
ATA DA 196a. SESSISO ORDINARIA Do CONSE-

LHO Do CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVEE

SIDADE FEDERAL Do CEARA

Aos 23(vinte e trés) dias do més de 03

tubro de 1992 (mil noveoentos e noventa e dois), 55 9:00 (nove ho?

raS),r§§Iffibugs§gaSala de ReuniSes, mais uma sessao ordinaria, sdb

a presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Barreiray

contando com a presenca dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Sci

res, Vice—biretora do Centro; Sebastiao Teoberto MourEo Landim e

Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, Chefe e representante do Depar-

tamento de Literatura; José Ferreira de Moura, representante do De-

partamento de Letras Vernaculas; Bébora Candida Dias Scares e Tere-

za Callado, Chefe e suplente de representante do Departamento de Le

tras Estrangeiras, Francisco Souto Paulino, Chefe do Departamento

de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Miranda,

Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José Célio

Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e representante do Departg

mento de Rsicologia; Francisca Nubia Negueira, Coordenadora do Cur-

so de Letras; Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, Coordenador

do Curso de Comunicagao Social, Anténio Wagner Chacon Silva, repre-

sentande a Coordenadora do Curso de Biblioteconomia; Francisco de

Assis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria; Célia

Leite Juliao, Coordenadora do Curso de Psicologia; Luiz Tavares Jfi-

nior, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Ismael de Andrade

Pordeus Jfinior, respresentando o Coordenador do Curso de Mestrado

em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Geral das C3

sas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do Centro compare-

ceram a reuniio os Professores Ana Maria Tavares Sim6e5,representa£

te do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensao, Baimundo Benicio Filho e a bibliotecaria Norma Helena Pi-

nheiro de Almeida, Diretora do Sistema de Bibliotecas do Centro de

Humanidades. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou a

ata da 195a. Sessao Ordinaria deste Conselho em discussao;posterio£

mente colocada em votacao, a ata em questao foi aprovada por unani-

midade. Dando inIcio 5 reunifio, 0 Professor René Barreira deu boas-

vindas as Professoras Laéria Beserra Fontenele e Veriana de Fatima

Rodrigues Colago, representante e suplente do Departamento de Psicg

logia junto a este Conselho de Centre, eleitas em reuniao do citado

Departamento do dia 22.10.92.
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Marcie Jesé Capiglione (Adjunto—UFRN), Suplentes: Leéncie Camine(Ad—

junte-UFPb), Maria Alice Magalhfies D'Amerim (Adjunto - USP)pC1eonice

Camino (Adjunte — UFPb), para comperem a Cemissfio Julgadera do cog

curse para Professor Assistente, Seter de Estude: Pesquisa e Psicomg

tria, cenferme Edital n9 74/92. Em seguida, o Conselheiro José Célie

Freire fez a leitura de uma exposigao de motive, encaminhada pele Cg

legiade do Departamente de Psicelegia, justificande a indicagfie dos

decentes supramencienados. Os motives apresentados feram es sequin-

tesq) Inscreveram-se para o referido Concurso trés(03) candidates,

sendo que deis (02) deles sac ex~integrantes de Universidades Fede—

rais, no case UFC e UFMG,.apesentades recentemente; 2) 0 candidate

que integrou até hem poucewtempo es quadres da nessa Instituicao, o

fez neste Departamente, onde inclusive ja assumiu fungae de Chefia;

