares 8 Carlos Alberto de Souza, Chefe e representante do Departg
mento de Letras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departg
mento de Comunicagéo Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de .Miranda
e Isabellle Braz Peixoto da Silva, Chefe e representante do Departamento
de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Freire e Veriana de Fétima
Rodrigues Colaco, Chefe e suplente de representante do Departamento de
Psicologia; Francisca Siméo de Souza 8 Adelaide Maria Gingalves Pereira,
Chefe e representante do Departamento de Histéria; Euterpe Barreto ,Rosa
de Sousa, Coordenadora do Curso de Letras; Virginia Bentes PInto, Coordg
nadora do Curso de Biblioteconomia; Célia Leite Juliéo, Coordenadora do
Curso de Psicologia; José Linhares Filho, Coordenador do Curso de.Mestr§
do em Letras; Ismael de Andrade Pordeus Jflnior, Coordenador do Programa

de Pés-Graduagao em Sociologia; Maria Dulce Sousa castelo, Coordenadora
Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Carlos Henrique Viana, represene
tante ,‘ ,do Centro Aoadémico de Comunicagao Social; Eurilanda Arafijo,
representante do Centro Académico de Letras. A convite do Diretor do
Centro compareceram a reuniao as Professoras Ana Maria Tavares Simfies re
presentante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino,Pesqui—
sa 6 Extensfio, Dina Cestari e Vanda Silvia Guimaraes e Silva. Dando ini-
oio a reuniao 0 Professor René Barreira desejou boasemmas a Professora
Virginia Bentes Pinto, recém—eleita Coordenadora do Curso de Bibliotecg
nomia e em seguida colocou‘aatéégda’ZlEa Sessfio Ordinéria deste G VCohselho
em discussao, tendo sido feitas as seguintes retificagfies: Em tempo: na
pégina 63 onde se lé "tendo em vista ser 0 Professor Daniel Soares Lins,
Professor Visitante, n50 permitindo o regulamento do concurso" leia—se
" néo permitindo a Resolucfio n9 56/92 do CEPE"; na pégina 67 onde se lé
" e a implantagéo de estégio na escola pfiblica "leia-se "estégio em lin-
gua estrangeira na escola pdblica"; onde se lé "tais personalidades tém
demonstrado sdrpresa diante do nivel" leia-se "diante do bom nivel"; on—
de se lé "0 Professor René Barreira expressou,em seu nome e no da Profeg
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lo apoie rscebido". Pesta em vetagae, a ata emiquestae fei aprovada per

unanimidade. PRIMEIRA MATERIA.Aprevac§e de Comissfises Julgadoras ds Cefl
curse. a) 0 Conselheire Jesé Célie Freire relateu a matéria referents a
indicagfie feita pelo Departamente de Psicolegia em reunifie de 31.08.93,

dos docentes: Maria de Fatima de Sena e Silva (Assistsnte—UFC-Prssiden-
ts), 0rezimbe Leao de Carvalhe Nete (Adjunte-UFC), Tsrezinha de Jesus '
Pinheirc Maciel (Adjunte-FACED-UFC), Suplentss: Francisco de Assis Came
10 Parents (Assistents-UECE) e Cézar Wagner de Lima Géis (Assistants -
UFC) para cemperem a Cemissfio Julgadera de cencurso para Professor Aux;

liar, Setor de Estude: Psicelogia da Industria, conforms Edital n970/93

Pesta em votagae)a matéria fei aprovada per unanimidade. b) A Conselhei '

ra Débora Scares rslateu a matéria referents a indicagée feita psle DE
partamente de Letras Estrangeiras dos decentes: Ivanova dos Santos Dias

Scares (Adjunte—UFC—Presidente), Maria Ester Campos Monteire (Adjunte -
UECE), Martins Suzanne Kunz (Adjunte-UFC), Suplentes: Teresa Maria Fro—

ta Bszsrra (Adjunto-UFC) s Marlene Alexandre Rolim (Adjunte—UECE) para
comporem a Cemissfie Julgadora do concurse para Professor Auxiliar, Se -

tor de Estudo: Francés—Lingua e Literatura, conforms Edital nQ 51/93. '

Posta em vetacae, a matéria fei aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATE-

