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DERAL DD CEARA.

A05 21 (vinte e um) dias do més de outubro de 1994 (mil novecentos e

noventa e quatro), as 9 (nova) horas e 30 (trinta minutos), realizou—
se na Sala de Reunioes, mais uma sessfio ordinéria do Conselho de Cen-

tro, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Bar
reira, contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias

Scares, Vice—Diretora do Centro; Carlos Neves d'Alge e Fernanda Maria

BormJCoutinho, Chefe e representante do Departamento de Literatura;M§

ria de Jesus de Sé Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e represen

tante do Departamento de Letras Vernéculas; Carlos Alberto de Souza e

Jacqueline Freitas Bezerra, Chefe e representante do Departamento de

Letras Estrangeiras; Custédio Luis Silva de Almeida e Isabelle Braz
Peixoto da Silva, Chefe e representante do Departamento de Ciéncias

Sociais e Filosofiammzimbo Leéo de‘CaIgv'alhg Nate 3 e Laéria Beserra Fon—

tenele, Chefe e representante do Departamento de Psicologia; Adelaide

Maria Gongalves Pereira,representante do Departamento de Histéria ;

Euterpe Barreto Rosa de Souza, Coordenadora do Curso de Letras; Rai—

mundo Nonato de Lima, Coordenador do Curso de Comunicagao Social;Vir-

ginia Bentes Pinto, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Afigela

de Moura Marques,Vice—Coordenadora em exercicio 'do CUISO d9 PSiCOlOQia 3

Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histé—

ria; Elza Maria Franco Braga, Vice—Coordenadora do Programa de Pos-

Graduagfio em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Ge—

ral das Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro

participou da reuniao, a Professora Maria de Fatima de Sena e Silva .

Havendo numero regimental, 0 Professor René Barreira fez, com a aqui-

escéncia dos Senhores Conselheiros, a inclusfio de duas matérias'.r de

interesse do Departamento de Psicologia: Afastamento de Docente— Pro—

fessora Maria de Fa’tima Vieira Severiano;P£o£ro§ag§o de afastamento-Docente-

Professor Antonio Caubi Ribeiro Tupinambé. Dando continuidade a re—

uniéo, 0 Professor René Barreira colocou a ata da 300: Sessao Ordi—

néria deste Conselho em discussao; posta em votacao, a ata em questao

foi aprovada por unanimidade.Primeira matéria. Anteprojeto de Resolu-

cfio que disciplina as atividades de pesquisa na UFC. A matéria supra-

mencionada foi amplamente discutida pelos Senhores Conselheiros,tendo
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\por " submetidas a hOmologagao dos Conselhos de Centre... "; Art.3g

parégrafo 19— Retirar as palavras " E obrigatéria " e " quanto a
indicagfio das fontes financiadoras" especifica-las quando for 0 ca-

so; no parégrafo 29, deixar apenas as 1etras a e c; no Art. 79 in~

cluir que o pesquisador deveré apresentar relatério semestral a0

Departamento e anual a Pro—Reitoria de Pesquisa e Pés-Graduag§o( a
anualidade deve ser em fungfio do mes em que foi oadastrado o projeto);
no Art. 99 inserir a letra g para artigos publicados em jornais (que

devem ficar sujeitos a avaliagao cientifica). Segunda matéria. Homo—

1ogag§o de Concurso. 0 Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou a

matéria aprovada pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reunifio

de 20.10.94, referente ao resultado do concurso para Professor As-

sistente, Setor de Estudo— Alemfio: Lingua e Tradugao, conforme Edi-

tal n9 23/94, em regime de Dedicagao Exclusive. Inscreveu-sezumnaSOl

(um) candidato, Tito Livio Cruz Romfio, que obteve as seguintes notas:

Julgamento de Titulos: 10,0; 10,0; 10,0,pgmgzaxmnédia 10,0(dez).E£g
va Escrita: 10,0; 10,0; 10,0,mflfihzaxm media-10,0(dez). Prova Didéti—

9g. 10,0; 10,0; 10,0,perfigemfl3média 10,0(dez). Foram atribuidos, a
' estasrxfiasgmso£m(dois), peso 05 (cinco) e peso 03 (trés), respectivg

menteJtendo como resultado a média ponderada: 10,0(dez).Diante do

resultado supramencionado, o candidato Tito Livio Cruz Romfio foi

aprovado e indioado para contratagao. Posta em votagao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Afastamento de docen

tea. a) A Conselheira Dulce Castelo relatou a matéria aprovada " ad

referendum" do Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em 10.10.94 e pelo Diretor do Centro " ad referendum ",

do Conselho de Centro em 11.10.94, referente ao afastamento da Prg
fessora de 19 e 29 Graus Rogéria Costa Pereira, no periodo de 31.10.

