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ATA DA 302s sessno ORDINARIA
Do CDNSELHO Do CENTRO DE HU-
MANIDADES DA UNIVERSIDADE FE
DERAL no CEARA.

A08 18 (dezoito) dias do mes de novembro de 1994 (mil novecentos

e noventa e quatro), as 9(nove) horas e 30(trinta) minutos, re-

alizou-se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinéria do Con—

selho de Centro, sob a presidencia do Senhor Diretor, Professor

René Teixeira Barreira, oontamoconapresemadosSermres Conselheiros

Carlos Neves d'Alge e Fernanda Maria Abreu Coutinho, Chefe e re-

presentante do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sé

Correia e José Ferreira de Mora, Chefe e representante do Depar-

tamento de Letras Vernaculas; Carlos Alberto de Souza e Jacqueli

ne Freitas Bezerra, Chefe e representante do Departamento de Le:

tras Estrangeiras; Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamen—

to de Comunicagao Social 6 Biblioteconomia; Custédio Luis Silva

de Almeida, chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e HFilosoé

fia; Orozimbo Leao de Carvalho Nate 6 Laéria Beserra Fontenele ,

Chefe e representante do Departamento de Psicologia; I Francisca

Simao de Souza, Chefe do Departamento de Historia; Tereza .Maria

Frota Bezerra, representando a Coordenadora do Curso de Letras ;

Virginia Bentes Pinto, Coordenadora do Curso de Biblioteconomia;

Peregrine Fatima Capelo Cavalcante, Coordenadora do Curso de Ci-

éncias Sociais; Angela de Moura Marques, Vice-Coordenadora em

exercicio do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de

Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria; Ismael de Andrade

Pordeus JGnior, Coordenador do Programa de Pés—Graduacao em 50-

ciologia; Monica Dourado Furtado, Vice-Coordenadora Geral das_

Casas de Cultura Estrangeira; Rita de Cassia Barroso, represenh

tante do Centro Académico de Biblioteconomia. A convite do Dire-

tor do Centro participaram da reuniao os Professores * Francisco

Afonso Holanda Garcia de Matos, Maria Amélia Almeida da Silva e

Elza Maria Franco Braga, representante do Centro de Humanidades

junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao. Havendo nume-

ro regimental, 0 Professor René Barreira fez, por sugestao da

Professora Monica Dourado Furtado e com a aquiescéncia V ' dos

Senhores Conselheiros, a inclusao da seguinte matéria: Resultado

da eleigfio para representante do Quadro de Magistério de 19 e 29
Graus junto a Comissao Permanente de Pessoal Docente. Dando con-

\tinuidade a reunifio, 0 Professor René Barreira calooou 3 ate da
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301% Sessao Ordinaria deste Conselho em discussfio; posta em Votagéo

a ata em questfio foi aprovada por unanimidade. Primeira matéria.Apro

vacao de Comissfies Julgadoras de Concurso. a) D Conselheiro Custédio

Luis Silva de Almeida relatou a matéria, referente a indicagao feita

pelo Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, dos docentes:Man-

fredo Arafijo de Oliveira (Titular-UFC—Presidente), Mirtes Mirian A—

marim Maciel (Adjunto-UFC), Rui Verlaine Oliveira Moreira (Titular -

— UFC); Suplentes: André Haguette(Titular—UFC) e Manfredo Ramos(Ad—

junto-UECE) para comporem a Comissao Julgadora do Concurso para Pro—

fessor Assistente, Setor de Estudo: Filosofia, conforme Edital n9

091/94. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)

0 Professor Francisco Afonso Holanda Garcia de Matos relatou a mate-

ria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de

Cultura em reuniao de 09.11.94, referente a indicagfio feita pela Ca—

sa de Cultura Britanica, dos docentes: Euterpe Barreto Rosas de Sou-

za(Adjunto-Mestre-UFC—Presidente), Vanda SilviaGuimaraes e Silva(Prg
fessora 19 e 29 Graus-Classe E), Eliseuda Rosali Isaias de 3 Jesus

