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V_ _V_ M iii aAos 03(trés) dias do més de dezembro de
1993(mil novecentos e noventa e trés), as 9(nove) horas e 30(trinta)
minutos, realizou-se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria
do Conselho de Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Profes—
sor René Barreira, contando com a presence dos Senhores Coioasee5ei
ros: Maria Elias Scares, Vice-Diretora do Centro; Sebastifio Teober—
t0 Mourao Landim, Chefe do Departamento de LiteraturatJosé Ferreira
de Moura, representante do Departamento de Letras Vernéculas; Tere—
za Maria Frota Bezerra, subchefe do Departamento de Letras igEstmag
geiras ‘e Carlos Alberto de Souza, representante do referido Depar;
tamento; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamento de Comunica

can Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda, Chefe do Do
partamento de Ciéncias Sociais e Filosofia;José Célio Freire e Veri
ana de Fatima Rodrigues Colago, Chefe e suplente de representante
do Departamento de Psicologia; Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Coor-
denadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Lima,Coordenador do
Curso de Comunicacao Social; Virginia Bentes Pinto, Coordenadora do
Curso de Biblioteconomia; Francisco de Assis Santos de ' tOIiveira,
Coordenador do Curso de Histéria; José Linhares Filho, Coordenador
do Curso de Mestrado em Letras; Maria Dulce Shusa Castelo,Coordena—
dora Geral das Casas de Cultura Estrangeiral A convite do Diretor
do Centro compareceram a reuniao os Professores Drozimbo Leao . de
Carvalho Neto, Sonia Amalia Campos Lefio de Carvalho e Dina Cestari.
Dando inicio a reunifio 0 Professor René Barreira colocou a ata da
214g Sessfio Ordinaria deste Conselho em discussao, tendo sido feita
a seguinte retificagfio: Em tempo: no verso da pégina 70, onde : sex
diz " referente ao afastamento do Professor Antonio Caubi ..Ribeiro
Tupinambé, no periodo de 30.10.93 a 30.09.9fi" leia-se " no periodo
de 01.10.93 3 30.09.94"; Posta em votacao,a ata em questao foi aprg
vada por unanimidade.PRIMEIRA MATERIA-Eicenga sabética. 0 Conselhei
ro José Célio Freire relatou a matéria aprovada pelo Departamento
de Psicologia em reuniao de 26.11.93, referente as solicitagdes de
licence sabética dos Professores Orozimbo Leao de Carvalho Neto e
Sonia Amalia Campos Lefio de Carvalho, para o periodo letivo . ",de
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Fastar—se'paraJno Departamento de Psicologia e Educagao da Faculda-

de de Filosofia, Ciéncias e Letras de Ribeirao Preto-Sao Paulo, da

Universidade de 550 Paulo(USP), realizar estudos e participar ' da

pesquisa em desenvolvimento do Professor André Jacquemin O Berufs—

bilder—Test (BBT) de Martin ACHTNICH: Adaptagao para o contexts 56-

cio-cultural brasileiro, 0 case do NordeSte Brasileiro". 0 Profes—

sor Orozimbo esclareeeu ainda que o objetivo da licenga sabética é

de realizar a padronizagao e validagao do teste BBT para alunos de

segundo-grau das eacolas pfiblicas e particulares. 0 Professor Dro-

zimboresafliou que 0 Professor André Jacquemin, belgaJradicado no

Brasil ha mais de 20 anos,é o maior estudioso do teste BBT. Salieg

tou que ele e a Professora Sonia Amalia jé trabalham nesta area de

teste, tendo a Professora Sonia concluido a exposigao afirmando

que 0 material a ser estudado ficaré no Departamento de Psicologia

objetivando atender as necessidades da regiao. Posta em votagfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA- -Homologég§o

de Concurso. 0 Conselheiro Dilmar Miranda relatou a matéria apro-

vada pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reunifio

do dia 18.11.93, referente ao resultado do concurso para rpreenchi-

mento de 02(duas) vagas, para Professor Assistente, Setor de Estu—

do: Antropologia, conforme Edital n9 51/93.Inscreveram—se 05(cinc0)