3) A area do Concurse, principalmente no que tange a Psiéometria, so

licita para a cempesigao da Comissae Julgadora professores devidameg

te credenciades (per titulagao e nivel de carreira), que nae feram

encentrades nos quadros decentes das eutras duas (02) Universidades

do Estade (UECE e UNIFOR); 4) O Departamente de Psicelegia, numa po-

sigao ética que sé merece aplausos, para os dias de heje, se negeu a

indicar nemes do seu préprie quadre, apesar de té—los, haja vista a

situagao no minimo de censtrangimente em que se colecariam membres

da Cemissae Julgadera e candidates. Pesta a matéria em discussae, e

Censelheire Luiz Tavares Junior estranheu e fate de nenhum membre do

Departamente de Psicelegia participar da Cemissée Julgadera, em vir-

tude de um professor apesentado concerrer 5 vaga; referiu—se ainda a

‘deSpesa que esta Cemissae acarretaré com a vinda de 3(trés) decentes

de outres Estades: questioneu também a supléncia, compesta de nemes

de fora, acarretande perige, diante de um impasse de filtima hora. O

Conselheire Francisco Seuto Pauline manifesteu-se a favor de pele mg

nos 01(um) professor do Departamente participar da Cemissao Julgade-

ra, haja vista 0 Departamente de Comunicagao Social e Biblietecene—

mia ter passado per situagao semelhante e n50 ter ebtide éxite.0 Prg

fessor René Barreira admitiu que em reuniae passada havia side deci-

dide que apenas seriam convidades decentes de outres Estados para

participarem de cencurses a nivel de Professor Adjunto e Titular, p2

rém que es professores cenvidados para cemperem.esta Cemissao parti-

cipariam também da Semana da Psicolegia. A Censelheira Laéria Fente-

nele argumenteu que o Departamente de Psicelegia é o que menos cog

Vida professeres de fora para ministrar curses e ressaltou, no que

tamge a Cemissfio Julgadera em questfie, que nenhum professor do DepaE

tamente, na area do cencurse, se sente 5 ventade para participar do

mesmo. O Conselheire Jesé Célio Freire concluiu dizendo que nae‘ ha
as _____-_ _,__ :..-..... ,1- Daenniaa a pe-i (Vanni-1'13- em nutras UniveISi
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de motive apresentada pelo Departamento de Psicologia. b) O Conse-

lheiro José Célio Frere relatou a matéria referente a indicagéo dos

docentes Sandra Francesca Conte de Almeida (Adjunto — UnB — Presideg

te), Ricardo Lincoln Laranjeira Barrocas (Adjunto - UFC), Maria Eli

sabeth Meta Fontenele e Silva (Adjunto - UFC), Suplentes: Angela de‘

Moura Marques (Adjunto — UFC) e Célia Leite Juliao (Adjunto — UFC) ,-

para comporem a Comissao Julgadora do concurso para Professor Assig

tente, Setor de Estudo: Estudos Bésicos, conforme Edital n9 74/92.

Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) A Consg

lheira Dulce Castelo relatou a matéria referents a indicagao dos d2

centes Andrea Colares de Carvalho (19 e 29 Graus - Casa de Cultura

Briténica — UFC — Presidente), Lourdes Bernardes Gongalves (Adjunto-

UECE e Assistente — UFC), Vera Lficia Santiago Arafijo - (Assistente -

UECE), Suplentes: vera Lficia Arafijo Colares (UECE—ESPecializagao) e

Manica Dourado Furtado (19 e 29 Graus - Casa de Cultura Britanica -

UPC), para comporem a Comissfio Julgadora do concurso para ProfeSSOr

de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua Inglesa, confor—

me Edital n? 99/92. Posta em votagao, a matéria foi aprovada per una

nimidade.

§§§g§Q§_M§g§§§§: Homologacao de Con—
curso. A.Conselheira Débora Scares relatou a materia aprovada pelo
Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao de 15.10.92,referente
ao resultado do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo:L§
tim—Lingua, Literatura e Tradugao, conforme Edital n9 51/92,para prg
enchimento de 01 (uma) vaga. A Conselheira Débora Soares fez a leitg
ra da ata do concurso, no qual 03 (trés) candidatos se inscreveram,

sendo que apenas 02 (dois) compareceram as provas, tendo sido 0 se—
guinte, o resultado: Francisco Camelo Nogueira: Prova Escrita(6;6;6;)
Prova Didatica (7:7;7); Prova de Titulos (5:4;5), total de 53 (cin—

