
ATA DA 194a. SESSEO ORDINARIA Do CONSE-
LHO Do CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVER—
SIDADE FEDERAL Do CDARA ...............

Aos 11(onze) dias do més de setembro de
1992(mil novecentos e noventa e dois), is 9:30 (nove horas e trinta
minutes), realizou—se na Sala de ReuniSes, mais uma sessao ordina-
ria, sob a presidéncia da Vice—Diretora em Exercicio, Professora M2
ria Elias Scares, contando com a presenga dos Senhores Conselhei-
ros: Sebastiao Teoberto Mourfio Landim e Ana Maria Pereira do Rego
Monteiro, Chefe e representante do Departamento de Literatura;M§sia
de Jesus de 35 Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e represen—
tante do Departamento de Lestras Vernaculas; Débora Candida D i a s
Scares, Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco 803
to Paulino, Chefe do Departamento de Comnnicagao Social e Bibliote-
conomia; Dilmar Santos de Miranda e Odilio Alves Aguiar, Chefe e r3
presentante do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José
Célio Freire, Chefe do Departamento de Psicologia; Ana Maria 85 Car
valho, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Gldria Maria dos
Santos Diégenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Célia
Leite Juliao, Coordenadora do Curso de Psicologia; Francisco de As-
sis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria; Luiz Tava
res Jfinior, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras;-César *Bar—
reira, Coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria Dulce
SouSa Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira,
e Geranilde Costa e Silva, representante do Centro Académico de Le-
tras. A convite da Vice-Diretora compareceram a reuniao as Professg
ras Ana Maria Tavares Simées e Maria do Rosario de Fatima Portela
Cysne,respectivamente titular e suplente do Centro de Humanidades
junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio; Renato Roseno de
Oliveira, representando o Diretério Central dos Estudantes. Havendo
quorum, a Professora Maria Elias Scares colocou a ata da 193a. Ses-
sao Ordinéria deste Conselho em discussfio, tendo sido feitas as se-
guintes retificagfies: Em tempo: na pagina 66, onde o Conselheflro
Teoberto Landim disse "tendo ressaltado que nem os Departamentos
eram consultados quanto a corregao" leia-se “tendo ressaltado a es-
colha arbitréria, n50 sendo os Departamentos procurados para indicg
rem professores para elaboragao e corregao das provas"; na pégina
66 quanto ao pronunciamento do Conselheiro Luiz Tavares Jfinioracrgg

cente—se “alfidiu ao fato de que os professores n50 ficassem temero—
sos con 0 problema da carga horéria em face do resultado do vestibg
lar, de que n50 sac culpados". Posta em votagao, a ata em questao
3-: -n~----.‘!- u-.. --———-!_.IJ_JIA
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Apés a Professora Maria Elé§s%§oares ter dado inicio a reu-

niao, o Conselheiro Dilmar Santos de Miranda pediu a palavra _H?para

formular protesto pela falta de quorum, na hora marcada para inicio

das reuniSes deste Conselho. Apresentou em seguida sugestfio de que

fosse dada apenas meia hora de tolerancia, apés o que, n50 havendo

quorum, a reuniéo seria cancelada. Posta em votagao, a proposta foi

aprovada por unanimidade. O Conselheiro Francisco de Assis Santos de

Oliveira solicitou colocar gegfiretggreferenteigjfélgrénggaflag_"Egrggl,

fie nag pr5ximas convocagGes do Conselho de Centro.

EEE§EEB§_§§$§B;§. Projeto de exten—

550. 0 Departamento de Letras Estrangeiras aprovou,em reuniao de 02.

09.92, 0 projeto de extensao intitulado "Curso de Gramética Basica

da Lingua Francesa“, coordenado pela Professora Martins suzanne Kunz.

A Conselheira Débora Scares relatou a matéria, ressaltando que 0 our

so teré uma carga horéria de 60 horas/aula, com duragfio de um semeg

tre, tendo iniciado no dia 08 do corrente, sendo um curso de carater

permanente. Objetiva: 1) Oferecer 5 comuhidade interessada no estudo

da lingua francesa, a possibilidade de um aperfeigoamento em graméti

ca; 2) Dar oportunidade aos alunos do Curso de Letras e da Casa de

Cultura Francesa, graduados ou n50, de uma reciclagem em gramética;

3) Funcionar como apoio 5 licenciatura e ao bacharelado em Letras.

Destina-se 5 pesqoas da comunidade com nogaes basicas da 1 I n g u a

francesa, a alunos e ex-alunos do curso de francés do Departamento

de Letras Estrangeiras ou da Casa de Cultura, tendo como pré—requisi

to o 29 semestre de lingua francesa. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade.