candidatos,sendo que apenas 03(trés) realizaram as provas. A class;

ficagao final foi a seguinte: Paulo Sérgio Bessa Linhares, primeiro

lugar com média final 9,26(nove virgula vinte seis); em segundo lu—

gar, Lficia Arraes Morales, com média final 8,89(oito virgula oiten-

ta e nove); em terceiro lugar,Jorge Luis Sant 'Anna dos Santos, com

média final 7,86(sete virgula oitenta e seis).Diante do .reSUltado

supramencionado os candidatos Paulo Bessa Linhares e Lficia Arraes

Morales foram indicados para a contratagfio, no preenchimento das

duas vagas. P0sta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimida-

da.TERCEIRA MATERIqAFASTAMENTO DE DOEENIE— 0 Conselheiro Francis-

co Souto Paulino relatou a matériaJaprovada pelo Departamento . de

Comunicagao Social e Biblioteconomia em reuniao de 24.11.93, refe—

rente a solicitagao de afastamento de interesse do Professor Fran-

cisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, no periodo de 01.03.94 a 01.03

98, a fim de cursar Doutorado em Comunicagao e Semiotica, na Ponti

ficia Universidade Catélica de 550 Paulo. 0 Departamento supramenci

onado esclare que n50 hé necessidade de contratagfio de substituto.

Posta em votagao,a matéria foi aprovada por unanimidade, tendo sidt

ressaltado que o afastamento seria porgOl(um) ano, renovavel até Ut

(quatro) anos. QUARIA MATERIA.PRQJETQS DE EXTENSAU- a) 0 Conselhei-
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conta com uma carga horéria de 60 horas, realiza—se na Casa de Cul
tura Portuguesa, de 06.10.93 a 22.12.93, esté sendo ministrado pelo
Professor Kelsen Bravos da Silva, oonta com 50(cinquenta) vagas e
destina—se a alunos de 29 grau, alunos universitérios.,'professores
de 19 e 29 graus e membros da comunidade_ em geral .0bjetiva: a)re-
ver 05 fundamentos gramaticais da lingua portuguesa; b) ler alguns
dos principals autores da literatura luso—brasileira; c) ”gvincular
o estudo gramatical a interpretagfio de textos; d) capacitar os alu-
nos a exegese de textos literérios. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 2) " Fernando Pessoa e seus heteronimos "
contou com fima carga horéria de 60 horas, realizou—se na Casa de de
CUltura Portuguesa, de 09.03.93 a 24.06.93. MInistrado pelo Profes—
sor 3050 Soares L0b0,cont0u com_50 vagas e destinou-se a alunos de
29 grau, alunos universitarios, professores de 19 e 29 graus e meg
bros da comunidade em geral. Objetivou: a) difundir o conhecimento
e a interpretagfio da obra do maior poeta portugués da atualidade ;
b) contribuir para o aprimoramento cultural da comunidade, especial
mente dos estudiosos da literature de lingua portuguesa; c) concor-
rer para a aproximagao cultural pentre as nagfies de lingua portugug
sa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.) . 3)
VufisdeCaihai 05 Lusiadas" contou com uma carga horéria de 60 ho-
ras, realizou—se na Casa de Cultura Portuguesa no periodo de 09.03
93 a 24.06.93. MInistrado pelo Professor Jofio Soares Lobo, 2 COntou
com 50 vagas e destinou—se a alunos do 29 grau, alunos universitér; I
as, professores de 19 e 29 graus e membros da comunidade em geral.
Objetivou: a) difundir o conhecimento do maiOr poeta portugfiés de
todos os tempos e sua obra prima; b)c0ntribuir para o aprimoramento
cultural da comunidade especialmente dos estudiosos da literatura
portuguesa; c) concorrer para a aproximagao cultural entre os povos
de lingua portuguesa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade.QUINTA MATERIA.-ELEICAO DE REPRESENTANTESITITULARES E
SUPLENTES) DD CENTRU DE HUMANDIADES JUNTD A0 CEPE. 0 Conselheiro Tg
oberto Landim, membro da Comissao Eleitoral indicada pelo 'Conselho
do Centro de Humanidades em sua reuniao de 12.11.93, para coordenar
a eleigao para representantes do Centro de Humanidades junto 30 CE-
EE, fez a leitura do relatério da referida eleigao, realizada nos
dias l e 2 de dezembro de 1993, tendo side 0 seguinte, o resultado
final: Professora Maria Elias Soares(titular-120 votos; suplente-
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te do resultado supramencionado a Comissfio Eleitoral, composta pe-

