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ATA DA 216a SESSHU ORDINARIA DU

CONSELHO DO CENTRO DE HUMANIDADES

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DU CEARA.

A05 22 (vinte dois) dias do més de dezembro de 1993 (mil novecentos e

noventa e trés) as 9(n6ve) horas e 40(quarenta) minutos, :jrealizofléSe

na Sala de Reunifies, mais uma’sessao ordinéria do Conselho de Centro ,

sob a presidencia do Senhor Diretor, Professor René Barreira, contando

com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Scares, Vice-Di-

retora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao tandim, Chefe do .Departa-

mento de Literatura; Maria de Jesus de Sé Correia, Chefe do Departa-

mento de Letras Vernéculas;.Débora Candida Dias Soares 6 Carlos Alber—

to de Souza, Chefe e representante do Departamento de Letras Estran-

geiras; Francisco Souto Paulino e Julia Maria Pereira de Miranda Hen—

riques, Chefe e representante do Departamento de Comunicagao Social e

Biblioteconomia; Custédio Luis Silva de Almeida, Subchefe do ffieaaraa—

mento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio Preire, Chefe do De-

partamento de Psicologia; Francisca Simao de Souza e Adelaide Maria

Gongalves Pereira, Chefe e representante do Departamento de Histéria;

Euterpe Barreto Rosa de Sousa, Coordenadora do Curso de Letras;Raimun-

do Nonato de Lima, Coordenador do Curso de Comunicacfiao Social; Fran—

;giscgidergfisig Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria;El
za Maria Franco Braga, Vice-Coordenadora do Programa de PosaGraduagfio

em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das Casas

de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro compareceram a

reuniao os Professores Casemiro Silva Neto e Eléazar Magalhaes Teixei-

ra. Dando inicio a reuniao 0 Professor René Barreira desejou boas—vin—

das a Professora Julia Miranda Henriques, recém—esoolhida representan-

te do Departamento de Comunicacfio Social 3 Bibiioteconomia junto a es-

te Conselho. Em seguida, 0 Professor René Barreira colocou a ata da

215E Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao, i,§¢”d° lem98eggida

aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA. Afastamenro de docentes.a)

0 Conselheiro Custédio Luis de Almeida relatou a matéria aprovada pelo

Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia em reuniao de 07.12.93,r§

ferente ao afastamento do Professor José Maria ArrUda de Souza no peri;

odo de 15.03.94 a 15.03.95, 8 fim de realizar Doutorado em Filosofia,

na Repflblica Federal da Alemanha. 0 Departamento supramencionado infor

ma que o afastamento do referido professor, nao implicaré em substi-

tuigao de force de trabalho. Posta em votacao, a matéria foi aprovada
"as unnnem:asaa +andn eidn rpccnlfndn nue n afastamento seria Ber '01
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b) 0 Conselheire José Célio Freire relateu as matérias que se seguem,