§§§Q§2§.§.ZEBEEEBé_!éEEBZ§§- Homolo-
gacfio de Concurso — Departamento de Comunicagao Social e Biblioteco—

nomia — Classe: Professor Auxiliar, Setor do Estudo: Administragao —

de Bibliotecas - Recurso apresentado pela candidata Lidia Eugénia Ca

valcante contra decisao da Comissao Julgadora. Tendo em vista que

as matérias supramencionadas eram correlatas e o fato de que uma de—

pendia da outra, a Professora Maria Elias Scares passou a palavra ao

Conselheiro Sebastiéo Teoberto Mourao Landim que fez a leitura do p3

recer, que se segue, abordando o Concurso realizado pelo Departameg

to de Comunicagao Social e Biblioteconomia e o recurso impetrado por

uma das candidatas: "11m? Sr. Diretor do Centro de Humanidades ;‘ da

Universidade Federal do Cearé. Indicado pelo Conselho de Centro, na

reunifio do dia 28.08.92, na qualidade de relator do Recurso apresen—
a rq_ n__arn-L- 74“?» unflfiuTn anTFRMME nnn+va Annfiegn a: aig
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no Setor de Estudo - Administragao de Bibliotecas — do Departamento
de Comunioagao Social e Biblioteconomia da Universidade Federal do
Cearé, exponho: 01. O Concurso foi realizado nos dias 17, 18 e 19 de

Agosto de 1992, autorizado pelo Edital 50/92, da UFC e regulamentado

pela Resolugfio n9 07/85, do CEPE. 02. A Comissao Julgadora foi apro—
vada pelo Conselho de Centro conforme Portaria n9 436 de 17/08/92, —

sendo assim constituida: Professora MARIA DE FATIMA OLIVEIRA COSTA

(Presidente); LUCIMAR SILVA FERREIRA e JULIA VAN DAME; HELENA MATOS

DE CARVALHO MENDES (Suplente). A professora IVONE BASTOS BONFIM AN—

DRADE - Secretaria designada pela Chefia do Departamento. 03. Candi-

dataramese ao Concurso, LIDIA EUGENIA CAVALCANTE, NORMA.HELENA PI-
NHEIRO DE ALMEIDA; FABIENE CASTELO BRANCO DIOGENES E EDNA COMES PI—

NHEIRO. Consta na ata o n50 comparecimento da candidata NORMA HELENA

PINHEIRO DE ALMEIDA. 04. Dentro da normalidade realizaram—se as pro-

vas de Titulos, Escrita e Didética. Tendo a comissao julgadora aprg
sentado o seguinte resultado: Prova de Titulos: LIDIA EUGENIA CAVAL—
CANTE - 3,0.3,0.3,0; FABIENE CASTELO BRANCO DIOGENES — 10.10.10;EDNA
GOMES PINHEIRO — 10.10.10; Prova Escrita: LIDIA EUGENIA CAVALEANTE -
9,0.9,o.9,0; FABIENE CASTELO BRANCO DIOGENES — 6,0.6,0.6,0-; EDNA G(_)_
MES PINHEIRO — 7,0.7,0.7,0. Prova Didatica: LIDIA EUGENIA CAVALCAN-
TE - 8,0.9,0.8,0. FABIENE CASTELO BRANCO DIOGENES (nae compareceu)—
EDNA GOMES PINHEIRO - 6,0.6,0.6,0. 05. Considerando o resultado, a

Comissao Julgadora apontou como classificada EDNA GOMES PINHEIRO,

com 69 pontos; sendo que LIDIA EUGENIA CAVALCANTE foi reprovada na

prova de tItulos pelos trés examinadores, e FABIENE CASTELO BRANCO

DIOGENES nao compareceu a prova didética. O referido concurso foi

aprovado pelo Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia,—

na reuniao do dia 26/08/92, conforme doc. n9 01. Inconformada com o

resultado a candidata LIDIA EUGENIA CAVALCANTE requer ao Diretor do

Centro de Humanidades, dentro do prazo legal, que seja sustada a Hg

mologagao do Concurso em questao até que seja julgado o recurso a

ser apresentado oportunamente. (Doc. n? 03). Ainda dentro do prazo

que a lei 1he permite, a candidata entrou com recurso contra a deci-

sfio da Banca Examinadora do Concurso em 19 de Setembro de 1992.(Doo.