(Professors 19 e 29 Graus-Classe D), Suplente: Ana LUcia f Fernandes

Luércio-Professora 19 e 29 Graus-Especialista-Classe D) para .compo-

rem a Comissao Julgadora do Concurso para Professor do Quadro do Ma—

gisterio de 19 e 2Q Graus, Setor de Estudo: Lingua Inglesa, Classe C,
em regime de Dedicagfio Exclusive, para a Casa de Cultura Britfinica,

conforme Edital n9083/94. Posta em votagao, a matéria foi aprovada

por unanimidade. Segunda matéria. Aprovagao de Comissfio de Avaliacao

para fim de Progressao Funcional de Professor da Casa de Cultura Rus
sg. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou a matéria referente

a indicagfio dos professores Monica Dourado Furtado(Especialista—Clag

se D2), José Alci Rodrigues Lima(Graduado—Classe E1) e Claudiana Ma—

ria Maria Rodrigues Nunes de Almeida(Especialista - Classe Dl) para

comporem a Comissfio de Avaliacao do relatorio de progressao .funcio—

nal horizontal do Professor Luiz Eduardo da Silva Filho, da Casa de

Cultura Russa, da Classe Cl para a Classe 02, conforme Resolugao nQ

14/CEPE-88. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Terceira matéria. Afastamentos de docentes. a) 0 Conselheiro Custo-

dio Luis Silva de Almeida relatou a matéria aprovada "ad referendum"

do Colegiado do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia, refe-

rente ao afastamento do Professor César Barreira, no periodo de 05 —

12.94 3 20.12.94, a fim de participar do Congresso sobre o Imagina-

rio, na Universidade Luséfana de Humanidades e Tecnologia, Lisboa .-
"AmLuAnn1 nunm+un4AnAn hm nun anrmcan+ar$ a nnmuninanfin "Hnnra a
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e Violéncia no imaginério da Literature de Cordel“. Posta em votagfio

a matéria foi aprovada por unanimidade. b) 0 Conselheiro Brezimbo

Lefio de Carvalho Neto relatou a matéria aprovada pelo Departamento

de Psicologia em reuniao de 27.04.94Jreferente ao afastamento do Prg

fessor Cegar Wagner de Lima 0615, no periodo de 24.12.94 23.02.95 ,

a fim de continuar suas atividades de licenca sabatica: realizar jug

to a Escola Ibérica de Biodanga, trabalho de sistematizacao em Bio-

danca, Espanha, assim como na Associagfio de Biodanga de Valais-Sion-

Suiga. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.gg§£

ta matéria. Prorrogacéo de afastamento de docente. 0 Conselheiro

Francisco Souto Paulino relatou a matériaaaprovada pelo Departamento

de Comunicagfio Social e Biblioteconomia em reunifio de l7.ll.94,refe-

rente a prorrogacfio de afastamento da Professora Helena Mattos .de

Carvalho Mendes, no periodo de 01.09.94 a 01.09.95, a fim de conting

ar Cursode ammorawn em Biblioteconomia (pesquisa de sua tese), na

Loughborough University of Tecnology, Inglaterra. Posta em votagfio ,

a matéria foi aprovada por unanimidade. Quinta matéria. . Progressfio

Funcional de Professor de 19 e 29 Graus. A Conselheira Monica Doura—

do Furtado relatou a matéria referente a progressao funcional da

Professora Dina Maria Fragoso Cestari, da Casa de Cultura Portuguesa,

referente a0 intersticio 1992/1 a 1994/1, da Classe D referénica 2

para a Classe D referéncia 3. A Comissfio de Avaliagao composta pelos

Professcres Jofio Scares Lobo, mania Maria Mendes Guimarfies e Maria

Ionele Teixeira Puster julgou a Professora Dina Maria Fragoso Cesta-‘

ri apta a progressao supramehcionada, tendo-lhe atribuido média 9,7

'(nove virgfla sete). Posta em votacfio, a matéria foi aprovada p0r

unanimidade. Sexta matéria.00ntratag§o de Professor Visitante -Leitor.

