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A05 08 (oito) dias do més de outubro de 1992 (mil no-
vecentos e noventa e dois), is 9:00 (hove horas), realizou—se na Sala

de Reuniaes, mais uma sessao ordinéria, sob a presidencia da Vice-Di-
retora em Exercicio, Professora Maria Elias Soares, contando com a

presenga dos Senhores Conselheiros: Sebastiao Teoberto Mourfio Landim
e Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, Chefe e representante do Depar—

tamento de Literatura; Maria de Jesus de 55 Correia e José Ferreira -

de Moura,-Chefe e representante do Departamento de Letras Vernaculas;

Débora Candida Dias Soares e Maria da Conceicfio Moreira Leite, Chefe

e representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Sci

to Pauline, Chefe do Departamento de Comunicagfio Social e Biblioteco—

nomia; Odilio Alves Aguiar, representante do Depattamento de Ciéncias

Sociais e Filosofia; José Célio Freire, Chefe do Departamento de Psi-

cologia; Maria Manolisa Vasconcelos, representando a Coordenadora do

Curso de Letras; Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, Coordenador

do Curso de Comunicacao Social; Ana Maria 35 Carvalho,Coordenadora do

Curso de Biblioteconomia; Célia Leite Juliao, Coordenadora do Curso

de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira, Coordenador do

Curso de Histéria; Luiz Tavares Junior, Coordenador do Curso de Mes—

trado em Letras; César Barreira,7Coordenador do Curso de Mestrado em

Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas

de Cultura Estrangeira; Luis Carlos Viana, representante do Centro

Académico de Comunicagao Social. A convite da Vice-Diretora compare-

ceram 5 reuniao as ProfeSSOrasAna Maria Tavares SimEes e Maria de Ro—

sario de Fatima Portela Cysne, respectivamente titular e suplente do

Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten-

sfio. Havendo quorum a Professora Maria Elias Soares colocou em apré

ciagéo a pauta da reuniao, que foi aprovada por unanimidade e posté —

riormente colocou em discussfio a ata da 194a. Sesséo Ordinéria deste

Conselho, tendo sido feita a sequinte retificacao: Fm tempo: no verso

da pagina 71 retifica-se o pronunciamento do Conselheiro José Célio

Freire, lendo—se: "O Conselheiro José Célio Freire concordou ser a Re

solugao injusta, no sentido de que objetivamente esta Resolucao n50

admits dfivida quanto a autonomia da Comissao Julqadora em atribuir —

pontos de 0 a 10, por ser uma prova de titulos, uma prova como as ou

tras duas (de contefido e didatico-oral), logo concordando com o pare

cer. Subjetivamente, no entanto, admitiu a injustica ocorrida com a

candidata reouerente, ficando dividido quanto a homoloqaoao do resul—
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fififfifiIfiAlflfiTEfiifi} Aprovagao de Comissao
Julgadora de Concurso. a) O Conselheiro José Célio Freire relatou a
matéria referents a indicagao dos docentes Sandra Eli Bachiega (Adjufl
to — UFC), Orozimbo Lego de Carvalho Neto (Adjunto — UFC),S?a n.d_r;§
Francisca Conte de Almeida (Adjunto — UfiB); Suplentes: Neide Fernan-
des Monteiro Veras (Adjunto — UPC), Célia Leite Juliéo (Adjunto—UFC),
Angela de Moura Marques (Adjunto — UPC) para comporem a Comisséo Jul—
gadora do concurso para Professor Assistente, Setor de Estudo: Psico-
logia Escolar e Problemas de Aprendizagem, conforms Edital n9 75/92.
Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) 0 Depar—
tamento de Ciéncias Sociais e Filosofia indicou os nomes dos docentes
Linda Maria de Pontes Gondim (Adjunto — UFC), Elsa Maria Franco Braga
(Adjunto — UFC), Fernanda Sobral (Adjunto - UnB); Suplentes:I r 1 y s
Alencar Firmo Barreira (Adjunto - UFC) e Inaié de Carvalho (dunto -
UFBA) para comporem a Comissio Julgadora do concurso para Professor -