qfienta e trés) pontos; Luiza Maria Aragao Pontes: Prova Escrita(4;3;
4); Prova Didética (6:5;5); Prova de Tftulos (3;3;3), total de 36
(trinta: e seis) pontos. Diante do resultado supramencionado, a Co—

missao Julgadora considerou reprovados as candidates Francisco Came—

lo Nogueira e Luiza Maria Aragao Pontes, por terem obtido notas infg
riores a 6 (seis).
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Em Seguida,o Professor René Barreira fez a leitura do recurso apresen

tado pelo candidato Francisco Camelo Nogueira: “11m? Sr. Prof. René

Barreira — D.D. Presidente do Conselho do Centro de Humanidades/UFC —

Senhor Diretor, Francisco Camelo Nogueira, professor substituto da

UFC, lotado no Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Huma-

nidades através de contrato firmado em 18 de maio de 1992, para lecig

nar LATIM, em regime de 40 horas semanais de trabalho, tendo realiza—

do concurso para selegao de Professor Auxiliar de Ensino, para a dig

ciplina Lingua Latina, do mesmo Departamento, vem expor e requerer

a V.Sa. o que segue: 1) O referido professor, na qualidade de candida

to, obteve notas satisfatérias nas provas escrita e didatica, o que

mostra estar apto quanto aos contefidos e metodologia do ensino,na dig

ciplina, objeto do concurso, sendo o finico candidate classificado neg

ses dois Itens, dentre os concorrentes. 2) No exame de titulagao,obt§
ve nota inferior a seis, ficando, dessa forma, exc1u$do da vaga finica

aberta para o setor. 3) Estranha o requerente que sua titulagao, devi

damente aceita pela Comissao ESpecial e aprovada pelo Departamento,cg

mo prescreve a Resolugao n9 07/CEPE/85, tendo sido suficiente para 53

legao e contrato como professor substitute para lecionar a mesma dig
ciplina, no mesmo Departamento, em nivel correspondente ao Professor

Auxiliar(conforme portaria 1.007/91 do Magnifico Reitor), agora n50

seja suficiente para contratagio a nIvel da Professor Auxiliar. 4) o

requerente lembra ainda que, além do comprovante de graduagao apresen
tado em seu memorial, comprovou experiéncia de magistério superior na
area objeto do concurso, no proprio Departamento que o promoveu, titg

lagfio essa de tal importancia que é contemplada como elemento ou or;
tério preferencial nos concursos para os niveis de assistente e adjun

to, conforme artigo 12 das Resolugoes n? 08 e O9/CEPE/85 e artigos -
143 e 146 do Regimento Geral da UFC. Além disso, 0 candidate requereg

te exerceu magistério de 29 grau, em Lingua Portuguesa e cursou lig
gua latina I e II no curso de Letras desse Centro, com total de 12cr§

ditos, obtendo conceitos Excelente, além de ter tido uma carga hora-

ria intensa de Latim, no Seminério Arquidiocesano de Fortaleza assim

como uma vivéncia de 12 anos de estudos, cuja bibliografia era,em sua

quase totalidade, em Latim. Diante do exposto, vem requerer a V.Sa..

na qualidade de Presidente do Conselho do Centro de Humanidades:a)Que

solicite ao Departamento de Letras Estrangeiras, ou diretamente a Co—

missao Julgadora, uma recontagem dos pontos obtidos pelo candidato no

item titulagao. b) Em.caso negativo, que a Comissao fornega a lista

dos critérios de julgamento desse item, com a pontuagao que atribuiu

a cada aspecto previsto no artigo 69, letras 3,2, 2 da Resolugao n9 -

07/CEPE/85 e seus sub-itens. c) Considerando que a disciplina objeto

do concurso tem Professor Substituto com contrato para lecionar no
_ _ .. 1 _ _ _ I ~ - a __
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anteriores(supra). d) Que V.Sa. concede uma resPosta escrita ao re-
guerente e cépia do trecho da ata do Conselho que discutir o assunto,