aprevadas pelo Departamentocm Psicelogia em reuniao de 10.12.93, refe—

rentes aos efestamentesi 1) da Prefessere Maria Elisabeth Mote Fontene

1e e Silva no periedo de 01.03.84 a 01.03.96, a fim de participar do

curse de p65-graduag§o lete-sensu/ especializegao em Psicolegia Clini-

ee,'na Faculdade Integredas Maria Theresa Centre Clinice de Psicelogie

Niteréi-Rie de Janeire. 0 Departemente esclarece que nae ha necessida-

de de contretaefie de professor substitute. Pesta em vetagfio, a metéria

foi aprovada per unenimidede . 2) da Prefessera Elda Maria Q,Eedgmgaes

de Carvelho, per 05(cince) meses, de 01.02.94 a 01.07.94, e fim de con

cluir dissertaeee de mestrado em Psicolegia Clinice na PUG-See Paulo ,

tendo em vista que a referida decente nee utilizou na totalidade a li-

cenea per 03(trés) anes para efetuar e curse de mestredo. 0 Departameg

to esclarece que nae hé necessidede de centratagao de professor subs-

titute. Posta em vetagao, a matéria foi eprevada per unanimidade.e) A

Censelheira Dulce Cestelo, relatou as matéries que se seguem, ap;0Va-‘

das pela Coordenadoria Geral das Cases de Cultura Estrangeira em reg

nifio de 21.12.93, refemxmes‘aos afastamentos: 1) do Professor Potigua-

ra Mourao Melo, de Casa de Cultura Alemfi, no periodo de 02.02.94 3 01-

07.94, a fim de frequentar Curse de Especializagao em Lingua Aleme, no

Institute Goethe, $50 Paulo. A Case de Cultura Alema inferma que 3 n50

ha necessidade de contratagao de substitute. Pesta em votaefie, a maté—

ria fei eprevada per unanimidade. 2) do Professor 3050 Spares Lobe, da

Casa de Cultura portuguesa, no periodo de 01.03.94 a 01.03.98, e fim

de preparer e defender a Tese de Deutorade em Letres, com pesquise se-

bre " A Superagao do Modele Petrerquiane na Poesia Lirice de Luis de

Camfies", na Universidade de Coimbra-Portugual.A Ceerdenaeao Geral das

Cases de Cflltura Estrangeirag esclarece que nae haveré necessidede de

eentratagfie de professor substitute.0urente e discussao da metérie fOi

lembrado que 0 Professor Jofio Soares Lobe esteve afestado no >pébflodo

de 22.03.84 a 24.03.88, a fim de realizar Curse de Deutorede em Letras

ne Universidede de 550 Paulo-USP. Apesentou—se, realizande .3 pesteri—

ermente eeneurse para a prepria vaga, sende admitido na UFC em 27.03.—

92; transferiu-se da Casa de Culture Italiana para a Case de Culture

Portuguese per caréncia de professor e estande no periede probatério

solicita nove afastemente, a fim de preparer e defender tese de deute—

rade. A Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia lembreu que o periedo

probaterio é também um periodo de avaliagae. 0 Censelheire _ Raimundo

Nonate de Lima, afirmou que o exame do precesse nee devia preeeupar-se

exclusivamente com o aspecto técnico, mes observer 0 pape1 social da



Por sua vez,o Conselheira Francisco de Assis Santos de Oliveira pe—

diu a palavra )solicitando que este Conselho levasse em conta que

o pleito anterior do Professor Lobo em transferir-se da Casa de

Cultura Italiana para a Casa de Cultura Portuguesa havia sido em

fungéo das necessidades desta Casa, como agora pedia afastamento? A

Conselheira Dulce Castelo ponderou que a aprovacao da Coordenadoria

Geral das Casas de Cultura deveu-se ao fato de ignorar o afastamen-

to anterior por 04(quatro) anos do Professor Lobo; ponderou)no en-

tanto)a oecessidade de qualificagao dos dois firofessores da Casa de

Cultura Portuguese, considerando que os mesmos poderiam ser pre-

judicados tendo em vista 0 numero limitado de docentes. A ConselheiL

ra Euterpe Barreto Rosa de Sousa resaaltou que o afastamento do Pro

fessor Lobo havia sido aprovado na Casa de Cultura Portuguese ppis

a oferta de curso nesta Casa é bastante flutuante, tornando-se

porém dificil o afastamento do docente, pelo numero reduzido de pro

fessores na referida Casa.Foram entao apresentadas duas propostas :

a do Professor Francisco Souto Paulino-retirar o processo de .pauta

e retornar ao Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura
Estrangeira, que havia ignorado o periodo de afastamento ranterior

do professor Lobo; a do Professor Custédio Almeida-que o Conselbo
de Centro tinha informadfies suficientes para votar o processo. Pos-

ta em votagfio, a proposta do professor Souto obteve 04(quatro)votos

e a proposta do professor Custédio obteve 10(dez) votos. Em regimen
to de votagfio, 14(quatorze) Conselheiros n50 aprovaram a solicita-
ofio de afastamento do Professor Joao Sares Lobo, que teve um(01)voa