Assistente, Setor de Estudo: Sociologia, conforms Edital n9!?7/92.Poé

ta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

éfiéfiNDA‘fiiTEfiifl} Homologagéo de'mflqggurk
908. a) A Conselheira Maria de Jesus de 95 Correia relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Letras Vernaculas em reuniéo do dia 21.
09.92, referente ao resultado do concurso para Professor Auxiliar, Sé
tor de Estudo: Lingua Portuguesa, conforme Edital n9 69/92, para pre—
enchimento de 03(trés) vagas; a classificacao final foi a sequinte:
primeiro luqar — José Américo Bezerra Saraiva — 77 (setenta e sete) —
pontos; segundo lugar _ Maria Claudete Lima — 72 (setenta e dois) poé
tos; terceiro lugar — Geraldo Tacidélio Fernandes — 69 (sessenta e n§
ve) pontos. Considerando o resultado,os candidates supramencionados -
foram indicados pelo Departamento de Letras Vernéculas para contratg

950 imediata. Posta em votagao a matéria foi aprovada por unanimidade.
b) 0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia aprovou, em reuniio
do 01.10.92, 0 resultado do concurso para Professor Titular, Setor de
Estudo: Antropoqia, conforme Edital n9 123/91, pana preenchimento

de 01(uma) vaqa. O finico candidate inscrito, Ismael de Andrade Por—
deus Jfinior obteve as seguintes notas: Prova de Titulos: 9;9;9;9;9 ~

Prova Didatica: 8;8;8;8;8 — Julgamento e Defesa de Tese: 10;9;9;8;8.
Tendo em vista 0 resultado, o candidato Ismael de Andrade Pordeus Jfi—

nior foi considerado aprovado e indicado pelo Departamento de Cién—
cias Sociais e Filosofia para contratagio. Posta em votagao, a mate—
ria foi aprovada por unanimidade. c) 0 Departamento de Ciéncias Sé
ciais e Filosofia aprovou,em reuniao do dia 01.10.92, 0 resultado do
aunt-urea nava 'D-r-n-Fneenr Ali-Ermi-nV Pia-Har- flo Wei-"fin- (‘iSnnia D61 “"1 (1a-
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Prova de Titulos — 7; 7; 7 — Prova Escrita: 7; 7; 7 - Prova Didéti-
ca - 8; 8; 8 » Total de pontos ~ 66 (sessenta e seis). Considerando
o resultado, 0 candidate Manoel Domingos Neto foi aprovado e indicé
do pelo Departamento de Ciéncias sociais e Filosofia para contraté
950. Posta en votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

ggggggggggéggggé. Projetos de Extenséo.
a) 0 Departamento de Literatura aprovou, em reuniao de 25.09.92, 0
projeto de extensao intitulado "O Descobrimento: As Linguas e Lite-
raturas Ocidentais", coordenado pelos Professores Maria Dulce Sousa
Castelo e José Alves Fernandes. Estando presents a reuniao a Conse—
lheira Dulce Castelo esclareceu que o projeto em questéo fazia par—
te do projeto - “500 Anos de América: Admirével Mundo Novo?" que
desde maio préximo passado vem sendo desenvolvido pela UPC, envoi —
vendo os Cursos de Letras e Histéria e as Casas de Cultura Estran—

geiras, sendo portanto um projeto interdisciplinar. o projeto esta»
va sendo realizado no periodo de 06 a 09.10.92, com uma carqa hora
ria de 15 horas/aula e objetivava: "Analisar o comportamento das d§

ferentes linguas trazidas da Europa e que aqui, diante de um outro
homem e uma outra cultura, sofreram todo um processo de nacionalizé
950 expressada em seu léxico, em sua sintaxe, em sua fonética e em
sua literatura". Professores participantes: José Alves Fernandes,Mé
ria fiulce Sousa Castelo, Francisco de Assis Santos de Oliveira, Na—
ria da Conceicéo Moreira Leite, Luiz Tavares Jfinior, Rogério Fonts—
nele Bessa, Mario Roberto zégari e Roberto Pontes. O projeto desti-
nafigaxg 5 comunidade universitéria em especial os alunos dos Cursos
de Letras e Histéria e das Casas de Cultura Estrangeira do Centre
de Humanidades da UPC, assim come 5 comunidade em geral. A Conse—
lheira Dulce Castelo lembrou que nos dias 14 e 15 do corrente, ain-
da dentro das atividades do projeto, no Tea£ro José de Alencar, Se-
ria apresentado um espetéculo com o Grupo de Tradigaes Cearenses.
Posta em.votag§o. a matéria foi aprovada por unanimidade. b) 0 De-
partamento de Literatura aprovou, em reuniao de 25.09.92, 0 projeto
de extensao intitulado “Seminério Graciliano Ramos: Ficgfio e Reali-
dade", coordenado pelo Professor Luiz Tavares Jfinior, que relatou a

matéria. Segundo o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior o projeto foi

elaborado em convénio com a Case Amarela e a Academia Cearense de

Letras. Serao exibidos quatro filmes baseados na obra de Graciliano

Ramos, tendo sido convidado o cineasta Nelson Pereira dos Santos.