caso ele entre na pauta da préxima reuniao. Esse pedido baseia—se no
direito de informagfio atribuido a todo individuo pelo artigo 59, in
ciso XXXIII da Constituigfio Federal do Brasil. Fortaleza, 21 de outg
bro de 1992, Francisco Camelo Nogueira — Professor Substituto de Lin
gua Latina.)> Finda a leitura, 0 Professor René Barreira passou a ler
o memorial encaminhad0!por Francisco Camelo Nogueira 5 Chefe do Depag
tamento de Letras Estrangeiras, Professora Débora Scares, como parts

da documentagao do concurso em pauta. Nesse memorial 0 candidate Frag
bisco Camelo Nogueira afirmava ter sido aluno do Seminario Arquidiocg

sano de Fortaleza, durante 12 anos, época em que estudou grego,hebrai
co, latim, francés, inglés, portugués, sendo que 12(doze)semestres f9
ram dedicados ao latim, de segunda a sdbado, com carga horéria de 06
(seis) horas semanais, tendo ressaltado que toda a bibliografia da

época era em latim, e que portanto tivera um estudo aprofundado da

lingua latina. Apesar de n50 ter conclufdo o Curso de Letras, inicia-
do na UFC em 1965, o requerente obteve nos semestres I e II,conceitos

maximos nas Notas parciais de conhecimento , NTI (nota de trabalho in

dividual) e NEF (nota de exame final) de lingua latina; o requerente

ressaltou ainda ter sido aprovado em concurso para Professor Substitg

to de Lingua Latina I e II, junto ao Departamento de Letras Estrangei

ras, cargo que estava desempenhando. Em seguida, 0 Professor René Bar

reira colocou em discussao o recurso do candidate. De inicio, a Consg

1heira Débora Scares lembrou que a Resolucao n9 07/CEPE de 08.05.85 —
no seu Art. 15 diz: "A indicagfio feita pelas Comissaes Julgadoras $6
poderé ser recusada pelo voto de 2/3 (dois tercos) de qualquer dos cg

legiados mencionados no artigo anterior, a vista de manifesta irregu—

1aridade;" e no Art. 17: "Dos atos das ComissSes Julgadoras arsomgnte
poderé haver recurso por argfiigao de nulidade". Pedtndo a palanra, o
Conselheiro Teoberto Landim lembrou seu parecer em recegtgr recursc
apreciado por este Conselho, afirmando que a reclamagao do requeren—

te, Francisco Camelo Nogueira n50 procedia. 0 Professor Raimundo Ben;
cio Filho, membro da Comissao Julgadora do referido concurso, argumeg

tou que 0 candidate requerente n50 preencheu os trés asPectos exigi-

dos na Resolugao, quanta 5 Prova de Titulos, ou seja: a) formacao uni

versitéria; b) producfio cientifica on cultural; c) eficiéncia didéti—
ca :7 i7, ,.ou técnico—profissional. Prosseguindo,o Professor figené

Barreira fez a leitura da Resolugfio do CEPE que esté em fase final de

elaboracao, que baixa instrucaes complementares sobre concurso para
provimento do cargo de Professor Auxiliar; quanto 5 Prova de Titulos,

deverao ser observados trés aspectos, sendo que ha trés paragrafos es

clarecedores dos mesmos. O Conselheiro Francisco Souto Pauline ponde—
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que a nova Resolugao jé traz uma medicao para a Prova de Titulos. En
quanto isso o Conselheiro Jesé Célie Freire repetiu o que havia di
to em reuni6es passadas, deste Conselho, ou seja, que a Resolugao —
era injusta, no que diz respeito a autonomia da Comissao Julgadora
em atribuir pentos de 0 a 10, per ser uma prova de titulos,uma preva
come as outras duas: escrita e didética; acrescentou que acharia jug
to a Preva de titulos nae ser Considerada come preva. Per sua vez e
Censelheiro Luiz Tavares Jfinior admitiu que havia faltado visae 3 Ce
missao Julgadora do cencurso em pauta; que sendo o concurse para prg
fessor auxiliar, era indiscutivel e cenhecimento do candidate n a
area do latim, além do que 0 candidate havia se saide bem nas provas
escrita e didética; acrescentou que a Comissae Julgadora n50 havia
agido pragmaticamente, devia ter adequade as netas a situacae cencrg
ta do candidate. 0 Censelheira Teoberto Landim endosseu as palavras
do Conselheiro Luiz Tavares Jfinier, porém admitiu que n50 se podia
votar contra a Resolugao. 0 Professor Raimunde Benicio Filho manifeg
teu—se mais uma vez, eportunidade em que reconheceu es estudos antg
riores, na area do latim, realizades pele candidate Francisco Camelo