n? 04). Os fatos relacionados (Doc. n9 04) 550: l) a candidata efe-

tuou inscrigfio para participar do Concurso para Selegao de Professor

Auxiliar no Setor de Estudo Administragao de Bibliotecasdo Departa-

mento de Comunicagfio Social e Eiblioteconomia do Centro de Humanidg

des, conforme convocagfio do Edital 50/92 da UPC; 2) submeteu-se as

provas previstas no aludido concurso; 3) no dia 27 £01 informado. pg

1a Profa. FATIMA COSTA do resultado do mesmo; 4) segundo o resultado

divulgado a candidate n50 foi aproVada na prova de titulos em virtu-
—-¢ .
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Em suatdefesa, a argumentagfie da candidata se baseia no Edital cog
vocatério, n9 50/92, item 03, que discipline 0 cencurse: "Poderé
inscrever-se brasileire, graduado de nivel superior, mediante re-
querimento dirigide ao Direter do Centre eu Faculdade, indicando o
Setor de estudo em que pretende concerrer, acompanhande es documeg
tos exigidos no art. 39 da Res. 07/85, do CEPE, e de cemprevantes
da quitagfio eleiteral e militar e do pagamente da taxa de Cr$....
25.000,00 (vinte e cince mil cruzeires). Ne mesmo sentido apela
para a Reselugao 07/85, do CEPE, que estabelece no seu artige 139:
"O concurse estaré aberte a candidates que preencham as wcgndiQEes
estipuladas nesta Reselugée e no Edital respective, exiginde—se,ne
minimo, diploma de graduacio em curso de nivel superior“. Entende
a candidata que as regras que disciplinam a inscrigae no concurse
350 as mesmas para o julgamente das prevas de titules, quande na
mesma Reselugao 07/85, do CEPE, 0 art. 69 alinea a); b) e c)- éstg
belece as nermas do exame, nae deixando nenhuma dfivida a distingao
existente entre as cendigees exigidas para inscrigao no concurso
e e julgamente da prova de titulos pela Cemissao Julgadora. Ne en-
tendimento da candidata, e interessado pessuindo o titulo de Grg
duagae jé teria garantide a nota minima de aprovagao no exame de
titule. Diz ainda que, fazendo o centrérie a Banca Examinadera ea
taria vedande a participagao no concurse interessados que possuig
sem simplesmente tal titule, e estaria criando critéries de julga
mente em desacorde com o préprie EDITAL. Atribui ainda a decisae -
da Banca Examinadera de aberrante, ilegitima e imoral. Defende ain
da a candidata que, hi 4 meses cencluiu seu curso de Graduagao,
impossivel, pertante, apresentar curses de pas—graduagao. Ne méri
to da questao, a candidata selicita a revisao da preva de titulos,
e censequentemente seja classificada no cencurso. Quanto ae pedide
da candidata entendo que heuve, a Eriori, um erre no encaminhamen-
to da questao. Peis, nem o Edital cenvocatério, n9 50/92, nem a RE
selugée 07/85, do CEPE, que disciplinam o referide cencurse, admi»
tem este tipo de reclamagfie. Em seu art. 159 a Resolugfie aludida,
diz: "A indicagfie feita pelas ComissSes Julgaderas 56 pedera ser
recusada pelo veto de 2/3 de qualquer dos celegiados .gmencienados
no artigo anterior, 5 vista de manifesta irregularidade". Na inveg
tigagao dos documentos apresentados n50 constatei nenhuma anermali
dade. Nem mesmo a candidata em suas demonstragaes apenteu elemen—
tos que, considerades per ela come equivocos, fessem caracteriza—
dos pela lei vigente come irregularidade. Outra vez volte 5 ReselE
950 07/85, do CEPE, em seu Art. 17 que_descaracteriza e pedide da
candidata e fecha de uma vez a questae: "Dos dados das Cemissees
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Diante do exposto sou favorével que este Conselho de Centre recuse
o pedido de revisao da preva de Titulos da requerente e homologue o
Concurse para Selecao de Professor Auxiliar de-Administragao de Bi-
blioteca, do Departamento de Comunicacao Social e Bibliotecenemia,‘
do Centre de Humanidades da UFC. Este é o meu parecer. Fortaleza,
10 de setembro de 1992. Sebastiao Teoberto Mourao Landim. Finda a
leitura do parecer, a Professora Maria Elias Scares coloceu-o em
discussae.; A Censelheira Maria de Jesus de 55 Correia indagou qual
teria side a classificacao da candidata Lidia Eugenia Cavalcante,
case n50 tivesse obtido na Prova de Titulos, notas 3,0(trés). 0 Con
selheiro Teoberto Landim respondeu que a referida candidata teria
side classificada em primeire lugar. Entao, a Conselheira Maria de
Jesus de Si carreia pondereu que se um cencurse para Professor Aux;
liar admitia apenas graduagao, sendo portanto inicio de carreira e
se 0 candidate apresentararexcelentes notas na Prova Escrita e Didé
tica, considerando ainda que a Universidade permitira sua inscri—
gEo, era de se lastimar o fate ocorrido. Prosseguindo a discussao,
o Conselheinb Dilmar Miranda ressalteu que se 0 concurse é para Ad—
junto, exige-se Doutorade, se é para Assistente, exige—se Mestrade,
sende para Auxiliar, exige-se Graduagée, entae a candidata n50 pods
ria ter side reprovada com neta 3(trés). Na qualidade de Chefe do
Departamento de Comunicagae Social e Biblioteconemia o Censelheiro
Francisco Souto Pauline admitiu que a Resolugfie vigente era questig
navel, per isso estava sendo feita uma apreciacao do anteprojeto, -
que baixa instruQSes complementares sobre concurso, sugerindo que a