to a favor, da Conselheira Dulce Castelo. SEGUNDA MATERIA.Pr0rroga-

950 de afastamento de docente.A Conselheira Dulce Bastelo relatou a

matéria aprovada pela Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Es—

trangeira em redniao de 21.12.93, referente a prorrogaoao de afas-

tamento da professora Eliseuda Rosali Izaias de Jesus, da Casa de

Cultura Briténicajno periodo de 16.12.93 a 31.01.94, a fim de con-
cluir monografia do Curso de Especializaoéo " 0 Conto Moderno em

Lingua Inglesa ", no Departamento de Linguas Estrangeiras, do Cen—

tro de Humanidades da UECE. A ‘Coordenadoria deral das Casas de
Cultura Estrangeira informa que 0&9 hé necessidade de .,contxatag§0

de professor substitute. Posta em votagao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. TERCEIRA MATERIA.HOMOLOGA§A0 DE CONCURSD— a) 0 Cog

selheiro Juséfcéiio Freire relatou a matéria aprovada pelo Departa—

mento de Psicologia em reunifio 16.12.93, referents ad resultado do

nnnnnrsn nara Professor Auxiliar. Setor de EstudoiPsicologia do In—



dustria, conforme Edital n9 70/93. 0 Censelheiro José Célie Freire

relateu que 13(treze) candidates se inscreveram, sendo que a Comis-

sae de Selecfio nae aceiteu a inscrigao de 01(uma) candidata. Na

prova escrita)dos 12(doze) candidates apenas 07(sete) cempareceram,

sendo que a classificacao final fei a seguinte: promeire lugar-Cés-

sio Adriano Braz de Aquino (média penderada—eitenta e noventa e no—

ve); segunde lugar-Thais Virginia Sucupira Kampf (média penderada-

setenta e dois); terceire lugar—Verfinica Morais Ximenes(média pen

derada — setenta); e quarto lugar - Norma Tereza Mendeoca Pinheiro

gmédia ponderada—sesgflma e cinco e noventa 8 nova). Diante do resul

tade supramencionade, 0 candidate Cassie Adriano Braz de Aquino foi

indicado pelo Departamento de Psicelegia para contratagfie.Pesta em

votacfie, a matéria fei aprevada per unanimidade.b) A Conselheira Dé

bera Scares relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Letras

Estrangeiras em reuniae de 21.12.93, referente ae resultado do con—

curso para Professor Auxiliar, Seter de Estude: Frances: Lingua e

Literature, conferme Edital nQ 57/93. Dos trés candidates inscrites

apenas deis compareceram: Henrigue Sérgie Beltrfio de Castro e Si-

mone Pires dos Santos. Para 3 prova escritaei sorteade o ponte ng

mere 6Jitem a , " A missao do poeta em " Les Fleurs du mal “ de Bag

delaire". Apes o sorteie, as candidates presentes declararam que

nae realizariam a preva escrita, alegande falta de conhecimento no

assunto do ponto sorteado. Assim sendo, a Comissfio Julgadera cen—

siderou es candidates reprevados no referido cencurso, nae havende

assim, preenchimento de vaga. Pesto’em votacao, e resultado do cen-

curso supramencionado foi aprevado por unanimidade. QUARTA MATERIA.