Negueira, mas que atualmente e referido candidate n50 estava com boa
atuagao na lingua latina, haja vista exercer atividades de natureza
administrativa. A Censelheira Maria Elias Scares argumentou que real
mente es membros das Comissoes Julgadoras nae tém apresentade um tra
tamente uniforme em relacao a PrOVa de Titulos, mas que o reSultado
lhe parecia cerreto, e que n50 se podia atender as pretensoes do can
didato, se n50 havia manifesta irregularidade; O Conselheire Dilmar
Miranda pediu a palavra para dizer que achava contraditérie o fate
de 0 candidate ser aceito no ate da inscrigao e depois a Comissao
Julgadora o eliminar, argumentando que o mesmo n50 estava apto; por

que entao n50 fora reprovado nas provas escrita e didética? Através
desse procedimento, ressalteu a Censelheira Dulce Castelo, estao ne—

gando e direito de recém—formados se inscreverem nos cencursos.A Cog
selheira Débora Scares admitiu que a Comissao Especial é meramente
carterial; que 0 candidate requerente havia lhe procurado, tendo ela

dado esclarecimento quante a questao da nulidade do concurso, acensg

lhando—o a falar com o Diretor do Centre de Humanidades e com 0 Pro

fessor Viliberto Cavalcante, Assessor de Legislagao da UFC,para maig

res esclarecimentos. A Censelheira Maria Elias Seares pediu novamen-

te a palavra para afirmar que as leis $6 mudam quando as pessoas co—

megam a centraria-las,mas que a prova de titulos é importante na me-
dida em que julga a experiéncia do candidate, 0 Conselheire Teoberte

Landim finalizou dizendo que o papel do Conselho de Centre é julgar,

que es Conselheiros nae sfie legisladores e que para tal ha Resolu—
gaes. Pesto em vetagao, o resultade do concurse para Professor Aux;
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g§§g§;§g_g§g§§;§: Afastamento de doceg
te. A Conselheira Débora Scares relateu a matéria aprovada em reu-

nifie extra com pauta finica pela Casa de Cultura Alema, no dia 28.09.
92 e pelo Departamente de Letras Estrangeiras em reuniao do dia 15.
10.92, referente ao afastamente do Professor de 19 e 29 Graus Pot; -

guara Mourae Mele, a fim de frequentar curse de alemfio, no Institute
Goelhe—Alemanha, no periodo de 25.11.92 a 22.01.93. N50 AW_S;' have-
ré necessidade de contratagao de professor substitute, haja vista 0
professor ter antecipade suas aulas. Posta em vetacao, a matéria foi
aprevada per unanimidade.

pecializagao. 0 Censelheiro Francisco Souto Pauline relateu a maté

ria aprovada pelo Departamento de Comunicagao Social e Biblieteceng
mia em reuniae do dia 16.10.92, referente ae Projeto do Curso de Es

pecializagao em Teorias da Cemunicagae. Ceordenador do Curse em pau-

ta, 0 Conselheiro Francisco Souto Pauline justificeu a necessidade

de sua concretizagae, argumentando que hé um esfergo, na area de Ce—
municagae no sentide de encontrar meios para esPecializar seu cerpe

decente, sens profissionais. Os curses a nivel de pés—graduagae es-
tfio na maioria localizades no sul do pals, dificultando a ida dos

prefessores. 0 Curso de Especializagfio em Teorias da Comunicagio,cen
taré com 390 horas, correspondende a 26 créditos e aqueles partici-
pantes que ebtiverem es créditos, pederfio complementar e programa de
mestrade eu doutorado, no programa de pés—graduagée da Escela de Ce-

municagao da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pois jé existe
convénio neste sentide. 0 Curse realizar-se-a no periede de janeiro
1993 a fevereire 1994, Contaré com o apoio da CAPES)ter5 30(trinta)-
vagas e destina—se a prefesseres das areas de Cemunicagao Social e