Prova de Titulos passasse a ser Julgamento de Titulcs. A Conselhei
ra Dulce Castelo questienou a neta 3,0(trés) atribuida a candidata,
admitindo que a mesma deveria ter obtido a note minima, 6,0(seis)na

Prove de Titulos. O Conselheiro Luiz Tavares Jfinior também questig
neu o fate que a Conselheira Dulce Castelo havia colocade, tendo sg
lientado ser um contra-sense 0 candidate se inscrever com um titulo
e ser reprovade, quando era exigida apenas a graduagéo. Novamente
5e manifestande, o Censelheiro Teoberto Landiam afirmou que sentiu
o mesmo no memento em que havia recebido e processo. Porém, admitiu
que a Comissio Julgadora, na sua soberania tinha adotado critérios
perfeitamente de acordo com a Resolugao. Na qualidade de relater do
recurso admitia também que o direito trabalhava com objetividade;
considerando que a candidata havia solicitado revisfio da preva de
titules e consequentemente ser declarada classificada no cencurso
em questSo, considerando ainda que a Resolugfie nae abordava este as
pecto' decidiu emitir parecer centrério 5 solicitacéo da requeren—
te. Pedindo a palavra, a Conselheira Gléria Didgenes declareu sua
indiqnacéo com o resultado do concurso, afirmando cue nae iria homo



‘6.

sua indignagao, tende afirmade que a Cemissae Julgadora estava des-
prezando um dado concrete, a candidata requerente havia se saide mg
lhor do que as eutras concorrentes, nas prevas didatica e escrita.
A Conselheira Ana Maria 85 Carvalhe pronunciou-se quanto as leis,
que elas deviam ser mudadas, peis as vezes sfio injustas, porém res—
salteu que valorizava a preva de titules. O Conselheiro Dilmar Mi-
randa ternou a se manifestar dizendo que estavam diante de uma in
terpretagio que deveria se apegar ao bem sense: se 0 cencurso era
para professor auxiliar, come fora atribuida neta inferior a 6,0
(seis), se 0 cencurso exigia apenas graduagao? isso era objetive.
Acrescentou ainda que se a candidata requerente entrasse com recur—
so na justiga, ela certamente ganharia. O Censelheiro José Célio -
Freire cencordeu ser a Resolugae injusta, no memento em que atribui
notas de 0(ze}e)ap%orgdeaz)prova de tItules. Admitiu a injustiga ecoE
rida com a candidata, mas ficava dividido diante das instrugoes da
Resolugao. Prosseguindo a reuniae, a Professora Maria Elias Seares
passeu a palavra a Professora Maria de Eatima Oliveira Costa, Pres;
dente da Comissao Julgadera do cencurse em questae, que fez e se—
guinte prenunciamento: " A example de um nfimero significativo de OE
tras opertunidades, na cendigae de Presidente da Banca do Concurso
em aprego, procurei estabelecer contato com os demais participantes
da Comissfio, integrada também per Prefessores de alto prestigio de
duas Universidades Federals, sediadas igualmente no Nordeste (UFPb
e UFMa). A partir da primeira Reunifio, o Grupo verificou a necessi
dade de aprefundar a questfio dos critérios seletivos, tende em via
ta 0 complete respeite a Resolugao n? 01 - CEPE/UFC. A Cemissao dg
diceu-se ética e seriamente a examinar com bom sense e isengao t2
dos es itens e aspectos tratades pela citada Resolugao, a qual pre-
ceitua determinar netas de 0(zere) a 10(dez) para cada uma das 03
(trés) proves constantes do Precesso Seletivo: Preva de Titulo, Prg