,0 Professor Francisco Afonso Holanda Garcia de Matos, na ’qualidade

de Coordenador da Casa de Cultura Britanica, relatou a matéria,apro—

vada pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Es—

trangeira em reuniao de 27.10.94, referente a contragao do ProfessOr

Visitante-Leitor Dietmar Dumbrowsky emaargggqaougman, que Vexerceré

a funcao de Coordenador Pedagégico da Casa de Cultura Briténica. 0

Professor Francisco Afonso Holanda Garcia de Matos ressaltou que 0

Professor Dietmar Dumbrowsky é Mestre em Literature Inglesa e Portu-

quesa; fala inglés, alemao e frangés, com boa fluéncia em portugués,

espanhol e indonesiano; é professor Adviser na Alemanha; tem curso

de especializacfio em francés e inglés, com diploma expedido pe18;

Universidade de Cambridge. Acrescentou ainda 0 Professor F Francisco
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Afonso que, pelo seu curriculum e per sua experiéncia cultural, 0

Professor Dietmar Dumbrowsky poderé prestar enorme colaboracao a

Casa de Cultura Briténica, além de oferecer cursos para professores

do Estado e do Municipio. Pedindo a palavra, o Conselheiro Ismael de

Andrade Pordeus Junior afirmou que n50 se pode esquecer o papel da

Casa de Cultura Britanica dentro da Universidade e da comunidade ,

tendo lamentado a auséncia de professores visitantes—leitores nas

Casas de Cultura, sendo 8 Casa de Cultura Alemfi, a unica que n50 in-

terrompera este intercambio. Posta em votacao, a matéria foi aprova-

da por unanimidade. Sétima matéria. Projeto Graduagao— Departamento

de Ciéncias Sociais e Filosofia.o Conselheiro Custodio Luis de A1-

meida relatou a matéria, aprovada pelo Departamento de Ciéncias So-

ciais e Filosofia em reuniao de 11.10.94, referente 3i Projeto Gra-

duagéo para o Curso de Ciéncias Sociais. 0 Conselheiro Custédio Al-

meida esclareceu que a amumxfiadnfimakp pagan :teve inicio em nos

vembro de 1992, tendo prosseguido com reunifies sistematicas na Ca—

sa José de Alencar, contando com a participagao de alunos que se

mostravam desanimados e professores insatisfeitos com o atual fiurso

de Ciéncias Sociais. Esclareceu ainda que, além da mudanca de _horé-

rio das aulas o projeto apresenta 02(duas) mudancas bésicas:1) im;

plantagao daunafiem mtioge integralizacao curricular‘ (" que assegu-

ra maior continuidade dos estudos e maior possibilidade de integra-

950 e aprofundamento dos conhecimentos numa determinada discipline")-

seria portanto um sistema com disciplines anuais e semestrais. Van-

tagens do sistema misto. a) encadeamento dos conteudos das disciplie

nas teéricas e metodolégicas obrigatérias, jé que em vez de a disci—

plina ser dada em um semestre, ela passaré a ter programa anual; b)

05 professores poderfio conhecer melhor seus alunos, como também po—

deréo acompanha—los de forma mais individualizada; c) o sistema mis—

to garante uma quantidade pré—determinada de alunos na sala de aula;

dlhaveré a volta das turmas no curso, pelo menos nos dois primeiros

anos (onde estfio concentradas as disciplinas anuais); e) o .sistema

garantiré o planejamento do horério de funcionamento das aulas; f)

apos dois anos em regime anual, estara gamntido o embasamento funda-

mental do aluno_ nas éreas que constituem o Curso de Ciéncias Soci-

ais, o que possibilitaré ao aluno uma maturidade tedrico-metoddlégi

ca para, na volta ao regime de crédito, definir sua area de concen-

tragfio, bem como, para definir as disciplines optativas que mais

contribuirem para sua profissionalizacfio; o Conselheiro Custédio ng

meida afirmou ainda, no decorrer de sua explanagao, que seré criada
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a discipline Introdugfio as Ciéncias Sociais, como forma de integrar

as trés.éreas bésicas que compfies o Curso.de Ciéncias Sociais (An-

tropologia, Ciéncia Politica e Sociologia). 2) Obrigatoriedade do
Bacharelado em Ciéncias Sociais— haja vista " que o aluno que ‘cum—

pre as exigéncias do bacharelado esté melhor preparado teorica e

metologicamente para o desempenho de qualquer fungao proposta a um

“bientista social". 0 bacharelado norteia a vida académica para o

trabalho de pesquisa; sendo a monografia um exercicio fundamental e

necessario para qualquer cientista. Através da monografia o aluno
da graduacao esté mais apto para ingressar na pos-graduagao latu