PROJETOS DE EXTENSAO. a) A Censelheira Dulce Castele relatou a ma—

téria aprevada pela Coerdenaderia Geral das Casas de Cultura Es-

trangeira em reunifio de 21.12.93, referente ae prejeto de extensfie

intitulado " Arte e Cultura Na France do Século XIX", rycfiqrdggfigo.

pelas professoras Ana Maria Tavares Simoes, Djenane Regina Dias Se

ares e Imanova dos Santos Dias Seares. Referide prejete ,realizogg

se de 29.11.93 a 02.12.93 Ina Casa Amarela-UFC, com uma carga hora

ria de 15(quinze) horas..A Censelheira Dulce Castelo ressalteu que

referido prejeto fez parte das cememeracfies des 25 Anos da Casa

de Cultura Francesa, tendo side um evento interdisciplinar. As pa—

lestras feram proferidas per professeres da area de Humanidades e

do Curso de Arquitetura da UFC e da UECE, sendo destinadas a co-
-. 9: o no \ .1!



vulgar-a arte e a cultura da Franga do seculo XIX; b) incentivar a

comunidade universitéria e a sociedade em geral ao estudo e a pes-

quisa da civilizagao francesa do século XIX; c) promover uma dis—

cussao critica em relagao a fatos histéricos e sécio--cu1turais que

repercutem ainda hoje no mundo contemporaneo. Constou da programagfio:

palestras, exibigao de filmes e slides, mesa——redonda, exibigao de

grupo teatral e apresentagao da Camerata da UFC. Contou com a parti

cipagao dos professores Zaira Vasconcelos(UECE), Ivanova dos Santos

Dias Soares(UFC), Joao Alfredo Donas de Sa Pessoa(UFC), Carlos Ne-

ves d' Alge(UFC), Dulce Castelo(UFC), Ana Maria Tavares Simoes(UFC)

Beatriz Alcantara, Celina Garcia, Eduardo Diathay Bezerra de Mene—

zes(UFC), Daniel Lins(UFC) e o mestrando em Letras Ewerton Alencar

(UFC). Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)

0 Professor Eleazar Magalhfies Teixeira relatou a matéria V-aprovada

" ad referendum" pela subohefia do Departamento de Letras Estrangei

ras em 10.12.93, referente aos projetos de extensao: 1) "IX Semana

de Estudos Classicos", coordenado pelo Professor Eleazar ”Magalfifies

Teixeira; referido projeto realizou- se de 13 a 17.12.93, com “ uma

carga horéria de 20 horas, contou com 70 vagas e destinou— se a alu-

nos, professores e graduados em Letras e comunidade extra—universié

taria. Objetivou: a) Contribuir para maior solidifioagao do Nucleo

de Cultura Cléssica; b) despertar e expandir, sob um novo, dinamico

e abrangente enfoque a consciencia da importancia e do valor das

Cultures Classicas como ' origem e matriz da cultura contemporénea,

e consequentemente, o interesse pelo seu estudo e divulgagao; o)tor

nar, a médio prazo, os Estudos Classicos um campo inter— disciplinar

e interdepartamental. 0 projeto constou de palestras, debates e re-

presentagao teatral, tendo contado com a participagfio dos professo-

res: Jan Ter Reegen(UECE), Carlos Dalia da Costa(UECE),Eleazar Ma-

galhaes Teixeira(UFC), José Alves da Rocha Filho(UECE), José Anto-

nio Alves Torrano(USP),José Alves Fernandes (UFC), Roberto . Arruda

de Oliveira(UFC),Ana Maria César Pompeu(UFC).Aprovado por unanimida

de. 2) " Ciclo de palestras: Mito e Culto na Tragédia: A OreStéia

de Esquilo", coordenado pelo Professor Eleazar Magalhaes Teixeira ;

as palestras foram proferidas pelo Professor José Antonio Alves To;

rano(USP). U projeto em questfio realizou-se de 14 a 17.12.93, com

uma carga horéria de 8 horas, contou com 50 vagas e destinou-se a

alunos, professores e graduados em Letras a a comunidade 7 .extra-



oo através de um de seus mais importantes géneros literérios: a tra

gédia; c) proporcionar aos alunos uma reflexao sobre a .importancia

da tragédia grega para melhor compreensfio dos estudos literérios ;