_§lfl. Afastamente de docente. 0 Censelhsire Teoberto Landim relatou a
matéria aprovada pelo Dspartamente ds Literatura em reuniae de 04.11.93,

referents ao afastamento da Professera 0dalice de Castro Silva no perig
do de 03.03.94 a 03.03.98, a fim de cursar deuterade em Teoria Litera —

ria 6 Literature Comparada, na UNESP — Faculdade de Ciéncias e Letras -

Campus de Assis - $50 Paulo. 0 Departamente de Literature esclarsce '

que n50 haveré necessidade de contratagae ds professor substitute, fi -

cando as aulas da Professera 0dalice de Castro Silva sob a responsabi—

lidade da unidade curricular. Posta em votacfie a matéria fei aprovada '

per unanimidade, rsssaltande 0 Professor René Barrsira que 0 afastamen—

te seria per 01 (UM) ane, renovével até 04 (QUATRU) anes. TERCEIRA MA—

TERIA. Prorrogagfie de afastamento de docente. 0 Censelhsire Jesé Célie

Frsire relateu a matéria aprovada pela Chefia do Departamento de Psicg

legia "ad referendum" do Departamsnte em 22.10.93 s pelo Diretor do

Centre "ad referendum" de Conselho de Centre em 26.10.93, referents ae

afastamento do Professor Antonie Caubi Ribeiro Tupinambé,ne periodo ds

30.10.93 a 30.09.94, a fim de rsalizar estudos a nivel ds Deutorado,na

Universidade de Celenia - Alemanha. 0 Departamento de Psicelogia escla

recs que nae haveré necessidade de centratagae de professor substitute.

0 processe em questfio jé havia side encaminhade a Pré—Reitoria de Peg

quisa e Pés-Graduagae tende side devolvide psla CPPD para retificar e

periede de afastamento .apresentado come de 30.10.93 a 30.09.94. 0 Con

selhsiro José Célie Freire afirmeu que o processe devsria ter side some
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QUARTA MATERIA - Projetos de Extensfio a) A Conselheira Débore SBames
relatou a matéria referents eo projeto de extenseo intituledo " Curso
de Converseoao em Lingue Inglesa", ooordenado pele Brofessore Vanda
Silvie Guimaraes e Silva, da Case de Cultura Britenice e aprovedo em
reuniao do Depertamento de Letras Estrengeires de 04.11.93. A Conse

lheira Débora Soares referiu-se ao periodo do curso,aos objetivos e
a ciientela.Finde e apresentegao do projeto, a Conselheire Dulce Ca§
telo menifestou sue estranheze pelo fato de 0 projeto n50 ter sido eg

ceminhado com aprovagfio da Casa de Cultura Britenice, tendozessauado
ainda que em nenhum: momento este projeto hevie pessado pele Coordena
gfio Gerel das Casas de Culture. A Conselheira Dulce Castelo também B§L-
clereceu que o projeto em questao estava, naquele momento, sendo aprg
oiedo pele Case de Culture Britanice, dai isua estranheza,pois a ofe;
ta deste curso deverie ter sido feite pela Casa de Cultura Britanica
e n50 pelo Departamento de Letras Estrangeires. Por sue vez, a Consg
lheira Débore Soares tembém estranhou que n50 tivesse sido enexedo
oficio com aprovagao de Casa de Cultura Britanioa.ueghdimnmflemamm3,rn
a reuniao deste Conselho de Centre, a Professore Vanda Silvie Guima

raes e Silva esclareceu que o projeto em discussfio havie sido enexedo
ao seu pedido de mudanga de regime de trabalho; esclareceu ainde que
o projeto hevia sido enceminhedo eo Departemento de Letras Estrangei-
res em outubro, enquento que a Resolugeo que cria a ,Cdemeaéadaria
des cases de Culture Estrangeira' ere de novembro .Continoou dizendo
que Qiprqjetp em quested jg hayia sido- apreciedo pele Case de Cultura Bri
ténice nume reunifio tumultuade e que a Coordenadore LGCie Sales hevia
esquecido de reseéiter em ofioio que o projeto tinha sido aprovado
Porémm aoreseeotou, esteve chegando de reunifio ma Case de Culture Br;
ténice onde refafiflo projeto havie sido eprovedo por unenimidede. ,
pois ninguém ia negar que uma professore trebelhesse.0 Professor René
Barreira retificou o pronunciemento de Professore Vanda Silvia Guima—
raes e SIlva, afirmendo que a Resolugéo n9 D9/CONSUNI, que crie a
Coordenadoria das Cases de Culture Estrengeira data de 29:10.93.A pa;

tir desse momento, as Conselheires Maria de Jesus de Sa Correia, Débg
re Scares, Maria Elias Scares, Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Dulce
Castelo e e Professora Ana Tavares Simfies discutiram a autonomia das
Casas de Cultura, sue integragao com osLDeeettaaeobos, a atividade de
extenseo oomo sendo da gniversidade Federal do Ceeré, e n50 impertag
cie de quem iria ministrar o curso e a necessidade de 0 projeto ter
obedecido e seguinte tramitegfio: epreciado inicialmente na Case de