senso e,principalmente strito senso. Ao término do curso 0 alone rg

ceberé o titulo de Bacharel em Ciéncias Sociais com concentragao

em uma das areas que optou: Antropologia, Ciéncia Politica e Soci—
ologia"Ad'finalda explanagfio do Conselheiro Custodio Almeida, a ma-

téria foi posta em discussao. A Conselheira Francisca Simao de Sou-

za admitiu que a proposta apresentada pelo Departamento de Ciéncias

Sociais e Filosofia em relagao ao projeto graduagao era ”importante

pela implantagfio da anualizacao (que cria o sentido de turma), pela

obrigatoiedade do bacheralado e pela mudanga de horério. Por sua

vez, a Professora Elza Maria Franco Braga afirmou que a reformula-

950 do curriculo de Ciéncias Sociais vai articular ensino e pesquia

sa, tendo ressaltado que atoalmente jé existem grupos de pesquisa ,
incentivando assim o envolvimento professor-—aluno. Finalizou di-

zendo que,conforme afirmara o Conselheiro Custédio Almeida, para

ser um bom professor, o aluno tem que pesquisar. Posta em votacfio ,

a_matéria foi aprovada por unanimidade.flitava matéria.Curso de Es-
pecializagéo em Gerenciamento da Documentagao e Informagao. A Pro-

fessora Maria Amélia Almeida da Silva‘ relatou a matéria , aprovada

pelo Departamento de Comunicagfio Social e Biblioteconomia em reuni-

fio de 17.11.94, referente ao projeto de implantagao do Curso de

Especializagao em Gerenciamento da Documentacao e Informagfio.A Pro—
fessora Maria Amélia Almeida da Silva, coordenadora do projeto,comoV

representante do Departamento preponderante, esclareceu que o Curso

em questao teve origem no projeto de Sistemas Automatizados do In-

formagao em Ciéncia e Tecnologia: dado seu éxito, houve uma demanda

para as areas de concentragfio em: sistemas aotomatizados e arquivo—

logia. Referido Curso seré ministrado de marco 1995 a junho de 199%;

teré um caréter interdepartamental, isto é, seré um traballho inte—
grado entre 0 Departamento de Comunicagao Social e Biblioteconomia
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mantos de computacao e de Histéria. Objetivo geral: formarespecia~

listas para planejar, implantar e gerenciar bibliotecas, arquivos

ou centros de informagég , proporcionando uma reversao na qualida-

de dos profissionais que atuam na area de informagao.Pfiblico Alvo:

profissionais de nivel superior, de‘ “formagfies diversas, que es-

tejamflatuando na area de informagao ou interessados em se qualifi—

oar para o mesmo fim. A Professora Maria Amélia Almeida da Silva 7

afirmou que hé disciplinas comuns as areas ( sistemas automatiza-

dos e arquivologia) e disciplines especificasgrefegukseaos custos

operacionais ( reprografia, manutengao, servicos terceiros) e com

material permanente (material bibliogréfico) que serao . cobertos

com a cobranca de uma taxa de inscricao no valor de R$100,00 (cem

reais) por participante e de C$50,00 (cinquenta reais) mensais.Po§

ta a matéria em apreciagao, foi amplamente discutida a questfio da

taxa da mensalidade, tendo as Conselheiras Maria de Jesus de ' Sé

Correia, Francisca Simao de Souza, assim como a Professora Elza Ma

ria Franco Braga se posioionado contra a cobranca da referida taxa.

Posto em votagao, o Curso de Especializagao em Gerenciamento da Dg

cumentagao e Informagao foi aprovado com proposta do Professor Ra

né Barreira de ser retirada a cobranca da taxa da mensalidade,bus-

candg porém, apoio em outras instituicfies.Nona matéria. Resultado

'da Eleigao para representante do quadro de magistério de 19 e 29

Graus junto a CPPD. A Conselheira Monica Dourado Furtado relatou o

processo de escolha de representante do Quadro do Magistério de

19 e 29 Graus junto a Comissfio Permanente de Pessoal Docente. A

eleigao foi realizada no dia 10111.94, tendo sido eleita a Profes-

sora Eliana de Pontes Medeiros (Graduada— Classe E4) da Casa de

Cultura Briténica, para o periodo de 13.11.94 a 12.11.96.