d) através das exposigfies sobre a Orestéia de Esquilo)compreender a

interiorizagao humana, sua evolugfio do crime para a culpa, para a

responsabilidade e para a criacfiq dos tribunais. Aprovado por una-

nimidade. c) 0 Professor Casemiro Silva Neto relatou a matéria apro

vada pelo Departamento de Comunioacfio Social e Biblioteconomia en

reuniao de 21.12.93, referente ao projeto de extensao por ele coor-

denadolintitulado " Apoio do Municipio de ICAPUI em Seu Projeto de

Infromagao para a Comunidade". 0 Professor Casemiro Silva Neto res-

saltou que referido projeto realiza-se no municipio de Icapui e jé

existe concretamente desde margo, estando agora em fase de ca-

dastramento. Em carater temporério, o projeto conta com o apoio da

Prefeitura de Ioapui, UFC/Pré—Reitoria de Extensao. 0 Objetivo ge-

ral do projeto é de apoiar a Prefeitura de Icapui em seu projeto de

Informacao para a Comunidade, visando também propiciar aos ralunos

do Curso de Biblioteconomia participarem de atividades préticas

junto as comunidades. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por

unanimidade. QUINTA MATERIA. Alteragao no programa do Curso de Es-

pecializacao;em Teorias da Comunicagfio. 0 Conselheiro Francisco 800

to Paulino relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Comunicg

950 Social e Biblioteconomia em reuniéo de 21.12.93, referents 1a

alteracfio no programa do Curso de Especializagfio em Teorias da Como

nicagéo, com inclusfio das disciplinas: Metodologia da Pesquisa Quan

titativa, Teorias dos Multimidias e Fundamentos do Pensamento Filo—

sofico. 0 curso em questao passaré de 390 horas/aula para 525 horas

aula. Posta em votacfiao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

SEXTA MATERIA. Projeto de Implantagao do Curso de Especializagfio em

Filosofia: Logica e Linguagem. 0 Conselheiro Custédio Luis Silva de

Almeida relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sg

ciais e Filosofia em reuniao de 21.12.93, referente ao projeto de

implantagao do Curso de Especializacao em Filosofia: Logica e Lin-

guagem. Referido curso realizaré sua selegao no periodo de 14.03.94

3 16.03.94, teré inicio em 23.03.94, oontaré com 30 vagas,teré a du

ragao de 360 horas a serem ministradas no periodo de margo 0e1994 5:;

dezembro de 1995. Destina-se a graduados em Filosofia, Ciéncias 9o:

ciais, areas afins e outros, desde que nao originérios de Cursos de

nuv+a AuranSn p nne demonstrem oossuir interesse e conhecimento so-
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Lins(Doutor—UFC /Visitante) e Celso R. Braida(Mestre-UFPb). 0 alu-

no do referido curso deveré integralizar 0 total de 24 créditos

360/h/a) distribuidos entre as disciplines referentes ao eixo te-

mético(300h%aéi e metodologia e pesquisa(60h/a). Além dos créditos,

o; aluno deveré apresentar uma monografia. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade.SETIMA MATERIA. Disposigfio de