va Didatica e Preva Escrita. Ficeu exPlicitade, que o Grupo, de
acerde com a Reselugae citada, tomaria e Curso de Graduagao ; come
cendigae minima (condigae "sine qua") exigida para o individuo aprg
sentar-se come simples candidate no ato da inscrigfie. Este fate,
portanto, seria atributo com pentuagao inferior a 6(seis), per ra—
zoes 5bvias. Em virtude da propesta do Concurse e da temética de
sua resPectiva disciplina - Administragfie de Biblietecas - es candi
dates com cemprovagae de maier grau ou nivel de Titulagao teriam as
cendéncia em termos de critéries de pontuagao. A Prova Escrita,per
sua vez, fei discutida e analisada, segunde a praxe usual em Conan;
sos da espécie. O mesmo, com relagée a Preva Didatica, a despeite
dos emocionalismes momentanees ou a sorte dos instantes. Submetidos
as candidates one estiveram nresentas a +naan a: a+anae Rn nrnnnecn
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melhor aos requisites exigidos pelo Concurso, com destaque para ‘o
fato de que, obedecendo o calendério e cronograma do Exame e a as
suas prioridades, comprovou estar mais preparada e capacitada para
o exercicio das fungaes demandadas pelo conjunto das provas, segun—
do a ponderagfio das mesmas no contexto global. A candidata que, ao
final logrou aprovagao e classificagfio efetiva, deixou patente, cog
creta e objetivamente: - A documentagao dos requisitos classificaté
rios pertinentes (o que, alias, n50 aconteceu, no tempo h5bil,“péia
Requerente); - O exercicio de maior experiéncia profissional, até
mesmo na prépria Universidade Federal do Cearé; — Participagao em
nfimero e qualidade mais expressiva de Cursos de Extensao, de Aper—
feigoamento e de Especializagao; - Trabalhos Publicados, a exemplo
do que esta inserido na "Revista de Comunicagao Social"; — Tiroci-
nio no exercicio de Chefia e Cargo Administrativo; - VEEQeriéngia —
comprovada em tempo considerével no Magistério Superior: — E, mais,
priorizando, pois, a Titulagao tao sobejamente defendida e estimula
da pelas Universidades, pela propria natureza dos seus misteres aca
demicos, a candidata aprovada mereceu ser tida como tal, por forga
da.razao de seus predicados documentados, relativamente aos demais
concorrentes que cumpriram todas as etapas, pelo que a Comisséo e
eu, em particular, na condigao de Presidente, nab poderia ;abdicar
da responsabilidade de ratificar e validar a conseqfiéncia natural
do que emanou, com exuberancia, dos critérios pré—estabelecidos uni
versalmente, dos fatos e das provas." 0 Conselheiro Dilmar Miranda
chamou mais uma vez atengao para o bom senso: no momento em que o
candidator aceito por uma Comissao Julgadora, para participarék: con
curso, ele devia obter a nota minima. O Conselheiro César Barreira
indagou se 0 Conselho de Centro tinha poderes para acatar a solici—
tagao de revisSo de provas on se 0 Conselho s6 tinha poderes para
homologar on n50 o concurso. O Conselheiro Teoberto Landim ponderou
que a Comissao Julgadora era soberana, na questao dos critérios; _o
que lhe chamou atengao no recurso da candidata, £01 0 fato de ela
ter solicitado revisao da prova de tItulo, e levando em considera~
gao que n50 foi provada nenhuma irregularidade, admitia que 0 con-
curso devia ser homologado. Dando continuidade, a Professora Maria
Elias Scares colocou em votagao o parecer do relator Sebastiao Teo—
berto Mourao Landim' Houve 5(cinco) abstengSes e 02 (dois)v~i-*ov-=-taoos
contra,da Conselheira Gloria Didgenes e da representante do Centro
Académico de Letras. Em seguida foi posto em votagao o resultado
do concurso para professor auxiliar, setor de estudo: Administragao
de Bibliotecas, realizado pelo Departamento de Comunicagao Social e
Biblioteconomia, no qual foi aprovada em primeiro lugar e indicada
para contratagao em reuniao do referido Departamento, no dia 26.08.
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nes e da estudante Geranilde Costa e Silva, representante do Centre
Académice de Letras, 06 (seis) abstengaes e 08(oite) votes a favor
da homologagao. A Conselheira Gléria Diogenes fez a seguinte declarg
950 de vote: "a) Declare que o relatério cumpre as formalidades le—
gais; b) N50 celoco em questao a idoneidade da Comissae Julgadera,
nem a falta de estabelecimento de critéries que orientaram as médias
dos candidates. Vbtei contra per: 1) Julgar que a Reselugao em ques—
tfie ja esta sendo revista, vez que nesta mesma reuniae sera votado
um parecer para nova Resolugao; 2) Que a lei n50 é alge pesto,morto,
que se coleca acima da vfida dos hemens e de suas situagoes concre-
tas; onde o principio de justiga além de modificagées em andamento
(pelo sentido de anacronia das reselugSes) deveriam ter side levados

em conta na formulagae do relatério. Baseada entae, nae em critéries
formais, restrites a lei que ja se mostra superada, mas em critérios
vivos, vote contra a homologagae do concurso." Assim sende,diante do
resultado da vetagao foi homologado o resultado do concurso suprameg
cionade.