Provavelmente, acrescentou o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior, seré

langado um livro inédito de Graciliano Ramos; "Cartas de Amor“. As
inscrigoes estfio sendo feitas no Departamento de Literatura (150 vg
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ga horaria de 15 horas/aula e objetiva: 1) Despertar a comunidade ace

démica e demais assistentes para a importancia da obra e ficcao narra

tiva e memorialistica do escritor alagoano, no quadro geral da prodg

950 literéria brasileira; 2) Refletir sobre a temética suscitada por
esta obra que, expandindo o dado localista, d5 tratamento as eternas
quest6es, que acompanham o homem, em seu trajeto existencial. O Semi-

nério contaré com a participagio dos professores Luiz Tavares Jfinior
(UPC), Pedro Paulo de Sousa Montenegro (UFO), Helmut Feldmann (Univeg

sidade de Colénia), wander Melo Miranda (UFMQ), Teoberto Landim (UFC)

Eduardo Chaves R. Luz (UFC), José Dimas de Carvalho Muniz (Mestrando‘
do Curso de Letras) e Francisoo Souto Pauline, que proferirao confe-

réncias. 0 Seminério destina-se aos alunos de graduagao e pas—gradua-
950 do Curso de Letras e 5 comunidade em geral. Posta em votagéo, a
matéria foi aprovada por unanimidade. c) 0 Departamento de Letras Veg

néculas aprovou, em reuniéo do dia 01.10.92, 0 projeto de extenséo ii
titulado "Alfabetizagao em Canteiros de Obras", coordenado pela Pro—
fessora Ana Célia Clementine Moura. A Conselheira Maria de Jesus de

85 Correia relatou a matéria, tendo afirmado que este projeto é execfi

tado semestralmente e que o curso em questao jé esté em fase wqfinal,
pois o periodo foi de agosto/91 a ohuubro/92. Lembrou que o projeto é

executado no préprio local da obra e tem apresentado resultado satis—

fatério. O curso é ministrado por ex—alunos do CAEP (Curso de Aperfei
ooamento do Ensino do Portugués) e do Curso de ESpecializaoao em Alfé

betizagao. Durante o periodo agosto/91 a outubro/92, 14 meses, teve
uma carga horéria de 280 horas/aula. Realizouwse no canteiro de am-

pliagao do Shopping Center Iguatemi, promovido pela UFC e Construtora

J.2/Construtora Jereissati, objetivando: “permitir ao operario “,6 a

construgao civil uma qualificagao que lhe garanta o aumento da produ—

tividade através da melhoria no use da linguagem oral e da aquisigfio

e desenvolvimento da linguagem escrita (leitura/redaoao).Referido cug

so contou com a participagéo das Professoras Araceli Sobreira Lima,

Diolema Ferreira Gomes, Hertha Cristina Carneiro Passos e Ana Célia

Clementine Moura. 0 curso teve 60 vagas destinadas aos operérios da

construgao civil. Posta em votagéo, a matéria foi aprovada por unani—

midade.

QUARTA MAEERIA. Designagao de Comissao
Eleitoral que deveré proceder eleigao para escolha do representante
do Magistério de 19 e 29 Graus do Centro de Humanidades junto a Comis
550 Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A Conselhhira Maria Dulc;
Sousa Castelo apresentou, na qualidade de Coordenadora Geral das Ca-
sas de Cultura, trés nomes que foram consultados e indicados pelos
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tados foi aprovada pox unanimidade.

Qggggéggéggggé- Indicaoao de representan
to do Centro de Humanidades na Coordenagao de Estagio da Pro-Reito ~
ria de Graduagao. Posta a matéria em discussao, a Conselheira Maria
de Jesus de Sa Correia, ja tendo participado da referida Coordenaoao
ressaltou que a mesma se refine sistematicamente, sendo um trabalho
que exige tempo, com redugfio de carga horéria concedida pela CPPD. A
Professora Maria Elias Soares ressaltou a importancia do _; trabalho
executado pela Coordenagao de Estégio admitindo que o representante
do Centro de Humanidades deveria ser escolhido pelo Conselho de Cen-
tro e nao exclusivamente pela Diregao do Centro. Por sugestao do Con
selheiro Luiz Tavares Junior ficou decidido que os Supervisores de
Estagio se reuniriam e apresentariam um nome que seria-apreciado na
préxima reuniéo deste Conselho, para representar 0 Centro de Humani-
dades na Coordenagio de Estégio da Pré-Reitoria de Graduagio.