Assuntos de interesse do Centro de Humanidades e/ou da UPC. 0 Pro—

fessor René Barreira comunicou aos Senhores Conselheiros o resulta—

do da consulta feita pela ADUFC ao corpo docente da UFC sobre o

processo eleitoral para Reitor, realizada nos dies 16 e 17 do cor—

rente mésunto aos Departamentos. Participaram 1.015 docentes,cer-

ca de 80% do total; 03 docentes optaram por eleicao direta, com a

participagao de professores , pessoal técnico—administrativo e es-

tudantes, num pleito proporcional nao paritério, na seguinte proper
950: 50% professores ) 25% técnico-administrativo, e 25% estudantes;

os docentes também decidiram que na apuragao deve ser levado em con
sideragao o fator de abstengao; que as inscricfies de chapas sejam
feitascom dois nomes: reitor e vice—reitor; também optaram pela e?
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nomear o reitor eleito pela comunidade universitéria. 0 Professor

René Barreira afirmou ainda que o resultado desta consulta seré

referendado em assembléia geral da ADUFC a ser realizada na pré-

xima quinta—feira, dia 24. Em seguida, 0 Professor René Barreira

fez a leitura do Uficio Circular n9041/94 enoaminhado pelo Magni-

fico Reitor aos dirigentes das unidades e drgfios academicos e

administrativos sobre consulta a ser feita junto aos oorpos do-

cente, discente e técnico—administrativo, no que concerns on pro-

cesso eleitoral para escolha do proximo Reitor. 0 Professor René
Barreira colocou a proposta da Administragao Superior para apre-

ciagfio deste Conselho, afirmando que assim procedia com todas as

matérias. Manifestaram-se os seguintes Conselheiros:Ismael de An-

drade Pordeus Junior— admitiu ser a proposta da Adminstracao Su—

perior um atropelo a consults da ADUFC; apresentou proposta no

sentido de que os Chefes de Departamentosencaminhem o resultado

da consulta da ADUFC para a Reitoria— Carlos Neves d'Alge-afir—

mou que havia distribuido com os colegas do Departamento de Lite-

ratura;alguns se recusaram a responder; encaminharia as respostas

a0 Chefe de Gabinete do Reitor. Francisco Souto Paulino — sugeriu

que cada segmento(professor, aluno, funcionario), encaminhasse o
resultado de sua categoria. Maria de Jesus de Sé Correia- ressal-'

tou que a questao are da maior importéncia; admitiu que houve,por

parte da atual administragao, um evidente equivoco a0 n50 reconhe

car a importancia das entidades que representam as categorias que

formam, no conjunto, a comunidade universitéria. Lamentou, que jé

no final a atual administragao pretenda investir-se de uma condi-

gfio politica que n50 foi construida e que vem, através desta con—

sulta, criar uma agao paralela a das entidades. Destacou ainda ,

que causa admiragéo o faUJdEDinstrumento da referida . consulta

ter sido encaminhado aos Chefes de Departamentase Coordenadores

de Cursos para que apliquem-no junto aos servidores e estudantes,

provocando, num efeito cascata, mais uma vez, o desrespeito as

entidades. Propfis entfio, que fosse encaminhado pelos departamen—

tos, em resposta a consulta do Reitor, um documento referendando

no caso dos professores, o resultado apurado pela ADUFC, atitude

que deveria ser assumida também pelos outros segmentos.Elza Maria

Franco Braga- Sugeriu que houvesse uma reafirmagao a con3ulta reg

lizada pela ADUFC e que fosse feito um comentério lastimando o

desconhecimento do Magnifico Reitor face as consultas realizadas

ou em processo de realizacéo pelas entidades que representam as
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havendo a tratar, 0 Senhor Diretor declarou encerrada 8 583550 da

qual, euJMaria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secre-

téria, lavrei a presnte ata, que depois de lida, vai assinada

por mim e pelos presnetes ........................................

Em tempo: no verso da pégina 78 onde se diz " Professor Visitante

Leitor Dietmar Dumbrowsky pelo perlodo de 01(um) ano, que exerce-

ré a fungfio de Coordenador Pedagégico da Casa de Cultura Briténi—

ca", leia-se " pelo periodo de 01(um) ano, que além de ministrar

aulas, seré responsével pela difusfio cultural da Casa de Cultura

Britfinica."