Biblieteconomia, come também.profissionais graduades em Comunicacée
Social. Serfio ministradas 8(oito) disciplinas, peles seguintes pre-
fessores: Muniz Sedré de Arafije Cabral (Doutor - UFRJ), Maria Estre-
1a Arafijo Fernandes (Nestre — UFC), André de Souza Parente (Doutor -
UFRJ), Anténio Fausto Nete (Doutor — UFRJ), Luis Custédie da Silva
(Doutor — UFRJ), Maria Elias Scares (Doutora - UFC), Carlos Alberto
masse (Doutor — UFRJ) e Francisco Souto Pauline (Mestre - UFC). Refs

ride curse exigiré monografia; serao realizades Seminéries de Meno-
grafias I, II e III nos meses de outubre, nevembro e dezembre de

1993 sob orientagao da Professera Eretilde Honérie Silva (Mestre ...
UFC), sendo que a entrega da monografia dar—se—a em fevereiro de

1994. 0 Censelheiro Francisco Souto Pauline esclareceu que as mone-

grafias poderfio ser iniciadas no decorrer do prdprio Curse. 0 Genes
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a bibliotecéria Norma Almeida sugeriu, quanto 5 aquisiqao de mate-

rial bibliogréfico, que fosse feito um levantamento a fim de n50 ser

adquirido material em duplicata. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade com as propostas supramencionadas.

'——~h--u---—'~—

do da eleigao para representante do Centro de Humanidades gjgfito 1a

CPPD. 0 Professor René Barreira fez a leitura da ata assinada pelos

Professores Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne, Odilio Alves

Aguiar e Maria da Conceigéo Moreira Leite, referente 5 eleigéo para

representante do Centro de Humanidades junto a Comissao Permanente

de Pessoal Docente, da UPC. A eleigéo ocorreu no dia 08.10.92,na Sa—

la de Reuniaes do Centro de Humanidades, tendo sido apurados 22(vin—

te e dois) votos validos para 0 Professor José Ferreira de Moura, 12

(doze) votos validos para 0 Professor Francisco Sales de Souza e 03

(trés) votos em branco,\totalizando 25(vinte e cinco) votos do con-

junto dos professores dos seis Departamentos do Centro de Humanida-

des. Observando a Resolugao n9 05/CONSUNI, de 28.04.83 foram considg

rados eleitos os Professores José Ferreira de Moura e Francisco Sa—

les, titular e suplente, reSpectivamente, para representantes do Ceg

tro de Humanidades na CPPD, por um periodo de dois anos. O Conselho

de Centro homologou por uganifiidade o resultado da eleigao supramen-

cionada, tendo 0 Professor René Barreira manifestado seu pesar em fa

ce da-abstengao do corpo docente deste Centro, tanto a nivel de cap

didatos como a nivel de votantes.

SEXTA MAEERIA: Indicagao de fireprcsgp-
—-...Q'-—-—--—-——

tante do Centro de Humanidades para compor a Comissfio Permanente ‘de

Transferéncia junto a Pr6~Reitoria de Graduagéo. 0 Professor R,e n é

Barreira apresentouprgpostanosentido de que a indicagéo fosse feita

pelo Conselho e n50 exclusivamente pelo Diretor do Centro; na oportg

nidade, 0 Professor René Barreira indicou a Professora Maria Elias

Soares para representar 0 Centro de Humanidades junto a Comissao Per

manente de Transferéncia, da Pro-Reitoria de Graduagao, indicagao ho:

Eélflfiaéé!$9.12.. gnanimidade .