941a 31.12.94,alfim de participar de Curso Avangado em Lingua Ale—
ma ( Oberstufe), no instituto Goethe—Alemanha. Posta em votagao, a

matéria foi referendada pelo Conselho de Centro. b) 0 Conselheiro 0-

rozimbo Lead de Carvalho Neto relatou a matéria aprovada pelo Depar-

tamento de Psicologia em reuniao de 21.10.94, referente ao afastamen
to da Professora Maria de Fétima Vieira Severiano, no periodo de 01.

03.95 a 01.03.96, a fim de cursar Doutorado em Educagao na Universi—

dade Estadual de Campinas—sac Paulo. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Prorrogagfio de afastamento
de docente. a) 0 Conselheiro Carlos Alberto de Souza relatou a maté-
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dade depmfl%sanm;‘visitante,concluir os trabalhos iniciados, concer-

nentes a0 ensino, divulgagao, orientagao do programa de verao e do

curso da lingua portuguesa na Universidade doTennessee, na cidade

de Knoxville-Estados Unidos. Posta em votagao, a matéria foi aprova—
da por unanimidade. b) 0 Conselheiro 0rozimbo Leao de Carvalho Neto

relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em 21.10.

94, referente a prorrogagfio de afastamento do Professor Antonio Cau—
bi Ribeiro Tupinambé, no periodo de 01.10.94 a 30.10.95,a.fim de re-
alizar estudos a nivel de Doutorado, na Universidade de Colonia—Ale-

manha. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.Quifl
ta matéria. Aprovagao de Comissao de Avaliagao para Fim de Progres
sad Funcional de Professor da Casa de Cultura Portuguesa. A Conse-

1heira Dulce Castelo relatou a matéria referente a indicagao dos Prg
fessores Maria Ionele Teixeira Puster(Graduada-Classe E4), Joéo So-

ares Lobo (Mestre-Classe E4) e Vénia Maria Mendes Guimaraes (Gradua-
da-Classe El) para comporem a Comissao de Avaliagao do relatério de

progressao funcional horizontal da Professora Dina Maria Fragoso Cea
tari, da Casa de Cultura Portuguesa, da Classe 02 para a Classe 03 ,

conforme Resolugao ng l4/CEPE/88. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade.5exta Matéria. Progressao Funcional de Pro—

fessor de 19 e 29 Graus. A Conselheira Dulce Castelo relatou a maté—

ria referente a progressao funcional horizontal do Professor Claudio

Calixto Matos, da Casa de Cultura Britanica, referente a intersticio

1992/2 a 1994/1 da Classe C referéncia 1 para a Classe C referencia

2, do Quadro do Magistério de 19 e 29 Graus. A Comisséo de Avaliagao

composta pelas Professoras Isabel Cristina de Holanda Lima, Venétia

Luzia Saldanha Fontenele eLilim1 Cavalcante Fernandes Vieira .julgou

0 Professor Claudio Calixto Matos apto a progressao supramencionada,

tendo-lhe atribuido média 9,2(nove virgula dois). Posta em votagao,
a matéria foi aprovada por unanimidade.5étima matéria. Projetos de
Extensao. l) A Conselheira Dulce Castelo relatou a matéria referente

aos projetos de extensao que se seguem, aprovados pelo Colegiado da

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio de

27.09.94: a) " Curso Bésico de Lingua Italiana", coordenado pela

Professora Ana Cristina Frota de Holanda Teéfilo, com 420 horas/aula

e inicio a cada semestre letivo. Objetiva "capacitar o aluno a se

comunicar em lingua italiana, desenvolvendo as competenoias de ex-

pressao e de compreensfio oral e de expressao e compreensfio escrita ;

transmitir ao aluno nogfies bésicas sobre a Culture Italiana".0 Curso
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'Soares, Ana Cristina Frota de Holanda Teofilo, Cléudia Maria Silva
Freire e Roberto Conti. Referido curso destina-se é comunidade em