---n———u——-~——--n

prejetos de reselugao que regulamentam concurses para Professor Ag
junto, Assistente e Auxiliar. A Professora Maria Elias Scares passou
a palavra ae Conselheiro Luiz Tavares Jfinier que fez a leitura do se
guinte parecer: “Sr. Diretor: l)Hist6rice. Designada pela Eresidén
cia do Conselhe de Centre, atraves da Portaria n9 044/de 19. 08. 92,

-

para emitir parecer sebre as prepostas de Reselugae do CEPE, que bai
xam instru95es complementares sobre concurso para previmento de car—
go de Professor Auxiliar, Professor Assistente e Professor Adjunto,
a Comissfio, constituida pelos docentes — Luiz Tavares Jfinior — Presi
dente, Maria Elias Scenes, César Barreira, Francisco Seute Pauline,
Maria Sulamita de Almeida Vieira e Ana Maria Tavares Simoes, apés a
leitura individual dos textos, reuniu-se, trés vezes nos dias 27/08,
31/08 e 10/11, para analise e discussae dos trés anteprejetos - 2.
Propostasdebkflificagées: Da troca de epiniees, surqiram as sequin
tes alteragées: la. Sugestao: Alteragao do Art. 29: O Concurse cens—
tara de: em lugar de preva de titulos, prepSe-se para a letra A: Jul
gamento de titulos. Com essa modifieagao, a apreciacao dos titulos ~
deixaré de ser prova, nae ficando exigida a nota minima de 07 (sete)
na avaliagao dos titules. E, peis, uma alteragao substancial. 32;.32
gestao: Alteragae do Art. 39: Substituir e segmente: "cuje curricule
centenha o setor de estudos em concurso" fier "na area ou campe espe—
fiifico do cenhecimente, objete do concurso“. 3a. Sugestae: ParaCLArt
69, propoemrse varias modificagaes: 19) Ne caput do Art. 6, ends se
a- II- -. .1. - a. _ .._
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tre; acrescentem-se os termos: livre docéncia} apés a palavra Dou—
torado, e Residencia Médica, no final do item.ua letra B, a parte
final, iniciada com "bem como dissertagfies", seja substitufda pela
seguinte redagao, que obriga muitas modificagoes: "bem como monogra
fias, dissertagoes ou teses aprovadas para obtengao de titulos de
Especializagao ou Aperfeigoamento, de Mestre, de Doutor ou Livre—dg
cente, respectivamente; anais de congressos e encontros :iitéonigo—
-cientificos". Na letra C, propSe—se o acréscimo de: "No magistério
de 29 gran, a ser inserido ap6s o termo—estudante! "e antes de" no
que se refere 5". 4a. Sugestao: Exclusao total do parégrafo 29 do
Art. 10, por redundante. a) 0 § 19 deve sofrer a adendo — e do Jul
gamento dos titulos, ficando assim: § 19 — A nota de cada prova e
do Julgamento dos titulos dos candidates corresponderé a média ariE
mética das notas atribuidas pelos trés examinadores: 5a. Sugestio:
b) Que 0 § 29 do Art. 12 tenha a seguinte redacaO“"Cuja . nota em
qualquer uma das provas for inferior a 07(sete); c) § 39 — A Comis
sao Julgadora apreciara os titulos, com base no anexo I desta Reso-
lugao, na escala de 0(zero) a 100(cem), cujo resultado final seré
dividido por 10(dez). d) 0 § 39 passaré a ser § 49. e) § 59 - As no
tas atribuidas pela Comissao Julgadora s6 devem ser divulgadas, apés
a aprovagao do resultado final, feita pelo Departamento. 6a. Sages-
tao: Retirada do termo — instalado — do Art. 15. 7a. Suqestao: Que
0 Art. 24 tenha a seguinte redagao: "O prazo de validade do Concur-
so se exaure, apés 12(doze) meses de sua realizagao". 8a. Sugestao:
Na Resolugao de Professor Adjunto, Art. 10, leia-se: "A Comissfio -
Julgadora seré composta de 3(trés) professores, Adjunto—Doutor, dos
quais, 02(dois) da Universidade e 01(um) de outra Instituigao, indi
cados pelos Departamentos interessados e escolhidos pelo Conselho
de Centro ou Conselho Departamental". 9a. Sugestao: Inserir um ar-
tigo ou um parégrafo em todas as Resolugoes com o seguinte teor:"Os
atos inerentes as fungSes da Comissao Julgadora devem ser pratica—
dos com a presenga de todos os membros“. 10a. Sugestao: Finalmente,
como indicagéo derradeira, que o CEPE aprove a elaboragao de :: uma
pontuagao para o Julgamento dos Titulos, a servir de anexo as trés
resolugaes. 0bs.: As alteragoes propostas para a Resolugéo do Con-
curso de Professor Auxiliar devem ser aplicadas nas duas outras r2
solugoes: de Professor Assistente e de Professor Adjunto, no que
lhes couber. 3 — Parecer. Diante das sugestaes apresentadas, somos
de parecer que o Conselho de Centro aprove os trés anteprojetos da
Resolugfio sobre normas para concurso de Professores Auxiliar,Assi§
tente e Adjunto, com as alteragaes retro propostas." Dando presse—
guimento a reuniao, a Professora Maria Elias Scares colocou em vota
cao o parecer suoramencionado. cue foi anrnvadn nnr nnanimiflafla
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gg§§g§_y§g§§;§. Encontros Internacio
nais — Experiencias do Parlamentarismo e Presidencialismo. A Profes
sora Maria Elias Scares passou a palavra ao Professor Andre Haguette
que disse estar a Coordenadoria de Assuntos Internacionais organizan
do 05 Encontros Internacionais, que abordarao o Sistema Parlamenta-
rista em varies paises eur0peus; 0 Professor André Haguette acrescen
tou que serao proferidas 7(sete) conferéncias, nos meses de novembro
e dezembro do corrente ano, sugerindo as CoordenagSes de Cursos que
estimulassem os alunos a participarg; do evento que corresponderia a
disciplina de EPB, valendo 01(um) crédito.