§§§§M§_¥§QE§;§: Indicaoao de represen—

tante do Centro de Humanidades na Coordenagao de Estagio da Pro-Rea

toria de Graduagao. Conforms decisao deste Conselho os Supervisores

de Estégio do Centro de Humanidades (has areas de Psicologia, Comuni

cacao Social, Biblioteconomia, Letras e Histéria) se reuniram e escg

.. , , _ m“:...... m ”Jags Don+ne ‘D-ln-I-n An nnnartamento de Comuni
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Referida escolha foi homologada por unanimidade pelo ConSelho de Ceg

tro.

93$§Y§_§§@§§;§: Projeto de Extensfio. O
Conselheiro Teoberto Landim relatou a matéria aprovada pelo Departa-

mento de Literatura no dia 22.10.92, referente ao projeto de exten-

sao intitulado "Estudo da Obra de Miguel Torga“, coordenado pelo Prg

fessor José Linhares Filho. O Conselheiro Teoberto Landim li’afixmou

ser a matéria em pauta um projeto da Casa de Cultura Portuguesa,agr§

gada ao Departamento de Literatura, que se empenha em apresentar a

cada semestre, um curso de extensao. Referido curso tera uma carga

horiria de 10 horas/aula, realizar-se-é no periodo de 23 a 27.11.92,

no Auditério José Albano, destina—se ao alunado de Letras, comunida:

de universitéria e o pfiblico em geral. Contaré com 200 vaqas e obje—

tiva: l) Informar a domunidade local e particularmente a université

ria da obra em verso e prosa, de um dos mais destacados e modernos

escritores da Literatura Portuguesa, homenageando—o pelos seus 85

anos; 2) Realgar os valores humanisticos de uma obra que pretende -

promover espiritualmente o homem universal e de modo primacial 0 he

mem que se integra na cultura luso—brasileira; 3) Evidenciar 05 vi

rios pontos de contato da obra de Miguel Torga com o Brasil através

do poema, do diério, da autobiografia e do ensaio. Serao proferidas

as seguintes palestras: dia 23 “Uma Faceta da Obra Torguiana" - Prof

José Augusto Cardoso Bernardo; dia 24 "O Presencismo e Miguel Torga“

Prof. Massaud Moisés; dia 25 "A Presenga de Tris-os—Montes na Obra

de Miguel Torga" — Prof. Carlos Neves d'Alge; dia 26 "o Poético como

Humanizagao em Miguel Torga" ~ Prof. José Linhares Filho; dia 27 " A
Linguagem Poética de Miguel Torga e Guimaraes Rosa “ - Prof. Artur

Eduardo Benevides. Prosseguindo, 0 Professor René Barreira elogiou a

iniciativa do Departamento de Literatura. Posta em votagao, a maté-

ria foi aprovada por unanimidade.

gggggggggggg: Anteprojeto de Resolugéo

que regulamenta a atribuigao do regime de 40 horas semanais de trabg_

lho aos docentes de nIvel superior. 0 Professor René Barreira esclg

receu que o anteprojeto supramencionado seria apreciado em reuniao

do CEPE do dia 29 do corrente, porém havia solicitado ao Magnifico

Reitor que isto n50 oc0rresse, haja vista que a matéria mereciaunaior

discussao; acrescentou que ha uma Comissao designada por este Conse—
1ho analisando o anteprojeto; fififaflgué'o’representante do Centro de

Humanidades junto ao CEPE possa levar um posicionamento do Centro.
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referente 5 solicitagao de prorrogagao de afastamento da Professora
Luzidéa Aguiar Barbosa de Almeida, no periodo de 01.02.93 a 01.02.
95, a fim de cursar doutorado na Universidade de SSo‘Paulo—Sao Pau-
lo. 0 Departamento esclarece que n50 ha necessidade de contratagao
de substitute. Posta em votagao, a prorrogagao de afastamento foi
aprovada pelo periodo de 01(um) ano, ou seja, de 01.02.93 a01.02.94,
com proposta apresentada pelo Conselheiro Luiz Tavares Jfinior de que
a interessada apresente ao Departamento, as inscrigoes das matérias
do Curso de Doutorado.