geral, universitérios, graduados, estudantes com no minimo o 19 grau

completo. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

'b) " Prética de Conversagéo em Lingua Italiana", coordenado pelo

Professor Roberto Conti, com 60 horas/aula, 20 vagas, oferecido no

periodo de abril a dezembro de 1994. Objetiva oferecer aos alunos ou

profissionais da érea de italiano desenvolver a prética da conversa-

gfio o que n50 é possivel no curso bésico, além de proporcionar a

discusséo de temas sobre a cultura e a civilizagfio italiana. Desting
se a profissionais que lidem com a lingua italiana; alunos que jé

tenham concluido o Semestre IV do Curso Bésico de Lingua Italiana ;

alunos que jé tenham concluido 0 IV Semestre de Graduagfio em Italia-

no; pdblico em geral interessado em edquirir fluéncia na lingua ita-

liana e que tenham um conhecimento em nivel de IV semestre (pelo me—
nos). Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.2) A

Professora Maria de Fétima de Sena e Silva relatou o projeto de ex-

tensfio intitulado " NGcleo de Psicologia do Trabalho", por ela coor—

denado e pelos professores Céssio Adriano Braz de Aquino e Lacia Ma-

ria Gongalves Siebra, aprovado pelo Departamento de Psioologia

em reunifio de 28.09.94. A Professora Fétima Sena ressaltou que o

projeto em questéo é uma atividade permanente, consiste em " agrupar

uma equipe de profissionais dispostos a my§ar essa érea de estudo a-

través de pesquisas e servigos prestados é comunidade nas quastfies

concernentes a atuagéo do Psicélogo do Trabalho e éreas afins." Jus-~

tifioa-se " pelo fato de que, o ser humano passa mais de 80% de seu

tempo fitil inserido em organizagfies, dai a necessidade de criagfio

de um nucleo de estudos em Psicologia do Trabalho que se'propfie dis-V

cutir as relagfies que se estabelecem nesses ambientes e que impaotam

na sadde dos atores organizacionais". Ubjetiva: a) promover eventos

que tenham como face a difusfio cultural, a transferénoia de tecnolo-

gia e/ ou a oapacitagéo de pessoal no que diz respeito ao campo de

estudo da Psicologia do Trabalho; b) prestar assessoria és organiza-

goes em trabalhos pertinentes é érea facilitando desta forma as pro-

cesses humanos nesses sistemas—clientes; c) estabelecer vinculos que

visem o intercémbio junto a outras entidades, afins e /ou correlatas
no sentido de promover trocas e enriquecimento mutuos; d) realizar
atividades de pesquisa na érea;¢g)yfuncionar como,campo‘de festégio
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prio nflcleo, como no processo de colocagao e acompanhamento do alu—
no nasduas organizagfies. f) envidar esforgos para criagao da Pos-
Graduagao na érea. Referido projeto contaré também com a participa-
gfio dos professores Orozimbo Leao de Carvalho Neto, Wagner Bandeira
Andriola e César Wagner de Lima Géis. Serao realizados cursos,semi-
nérios, debates, palestras, foruns e treinamentos. 0 Projeto . em
questfio destina—se a estudantes e professionais, a comunidade em
geral. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.gi:
tava matéria.a) A Conselheira Laéria Beserra Fontenele relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao de 28.
09.94, referente ao cadastramento da disciplina optativa. " Contri-
buigfies da Lingauistica e da Psicanalise a Psicologia Escolar". Na
qualidade de professora da discipline supramencionada, a Conselhei—
ra Laéria Beserra Fontenele ponderou. que a discipline teré 04
créditos, 60 heras/aula, sendo prevista para o periodo 95.1.Justifi
ca-se pelo fato de que " 3 area de psicologia escolar conta com a-
penas mg§.disciplinas teoricas, sendo imprescindivel a oferta de
novas disciplinas que venham servir para a ampliagfio dos estudos de
teméticas que se impBem como fundamentais para o trabalho em psico—
lagia escolar. A disciplina, ora proposta,contribuir no sentido de fog
necer a fundamentagao necesséria para o trabalho do psicdlogo junto
a clientela da pré-escola e da alfabetizagao, bem como oferece sub—
sidies para o acompanhamento psico—pedagégico de alunos com difi-
culdades de aprendizagem da escrita". Em sequiga a Conselheira Laé—
ria Beserra Fontenele fez a leitura da ementa: Conceitos fundamen—
tais da linguistics. Aquisigao da linguagem. 0 inconsciente estrutg
rado como a linguagem. Contribuigfies da psicanélise as teorias de
aquisigao da linguagem. Psicanélise, linguistica e alfabetizagao. 0
lugar do desejo na prendizagem". Posta em votagao, a matéria foi a—
provada por unanimidade. b) Ao término da exposigao acima, 0 Pro—
fessor Wagner Bandeira Andriola'relatou a matéria aprovada pelo De—
partamento de Psicologia em reuniao do dia 28.09.94 referents ao
cadastramento da disciplina optativa" Uso do computador em pesqui-
sa e avaliagao psicolégica". Na qualidade de professor da _referida
disciplina, 0 Professor Wagner Andriola esclareceu que se sentia
capaz de ministrar a discipline em questao, por haver cursado Mes-
trado em Avaliagao e Medida Psicolégica, que é areasm fim da Psi-