§§§g§_g§ggggg. Esclarecimento sobre a
nova sistematica do Vestibular. Dando continuidade a reuniao, a Pro—‘
fessora Maria Elias Scares passou a palavra ao Pré—Reitor de Gradua
gao, Professor Gil Aquino Farias e ao Coordenador do VEstibular, Pro
fessor Jonas Paes de Oliveira, que haviam sido convidados, conforme
sugestao deste Conselho, para prestar esclarecimento sobre a nova
sistemética do Vestibular. Inicialmente, 0 Professor Gil Aquino Fa—
rias fez um histdrico sobre o vestibular, colocando—o num contexto.
Afirmou que a prin01pio, foi elaborado um projeto, a respeito do ves
bular, visando a melhoria da qualidade de ensino na Universidade. A
primeira providencia a ser adotada foi no sentido de mudar a sistema
tica da matricula: normatizar o sistema de matricula, através do IRA
(Indice de Rendimento Académico), pratica ja adotada em outras Uni—
versidades. Este projeto de melhoria de qualidade de ensino, foi con
cretizado com recursos da prépria Universidade. Continuando, 0 Pro—
fessor Gil Aquino Farias referiu-se ao recente estudo elaborado pela
Professora Zoya Dias Ribeiro Freire sobre a evasao na Universidade,
tendo ressaltado a preocupagéo desta Instituigao diante de tal féEPi‘
Salientou que ja havia desde a época do Professor Carlos Couto um
projeto paggfgégistema subjetivo no Vestibular. Chamou atengao gpara~
o estudo feito pela Professora Zoya Freire, que mostrava ser nuito
elevado o indice de reprovagao no inicio da Vida universitéria e que
existia uma realidade: o nivel dos alunos era muito baixo. Profise-
guindo, afirmou que a Universidade tinha como compromisso formar pro
fissionais competentes, qualificados, partindo dai a necessidade de
modificar o vestibular, que objetiva: l) mudar o estilo de prova (o
risca-risca). 2) exigir estudantes de boa qualificagao. A idéia can
tral perseguida, continuou, era de que todas as proves fossemsnfljeti
vas. Argumentou que esta mudanga estava sendo implementada paulatina
mente, pois se fosse de imediato, seria prejudicial ao estudante,te§
-. . _
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dangas, haviam sido convocados os CoOrdenadores de Curses. Em dezem—