decente. 0 Professor René Barreira relatou que recentemente havia

sido realizado concurso no Departamento de Ciéncias Sociais e Fi-

losofia deste Centro para Professor Assistente, nivel I, em regime

de Dedicacao Exclusive, Setor de Estudo: Antropologia, tendo sido

aprovado em primeiro lugar Paulo Sérgio Bessa Linhares. No entanto,

ocorre que 0 candidate aprovado exerce o cargo de Secretério de

Cultura e Desporto do Estado do Cearé, que n50 é emprego, mass uma

fungfio remunerada, tendo a Superintendéncia de Recursos Humanos da

UFC informado que o mesmo so poderia assumir o cargo de Professor

,§e pedisse exoneragéo da fungao de Secretério de Estado ou fosse

paste a disposicao do Governo do Estado. 0 Professor René Barreira

acrescentou que havia sido publicada, no DOU de 14.12.93, a nome-

acfio do referido candidate na Universidade Federal do Cearé. Pros-

seguindo, 0 Professor René Barreira deu ciéncia a este Conselho

que o Governador em exercicio, do Estado do Ceara, Lucio Alcéntara,

em oficio encaminhado ao Reitor da UFC, havia solicitado que o ci-

tado servidor fosse colocado a disposigao do Governo do Estado"pa-

ra que continue a exercer o cargo de Secretario de Cultura e Des-

porto do Estado do Cearé", esclarecendo que o finus de sua remunera

950 ocorreré por conta do Governo do Estado. Pedindo a palavra, o

.ircronselheiroiglstfidiro, Almeida ressaltou que a matéria havia sido am—

plamente discutida em reuniao do dia 21.12.93 no Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia e que este Departamento havia aprova-

do a disposigao do servidor ao Governo do Estado até 30.04.9H, em

virtude do mesmo ter proposto ministrar 02(duas) disciplinas.Posta

a matéria em discussfio, as Conselheiras Maria de Jesus de Sé Cor-

reia e Francisca Simao de Souza argumentaram a situagao irregular

em que ficaria o servidor Paulo Linhares, tendo o Conselheiro Frag

cisco Souto Paulino indagado como podia’_ um professor antes de

assumir o cargo, ser liberado? Prosseguindo a Conselheira Maria de

Jesus Sa Correia ponderou que o professor em questao deveria ser

contratado para que o Conselho de Centro pudesse analisar sua dis-

nnsicfio. Por sua vez, a Conselheira Maria Elias Scares endossou as



0 Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia nao poderia is: ter

decidido daquela maneira. A Conselheira Adelaide Gongalves manifes

tou-se dizendo que o Conselho de Centro so tem deliberado depois

de feita a contratagao. 0 Conselho de Centro discutiu de maneira

exaustiva a matéria, considerando finalmente que o interessado nao

tendo sido de fato contratado pela Universidade, n50 poderia este

Conselho apreciar matéria de interesse de pessoas nao oontratadas.

Assuntos de interesse do Centro de Humanidades. 0 Professor René

Barreira relatou que reoentemente 0 Centro de Humanidades havia rag

lizado eleigao para escolha de sua representagfio junto ao Conselho

de Ensino, Pesquisa e Extensao; no dia seguinte a eleigfio este Cog

selho havia homologado o resultado do pleito e um oficio havia 5;

do encaminhado ao Magnifico Reitor dando ciéncia da nova represen-

tagao; passados alguns dies 0 Senhor Francisco Carvalho, Assessor

do Gabinete, comunicou que a Professora Maria Elias Soares nao pg

deria ser representante do Centro junto ao CEPE, pois jé era swflefl

te do Diretor no Conselho Universitério. 0 Professor René Barreira

informou ainda ao Conselho que o Senhor Carvalho argumentara que

de acordo com 0 art. 52 do Regimento do CEPE ninguém poderé parti-

oipar de mais de um orgao de deliberagao coletiva e que aqueles que,

por forge de lei ou regulamento, forem membros natos de orgaos Lede,'

deliberagao coletiva, n50 poderao ser designados para outro, sequer

a titulo gratuito. 0 Professor René Barreira esolareceu que esse a;

tigo do Regimento do CEPE reproduz um decreto que teve por finalida

de regulamentar a concessao de gratificagao a membros de érgfios deg

deliberagao coletiva, gratifioagao essa abolida ha muito tempo pela

UFC e extanta pelo Regimento Juridico Unieo. Em seguida, atendendo

a solicitagfio da Profa. Maria Elias Soares ieu o seguinte pareoer da

Procuradoria Geral da UFC sobre a matéria. "Parecer n9 235/93—RG-Pr9

cesso n9 13877/93—91- Interessado: Assessoria do Gabinete? - "Retor-

nam os presentes autos, nos quais jé consta o Parecer n9 234/93, em

face de erro de interpretagao, por parte deste Procurador, quanto ao

objeto da consulta. Amparado pela providencial expressao "5.m.j. ififigfirln

vo melhor juizo), voltamos a nos pronunciar, para desta feita tentar

salvar juizo melhor. jELque na realidade o consulente pretende saber

se, em face da proibioao de pagamento de "jeton" a membros de orgaos

deliberativos da administragfio pdblica federal, permaneceria ou nao

a proibigao-coeva daquela—de que o servidOr participasse em mais de
.I- -.r -. qr. 1,71. ’
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re continuar proibindo a participagao em mais de um orgfio deliberativo