CUlture Britenice e posteriormente no Departamento de Letres Estreg
geires.Finda a discuSsao de matéria, e Conselheira Isabellle Brez Pei

xoto da Silva propfis sua retirade de pauta,tendo 0 Professor René Ba;
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b) 0 Conselheiro José Célio Freire relatou a metéria referente ao prg
jeto de extensao intituledo " XIV Semane de Psicologia - FIlosofie e

Psicologia", por ele coordenado. Referido projeto foi aprovedo peoela

Chefia do Departamento de Psicologie "ed referendum" do Departemento,

em 10.11.93, em virtude de nao ter hevido quorum na reuniao previste

para 0 dia 03.11.93. Reelizar—se—é no periodo de 26.1193 a 03.12.93 ,

no Departamento de Psicologiefi Auditério Cestellfi- Brenco, sendo patro

oinado pelo referido Departamento e Centro Academico de Psicologia.

Consistiré de debates, palestra danmsas-redonda - 26 horas/eula ;

cursos, seminérios e vivéncias/oficifias—Za horas/aula=50 horas/aula .
0 projeto objetivafi a) trater e relagfio entre FilosofieyePsicologia ,

dOaugde\dsu3da fundementacao de ciéncia? b) socielizer conhecimeg

tos recentes ne area do saber psicologico, em especial os produzidos

no Nordeste; c) proporcionar experiencias prético—vivencims em abo;

dagens psicolégicas diverses; d) desenvolver uma culture académica de

discusséo teorica-metodolégica em Psicologie.0estina-se a profissiong

is e alunos de psioologia, e de areas afins(sociologia, filosofie J
pedagogia, etc). Participar§o do projeto os professores: José Maria

ArrudaQEBSF), Custodio Almeida(DCSF), Zulmira Baim(DPsic), César
Wagner Géis(DPsic), Mauro M. Amatuzzi(USE e PUC—EAMBINAE), Virginia
Moreira(0Psic), Georges Bloc Bfiris(UNIFORfi, Jen Ter Regeen(UECE) ,
Suzena Kramerfflfisic),Jo§o Ilo Barbosa(DPsic) e Emanuel Z. Tourinho
(UFPA). Posta em votegao,a matérie foi aproveda por unanimidede.e) A

Professora Dina Cestari relatou a metéria aproveda pelo t..@giagoedo

das Cases de Culture Estrangeira em reuniao de 09.1193, referente ao

projeto de exten§§o intituledo " Anélise Textual em Literature Portg
guesa e Brasileira" por ela coordenado. Realizado no periodo de

03.11.93 a 01.12.93 ne Case de culture Portuguese, com carga horéria

de 20 horas, destina-se a alunos de graduagao do Curso de Letres-UFE,

interessedos da comunidade e alunos de outros cursos da UFC.Ministrg

do pele Professora ElizabethDBIas Martins, alone do Mestredo em Le

tras da UFC, objetive: a) transmitir um método de anélise e interpre
tegao textual que permita a decodificegao de textos escritos das 1i-

tereturas portuguesa e brasileire; b) preticar a analise textUal, a

partir de uma selecao procedida em eutores des dues 1iteratueas;; c)

:suprir a demanda diegnosticada entre alunos de graduegéo do Curso de

Letras da UFC, no que diz respeito a teorie e prética de I enélise

textual. Posta em votageo, a matéria foi aprovada por unanimidede.