—-————--—--

lheiro Teoberto Landim falou sobre o langamento de seu livro "Seca:A
Estagao do Inferno", no dia 29 do corrente més, no Nautico Atlético

ééssa’seaés_i§Eeas§§e_§2_E?—.BE£2.ésJiLmanidadeS elea.§s.9§§- 0 Conse-

Cearense, is 21:00 horas, com apresentagao do Professor e Escritor
Adriano Espinola, tendo na oportunidade convidado os Senhores Conse—
lheiros. Em seguida, 0 Professor René Barreira fez as seguintes coma
nicagSes: a) falou sobre sua viagem ao Canada, a fim de participar -
da segunda fase do 99 Curso de Especializagao Universitéria, ocasiio
em que visitou as Universidades daquele pais; salientou que 95% das
verbas recebidas pelas Universidades 550 do Estado e que elas estao
interessadas no planejamento estratégioo e avaliagfio institucional;-

b) ressaltou um fato importante para a autonomia das Universidades—a
a eleigfio dos seguintes Reitores: da Universidade Federal do R i o
Grande do Sul, Professor Hélgio Trindade; da Universidade Federal de
Sac Carlos, Professor Newton Lima Neto e da Universidade Federal da
ParaIba, Professor Neroaldo Pontes de Azevedo, oportunidade em que
pediu uma mogao*de reconhecimento pela eleigao, nomeagSo e posse dos
citados Reitores; c) pediu um voto de pesar pelo falecimento do Pr§
fessor Dower Cavalcante, médico, professor do Centro de Ciéncias da

Safide, aluno do Mestrado em Sociologia e Coordenador de A950 Comuni—
taria da Pro—Reitoria de Extenséo; d) referiu-se as comengra§§ggjalg
sivas aos 30 Anos da Casa de Cultura Alema e que no filtimo dia 21 do
corrente més havia decorrido um ano que a atual Diretoria do Centro
havia sido empossada; 0 Professor René Barreira agradeceu a colabora
950 dos colegas, tendo proposto um plano de agao para 05‘_flpr5x1mos
trés anos nas areas de pesquisa, ensino e extensfio. Prosseguindo, o
Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira pediu esclarecimeg
to sobre o Projeto MEG/BID IV; 0 Professor René Barreira esclareceu
que o novo Ministro da Educagio havia garantido a continuidade do
projeto, com reforma nas areas I e II. Em seguida, o Conselheirc>Fr§n
cisco Souto Pauline referiu—se 5 possibilidade de se fazer um Encon—
tro Cientffico, com o objetivo de divulgar as produgoes académicas.0
Profess0r René Barreira informou que a Diretoria do Centro promove-
on: n n-vAnJ-n 4qonJ-amnn4-n RAM a Cub” nn-;AHC‘EA- 2'- -fl----:1L-J —— 7“" H
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vembro, acrescentou, as comemoragSes serEo para o pfiblico em geral,
com a presenga do cineasta Nelson Pereira dos Santos e uma filha do
escritor Graciliano Ramos. Continuando, a Diretora do Sistema de Bi-
bliotecas do Centre de Humanidades, bibliotecéria Norma Almeida pe-
diu a palavra para falar sobre a reforma da biblioteca, prevista pa-
ra 4O dias, ja decorridos 60 dias e sem previsao de término. Referig
-se também ao banco de dados que esta sendo levantado com a litera—
ture basica e a literatura complementar de todos os cursos, aoresceg
tando que, infeiizmente, pouca coisa havia sido recebfda, tendo sol;
citado aos professores a devolugao urgente desse levantamento,no sea
tido de que fosse possivel uma aquisigao mais racional. Nada mais ha

eflendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessao,da qual
eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretaria, 1E
vgei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pe-
los presentes,..