los Professores Teoberto Landim, Francisco Souto Paulino e Lena Lg

cia Espindola Rodrigues Figueiredo, indicou a este Conselho de Den

tro para homologagfio 'o resultado da referida eleigao, 'deClarando.;

eleitas as candidatas Maria Elias Soares e Elza Maria Franco Braga.

Posto em votagao, o resultado aoima citado foi homologado per una—

nimidade. Dando continuidade a reuniao/o Professor René Barreira

resaltou que a representagao, cujo mandato havia terminado no dia

26.11.93, composta pelas Professoras Ana Maria Tavares Simfiesjfsu—

plente: Maria Sulamita de Almeida Vieira) e Maria do Rosario de

Fatima Portela Cysne( suplente: Maria de Jesus de Sé Correia)havia

desempenhado o mandato a contento. Em seguida os Professores Maria

Elias Scares, José Célio Freire e Maria Dulce Sousa Castelo agra—

deceram 05 votes recebidos e falaram da responsabilidade em substi

tuir a representagao anterior que se conduziu de maneira efetiva.

ASSUNTOS DE INTERESSE D0 CENTRO DE HUMANIDADES E/DU DA UFC.0 Pro-

fessor René Barreira ressaltou que esta reuniao seria a Ultima que

0 Professor Dilmar Santos de Miranda participaria na p_; qUalidade

de Conselheiro , haja visa; ter encerrado seu mandato de Chefe do
Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia. 0 professor René Ba;
reira, em nome do Conselho do Centro, manifestou seu reconhecimene.

to pela atuagao do Professor Dilmar Miranda, tendo enfatizado sua
participagfio nos eventos culturais. Afirmou ainda que o Profe550r
Manuel Domingos Neto havia sido eleito Chefe do Departamento de
Ciénoias Sociais e Filosofia, devendo o resultado desta .‘.eleigéo
ser homologado em reuniao departamental. Prosseguindo 0 'Professor
René Barreira lembrou que trés eventos estavam sendo realizados no
Centro de Humanidades: XIV Semana de Psicologia, Seminarion"Forta-
leza: Vérios Olhares" e as comemoragfies alusivas 30$ 25 Anos da Cg

sa de Cultura Francesa. Em seguida, comunicou que o Governo HFede-

ral devera proibir a realizagéo de concurso publico a partir de 01
de janeiro de 1994, devendo portanto os Departamentos arrealizarem
os concursos até 31.12.93. Comunicou ainda que foi iniciada a re-
forma da Clinica de Psicologia. Finalizando, esclareceu que o Mag—
n1fico Reitor marcaré reuniao com o Ministro da Educagao com ’ o
objetivo de relatar pessoalmente a situagao funcional da Professo—
ra Maria das gragas Rolim Bilich, lotada no Departamento de Comun;
cacao Social e Biblioteconomia deste Centro. Pedindo a Palavra, o
Conselheiro José Linhares Filho comunicou que: 0 Professor Artur
qardn Renevides reneharia as 70:00 hnraq danueIe din- n "+f+n1n
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de Professor Emérita, outorgado pela Universidade Federal do Cearé;
referiu-se aciéxito da estada do Professor Benedito Nunes(UFPA) na
UFC, oportunidade em flue ministrdw o Seminério sobxe a "intblogia
Heideggeriana" no Mestfado em Letras e na UECE(mediante convénio cg”.
lebrado entre a UFO e UECE) proferiu a palestra " A Morte da , Arte
ém Hégél".Nffijfifi§HaEfiifiD a tratar o Senhor Diretor defilarou encerra-
da a sessfio, da qual, eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qua—
lidade de secretéria, lavrei a presente ata, que depois de lida,vai
assinada por mim e pelos presentes..§3.............. ........ .......
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