d) A conselheira Dulce Cestelo relatou a metéria'aprovada pelo Cole—

giado das Cases de Cultura Estrangeira em reunieo de 09.11.93, refe-

rente ao projeto de extensao intituledo "Curso Bésico de Lingua Frag

cese-"Libre Echange" que sera ministrado pelos professores da Casa

de Cultura Francesa. Com carga horérie de 420 horas/aula, esté pro-
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de vagas: 75% universitérios, 15% secundaristas, 10% outros (gradua

dos). Objetiva: preparar o aluno para um bom desempenho oral e as

crito na lingua francesa.P05ta em votagfio, a matéria foi :apravada

por unanimidade. QUINTA MATERIA—Indicagao de novo representante do
Centro de Humanidades junto a Comissao de Estégios da Pré-Reitoria
de Graduasfio. 0 Professor René Barreira esclareceu que em face da
recente eleigéo da Professora Virginia Bentes Pinto- para a Coorde

nagao do Curso de Biblioteconomia, referida docente deixaria de re

presentar este Centro junto a Cfimissao de Estégios da Pro-Reitoria
de Graduagao, sendo portanto necessério que este Conselho , escoy

lhesse o novo representante. A Conselheira Maria Elias Soares suga—

ram entao que houvesse uma reuniao das pessoas interessadas para

tomarem conhecimento da legislagao e dasmnfllmihs de um represeg

tante junto a Comissfio de Estagios, como havia aconteoido no pro—

oesso de escolha anterior. Aceita a sugestfio, a Professora Virginia
Bentes Pinto ficou encarregada de coordenar o sistema de eleigao.

SEXTA MATERIA-Eleigfio de representagfie do Centro de Humanidades jug
to ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio. 0 Professor René Ba;

reira informou aos Senhores Conselheiros que as professoras Maria

Sulamita Vieira e Ana Maria Tavares Simfies completarfio no dia 26.

11,93, UZfdois) anos de mandato na qualidade de titulares da repre-

eentagfio do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Pes—

quisa e Extensao, havendo necessidade de realizar eleigao dos novos

titulares com seus respectivos suplentes, papa as vagas das mencio-
nadas professoras. 0 Professor René Barreira ressaltou que as pro
fe§soras Sulamita Vieira e Ana Tavares Simoes desempenharam a con-
tento 0 mandafio, tendo demonstrado seu interesse de que o Conselho
de Centro discutisse o processo eleitoral. 0 Professor René Barre;
ra apresentou proposta no sentido de que fosse realizada a eleigfio
com participagao de todos os professores para escolha de dois re-
presentantes e dois suplentes, e que posteriormente o Conselho de
Centro homologasse o resultado da votagfio. Sugeriu ainda o Profess
sor René Barreira que uma representagfio ficasse com a area de La-
tras e a outra ficasse com 3 area de Ciéncias Humanas.Em seguida,o

Conselho de Centro escolheu os professores Teoberto Landim e Fran
cisco Souto Paulino(fioando a ser esoolhido um noma que represen
tasse as Casas de Cfiltura) para comporem a Comisséo Eleitoral, ten
do sido definida a referida eleigéo para os dias 30.31.93 e 01.12:
93.ASSUNTDS DE INTERESSE D0 CENTRU DE HUMANIDADES E/DU DA UFC

0 Conselheiro Francisco Sputo Paulino pediu a palaira para apreseg

tar a este Conselho uma exposigao de motivos sobre a situagfio fun-
-. . .— u .. u n — —. - . . -