(entendidos assim o CONSUNI, o CEPE e o Conselho de Curadores, e ex-

cluidos os orgaos da administragfio esoolar). N50 nos parece no entaflio

to ser possivel sustentar entendimento no sentido do levantamento da

proibigfio de participar em mais de um organ colegiado, apesar da exiséancir

téncia de uma nova ordem constitucional que, desde outubro de l988,cog

sagra expressamente a autonomia universitéria. Isto significa que a

Universidade é livre para organizer seus servigos administrativos, deg

de que obedega aos principios gerais de natureza constitucional que de

ve seguir toda a Adrinistragfio Publica. Fica afastada assim a obrigatg

riedade de seguir—se o disposto na legislagfio no que se refere a partiei

cipagfio em mais de um colegiado, jé que este assunto por si n50 38 re

Veste de principio fundamental da administragao, como aliés se depreefl

‘de do texto da prépria Lei 5708/71 (Parégrafo Onico'do art. 19: "A clag

sificagéo dos orgéos referidoscneste artigo, inclusive os jé regulados

por disposigfies especiais(...)") e respectiva classificagfio do Decreto

69382/71, em que os chamados "orgaos de 39 grau" 550 assim denominados

de forma residual (os que n50 se revestem da importéncia central para

a atuaoao das politicas publicas como 92350 05 orgaos de l9 e 29 graus).

Com 0 fim da ordem constitucional do regime anterior, portanto, a regu

lagfio do assunto passou a esfera de autodeterminagéo da Universidade.E

é justamente na regulagéo normativa da Universidade que vamos encontrar

a permanéncia da proibigfio de participagao simulténea em mais de um 63

géo de deliberagao coletiva, nos artigos 50—1 do Regimento do CUNSUNI

e 57—1 do CEPE. Apesar do caput de ambos os artigos (de redagéo idénti

ca) remeter a "legislagfio especifica" quanto ao critério de remuneragao

(e esta parte n50 vigorar mais, conforme exposto anteriormente), permg

neoe a proibigao de participar de mais de um orgao de deliberagfio colg

tiva, vez que esta proibigéo é uma construgao normativa a parte, condi

cionadora mesmo do pagamento, e n50 o contrério. Tanto é que a legislg

géo especifica ressalVava a participagfio em mais de um colegiado; nnos

oasos de ser 0 representante membro—nato deles-desde que n50 recebesse

remuneragao por mais de uma participagfio. O que esta claro, portanto,é

que o critério fundamental é 0 de vedar—se a participagfio simulténea,e

nfio o pagamento de "jeton". E isto por uma razfio obvia: é o “5%fi3t6n“

que decorre da participagfio no érgéo colegiado, e nfio o inverso. Somos,

dortanto, pelo entendimento de que permanece a proibigfio de participa-

gao em mais de um orgfio de deliberagfio coletiva (CONSUNI, CEPE e Cons;

lho de Curadores) até que a Universidade resolva alterar as normas a

respeito: E.o Parecer, ainda sujeito a melhor juizo. Fortaleza, 16 de

dezembro de 1993. Paulo Antonio de Menezes Albuquerque—Procurador daLFC.

— .Jl L-uu_ ,Hnflnnnn An Pnnea1hn nn sentido de due 0 Diretor e a Vice-Diretora
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vista que 6 decreto e 0 art. 57 do RBQimento do CEPE regulamentam uma

questfio que nfio mais existéy qual seja a da gratifioagéo. Nada mais hg

vendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessfio, da 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 presefl

tes.;.
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