06

computagao utilizando pacotes estatisticos préprios a érea-das ci—
éncias sociais tais camp 0 " SPSS", objetivando a criagao de ban-
cos de dados e anélises estatfsticas dos mesmos. Intrudugao ao
uso do computador caracterizando-o como ferramenta auxiliar a area
da Avaliagao e Medida Psicolégica, através da aplicagao de .testes
informatizados para avaliagao da inteligéncia,da personalidade, de
interesses, das condigfies e hébitos de estudo, do raciocinio verbal,
etc. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.Comu—
nicagfieS-O Professor René Barreira fez as seguintes comunicagfies:a)
que hoje, 55 15 horas, no Auditério Castelo Branco, a Administraofio
Superior estaré langando. Programa de Avaliagao Institucional da
UFC; na oportunidade pediu o comparecimento dos membros deste Consg
lho, Chefes de Departamentos,Coordenadores de Cursos de Graduagfio e
de Pas-Graduagfio. b) que 0 Professor Frederico de Castro, do Depar-
tamento de Histéria deste Centro, estaré langando, dia 27 do oorreg
te, as 18 horas e 30 minutos, na Sala de Convivéncia da Reitoria ,
seu livro " Imagens do Nordeste - A Construgao da Memdria Regional?,
o) que nfio ha mais recursos para passagens aéreas; que 700(setecen-
tas) passagens foram concedidas a Universidade no decorrer . deste
ano, tendo 0 Centro de Humanidades recebido mais de 100(cem),fican—
do no segundo lugar, logo apés 0 Centro de Ciéncias; no . momento
ainda hérgmfigopara diaries; d) que na proxima _ quinta- feira
seré realizada eleigao para escolha do representante Ctitular e su—
plente>do Centro de Humanidades junto a Comissao Permanente do Pes—
soal Docente (CPPD). Em Seguida, a Conselheira Virginia Bentes Pin
to comunicou,que nos dias 26 e 27 do corrente més,sera realizado o
projeto" U Livroja Crianga e a Cidadania", como parte das comemora-
goes da Semama Nacional do Livro e da Biblioteca; projeto promovido
pelo Curso de Biblioteconomia deste Centro, Oportunidade em que fo-
ram realizadas, nos jardins da Reitoria atividades para oriangas e
adultos. A Conselheira Laéria Beserra Fontenele comunicou que Como
parte dos Encontros de Psicanélise da UFC, serao proferidas as con—
ferénoias: " A Religiao do Filho: Anélise de Trés Sonhos do Pe, Cid;
cero", pelo Professor Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas,dia 26‘s
10.94, as 9 horas, no Auditério José Albano; " Coléquio, Psicanélié
se‘e Literature", pelo Professor Antonio Cardoso Filho, da Universi
dade Federal de Sergipe, dias 17 8 18.11.94. Logo a seguir, a Conse



escritor portugués Mério de Sé—Carneiro. Finalizando, o ConSelhei—

r0 Custédio Luis Silva de Almeida comunicuu que 0 Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia mudou seu horério de aula pafigagés 12

horas, pois estava havendo prejuizo no horério de 7 Es 9 horas; n3

oportunidade solicitou aos demais Chefes de Departamentos que pen—

sassem numa proposta de interesse para 0 Centre, como um todo. Na-

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

sessfio, da qual, eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualida-

de de secretéria, lavrei a presente ata que depois de lida,vai as—

sinada por mim e pelos presentes...

Em tempo: na pégina 75, onde se 16 "Ditava matéria" leia-se "Dita-

va matéria. Cadastramento de Disciplinas Optativas".
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