bro de 1991, a CCV convocou 51 colégios de Fortaleza para dar cién—

cia das alteragaes a serem implantadas no vestibular, que -¢deyeriam

ocorrer em meados de 1992, porque esta n50 seria época de conclusao

do Segundo Grau. J5 havia por parte da Universidade, uma certa expeg

tativa de que alguns cursos tivessem pouca aprovagfio. Afirmou que o

resultado deste filtimo Vestibular havia sido desastroso, porém que

nas areas de Medicina e Odontologia n50 houvera mudanga; das mais

drasticas; que a medida real dessas mudangas seria no préximo Vesti-

bular, admitindo que as reprovagaes seriam menores, pois os colégios

se adaptam rapidamente as modificagoes; Concluiu dizendo que a CCV

estava analisando todos os tipos de prova do Vestibular e todas as

questaes. Pedindo a palavra, o Conselheiro César Barreira admitiu o

sentido de mudanga do vestibular,}haja vista a busca de uma melhoria

de ensino. O que lhe preocupava no entanto era: a) a n50 divulgagéo

da relagao Vestibular/Evasao; b) a discussao do vestibular com os

cursinhos, as escolas pfiblicas, etc. 0 Professor Gil Aquino Farias

ponderou que ao sair o resultado do Vestibular os pais comegaram a

despertar para uma realidade: a de que n50 havia retorno para as a1-

tas taxas que pagaVam nos colégios. Acrescentou que a Universidade

havia adotado uma postura: n50 partir para a briga com as escolas, o

que daria uma vendagem enorme na Imprensa; que havia sido proposital

n50 partir para a agressao tanto a nivel de Pré-Reitoria de Gradua—

gfio, como a nivel de CCV. A discussao deveria ser mais préxima do

Vestibular. Enquanto isso, 0 Professor Jonas Paes de Oliveira disco;

dou do Professor César Barreira, pois admitiu que a questao da eva-

sao devia ser considerada, pois o investimento é grands em cima do

aluno. Por sua vez o estudante Mariano da F. Neto, do Centro Académi

co de Engenharia Civil questionou atevasao, tendo apontado seus moti

vos. Pedindo a palavra o Conselheiro odilio Alves Aguiar afirmou que

um dos motivos que havia provocado o convite aos Professores Gil Fa-

rias e Jonas Oliveira, pairaua sobre a questfio das vagas ociosas na

area das ciéncias humanas, tendo indagado qual o posicionamento so-

bre o assunto. O Préfessor Gil Farias ressaltou que, na qualidade de

Pré-Reitor de Graduagao, n50 fecharia nenhum curso, argumentando que

se devia gastar da melhor maneira possivel os recursos.pfiblicos. Reg

saltou ainda que em 1990, no Parana, haviam sobrado 1.000(mil)vagas,

com a mudanga do Vestibular, acreditando que com o tempo a curva se-

ria crescente. O estudante Mariano da F. Neto argumentou que ninguém

pregaua—fecbar curso, mas na realidade era o que estava se fazendo;

enquanto 1530 o estudante Renato Roseno de Oliveira salientou que a

questéo era extremamente complexa, pois 0 Centro de Humanidades ti-
- _¢ .. -1--- -- inuntiflnfin $111174 :3 cifln mfnima
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explanagao, afirmando que, na qualidade de representante estudantil,

discordava da sistemética de matricula, pois admitia que nota nadaqg
dia rendimento académico; que este critério de selegao na matricula,

merecia bastante discussao e que n50 houve em nenhum memento inten—

gao da Universidade, em discutir este assunto com os estudantes; in-
dagou qual a fundamentagao te6rica da Pré-Reitoria de Graduagao para
esta mudanga. 0 Professor Jonas Oliveira tentou sintetizar,tendo fei
to um histérico do Vestibular e da criagao da CCV. Concluiu dizendo
que em média 02(dois) professores eram indicados pela CCV para elabg
rar cada matéria e que 12(doze) professores tinham sido convocados
para corrigir a prova de redagao. Pedindo a palavra no Conselheiro
Luiz Tavares Jfinior afirmou que o resultado do VeStibular havia cho-

cado a cidade e o pais; que as intengaes da Pro-Reitoria de Gradua—
950 e CCV apesar de terem sido as melhores, admitia que, se as reprg

vagoes persistissem, os cursos provavelmente iriam fechar. Aprovei
tando a oportunidade, 0 Professor Gil Farias apresentou sugestao, no
sentido de que o Conselho de Centro encaminhasse 5 CCV, propostas
para modificar o Vestibular. Finalmente, ficou decidido que haveria
uma reuniao deste Conselho, com a participagao do DCE, no dia 22 do
corrente més, as 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) para discg
tir a nova sistemética do Vestibular. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Vice—Diretora; declarou encerrada a sessao, da qual eu, Ma-

ria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretaria,‘1avrei a
presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos prg
sentes...

_/'