partamento de Letras Vernaculas aprovou, em reuniao de 01.10.92, a
cessEo da ProfessoraCCoema Escércio Athayde Damasceno para a UECE,no
semestre 92.2, a fim de ministrar as disciplinas "Literatura Portu—
guesa I e Literatura Portuguese II", perfazendo um total de 08(oito)
créditos semanais. A Conselheira Maria de Jesus de SE Correia rela-
tou a matéria afirmando que a cessfio da Professora Coema Damasceno
enquadra—se no Projeto de Cooperagao Mfitua existente entre a UFC e a
UECEJtendo ressaltado que o semestre 92/2 termina em dezembro na ...
UECE. A Professora Maria Elias Scares acrescentou que a cessfio 56
£01 possivel diante da caréncia de alunos nos Cursos de Letras.0 Cog
selheiro Luiz Tavares Jfinior disse ser louvével a cooperaeio entre
as Instituigoes de Ensino supramencionadas,haja vista que a UECE tam
bém cede professores a UFC. Posta em votacao, a matéria foi aprova-
da por unanimidade.

gggggégggggggg. Designagfio‘dé'iiflenifisao
para analisar o sistema do Vestibular. A Conselheira Maria de Jesus
de 85 Correia comunicou que a ADUFC e o DCE promoveréo um Seminério
sobre o Vestibular, nos dias 26 e 27 do corrente més no Pici, objeti
vando elaborar um documento com sugest5es, haja vista que assuntos
de tamanha relevancia n50 devem ser definidos, antes de serem empla—
mente discutidos. Acrescentou ainda que as inscrigSes para o Semini
rio poderiam ser feitas no periodo de 19 a 23.10.92 na sede da ADUFC
e que o Seminério devera contar com a nartiainanzn H9 nqnn1aa Dfih14-
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parahenizou a ADUFC pelo evento, tendo ressaltado que a Resolugfio
do vestibular foi aprovada na filtima reunifio do CEPE, admitindo ser
uma Resolugao mal elaborada e pouco discutida. A ProfeSSora Maria
Elias Scares manifestou—se quanto ao assunto, afirmando que gostaria
que o Conselho de Centro designasse uma Comissao para analisar o sis
tema do Vestibular e que esta Comissao se integrasse ao Seminario
da ADUFC e DCE. AVComissao deveria analisar os documentos do Vestibu
lar, principalmente a Resolugao recentemente aprovada pelo CEPE. A
Comissao ficou assim constituida: Professores José Ferreira de Moura
(Presidente), Ana Maria Tavares Simoes, Maria Sulamita de Almeida Vi
eira, Euterpe Barreto Rosa de Sousa e o aluno Gustavo Menescal, do
Curso de Comunicagao Social.

QIg§y§;g§g§R£§. Discussao do Anteproje-
to de Resolugfio que regulamenta-;_;t;iguigao do regime de 40 horas —
semanais de trabalho aos docentes de nivel superior. A Professora Mg
ria Elias Scares afirmou que gostaria de votar a referida Resolugéo,
no Conselho Universitério, baseada no pensamento do Centro de Human§
dades. Diante de alguns pronunciamentos foi escolhida Comissfio com o
objetivo de discutir o Anteprojeto de Resolugao supramencionado: Pré
fessores Francisco Souto Pauline (Presidente), Maria do Rosario de
Fatima Portela Cysne e José Célio Freire. Nada mais havendo a tra-
tar, a Senhora Vice—Diretora declarou encerrada a sessao, da qual
eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretéria, lg
vrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pe-
los‘presentes...

Em tempo: A.solicitag§o de prorrogagao de afastamento da Professera'
Luzidea Aguiar Barbosa de Almeida, do Departamento de Psicologia, no
periodo de 01.02.93 a 01.02.95, a fim de cursar Doutorado, na Univeg
sidade de 850 Paulo foi apreciada e retirada de pauta porque o perig
do de afastamento solicitado ultrapassava o prazo permitido pela Uni
versidade para tal fim, uma vez que a Professora Luzidea Aguiar Bag
bosa de Almeida jé se encontra afastada desde 01.01.90. Diante deste
fato o Conselheiro José Célio Freire decidiu consultar a interessada
quanto a possibilidade de solicitar apenas o tempo que faltasse para
completar 04(quatro) anos, conforme regulamenta o Safiégime Juridico
Unioo.