tamento de Comunicagfio Social e Biblioteconomia deste Centro,tendo
solicitado deliberagao por parte dos Senhores Conselheiros. Em
seguida fez a seguinte leitura: Senhor Diretor, em razéo de aposen
tadoria em 1991, surgiu uma vaga para professor assistente para o
Curso de Biblioteconomia, mais precisamente, para o setor de estudo
-3utomag§o de Bibliotecas. Como resultado da selegfio foi aprovada a
candidada Maria das Gragas Rolim Bilich, contratada consoante a
PortéBié n9 1760 de 30 de dezembro de 1991, publioada no D.0.U de
07.11.92. Sem jamais haver assumido o cargo perante o colegiado do
Departamento, a professora invocando o art.83, paragrafo II da lei
8112/90, solicitou e obteve licenga para tratamento de sadde,o que
0correu de 18 de fevereiro até 18 de margo. Imediatamente, pediu e
obteve o segundo periodo de licenga, que vigeu de 19 de margo a 20
de abril de 1992. A0 término d5 licengas a professora deveria _ ter
se apresentado ao Departamento para assungao das suas obrigagfies d9
centes, no caso,a responsabilidade, pelas disciplinas, classifica—
gfio II, INtrodugfio a Informética e Estégio Supervisionado.Com ‘o
procedimento descrito acima, a carga horéria fioou a descoberto.Com
data de 20 de abril, isto é do mesmo dia em que encerrou a licenga
sadde, é emitido o of. nQ 1367 do Gabmnete da SENESU-MEC,dirigido a
administragao superior da URE; solicitando o estudo da possflfijidade
de a referida professora ser colecada a disposigfio daquela secreta—
ria. 0 oficio chegou ao Departamento para apreciagao do colegiado.
Como resultado 0 Departamento oferece um Parecer negando a cessfio
da docente, no que foi acatado pelo Magnified Reitor, baseado no
qual emite o oficio n9 301/92, comunicando da impossibilidade da peg
sao tendo em vista a resolugfio do Departamento. Neste periodo de tra
mitagao 0 Departamento cortou o ponto da professora, emitindo o ofi-
cio 113/92 de 21 de maio, quando alcangou os 31 dies de faltas exa-
tamente no dia 20 de maio de 1992sNaquele momenta argumentavamos que
como a recente contratada achava-se no inicio de um periodo probaté—
rio, pelo prazo de dois anos, esperévamos as deligéncias cabiveis ,
inclusive sugestionando a rescisfio do contrato, enquanto pudessemos
recuperar a vaga para um novo ooncurso. Em seguida chega 0 Aviso Mi
nisterial n9 151/92, em que a secretaria de Desportos da Presidéncia
da Repfiblica, solicita a cessao da respective professora, asseguran-
do—lhe a remuneragfio total a que faz jus nesta universidade-Novamen-
ta 0 Departamento se manifestou contrério, tendo o Magnified Reitor
emitido o of. n9 359/92, dirigido ao Ministro Godemberg onde coloca
que tendo em vista a decisao do Departamento n50 haveria possibilidg
de de cessao da professora. Em 27 de julho de 1992, o Ministro José
Godemberg emite o aviso nQ 699 dirigido a0 Reitor da UFC, onde colo-
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da Universidade. Com as transformagfies ministeriais ocorridas apés a
deposigfio do Governo Fernando Collor, a Secretaria de Desportos da
Presidéncia passa a ser anexada ao Ministério da Educagfio, novamente
0 Departamento diligencia junto é administragéo superior no sentido
da solicitagfio do retorno da professora. Pelo of.nQ 095/93 0 Magnifi
co Reitor se dirige ao Ministro Murilo Ringel, solicitando 0 retorno
da professora até 08 de margo do corrente ano, quando recomegariam as
atividades letivas na UFC. Extra oficialmente tomamos conhecimento de
um fax dizendo que a referida professora se encontrava de férias e
até aqui mais nada soubemos. Em funcfio do ocorrido estamos colocando
o assunto com o sentido de socializar o episodic, ao mesmo tempo em
que gostariamos de uma apreciagfio e uma manifestagfio do Colegiado do
Centro de Humanidades, considerando que: a) o periodo probatorio da
professora se encerra em 30 de dezembro de 1993; b) findo o prazo tu-
do se tornaré impossivel para que se possa reaver a vaga que ficaré
ocupada até a aposentadoria da mesma; c) entendemos que 0 ocorrido ca
racteriza— se como um manifesto abuso de autoridade ministerial pondo
por terra a autonomia de nossa Universidade. Diante do exposto, esta—
mos solicitando que 0 case seja colocado em pauta de reunifio desse
colegiado com o sentido de uma tomada de posigéo que seja .comunicada
aos orgfios decisérios da Universidade Federal do Cearé, com a urgen—
cia que 0 case requer.Fortaleza, 10 de novembro de 1993. Professor
Francisco Souto Paulino Chefe do Departamento de Comunicagfio Social e
Biblioteconomia. Finda a leitura, a matéria foi discutida pelos Senho
res Conselheiros, tendo oProfessor René Barreira ressaltado que fa-
ria denuncia junto ao CONSUNI, solicitando ainda aos representantes
do Centre de Humanidades junto ao CEPE que assim procedessem. Ficou
também deliberado que 0 Professor René Barreira juntamente com 0 Pro-
fessor Francisco Souto Paulino redigiriam um documento que seria ane-
xado é exposigfio de motivos supramencionada e encaminhado ao setor
competente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou en—
cerrada a sessfiojda qual, eu Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na
qualidade de secretéria, lavrei a presente ata, que depois de lida ,
vai assinada por mim e pelos presentes...


