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'Ata da 3033 Sessfio Ordinaria do Consg

lho do Centro de Humanidades da‘Uni—

versidade Federal do Ceara.

Aos’14 (quatorze) dias do més de dezembro de 1994 (mil novecentos e no

venta e qUatro), as 9 (nova) horas e 25 (vinte e cinco) minutos, real;

zou~se na Sala de Reunifies, mais uma sessao ordinaria do Conselho de

Centro, sob a presidéncia do Senhor Diretor, Professor René Barreira,

contando com a presenga dos Senhores Conselheiros: Carlos Neves d'Alge,

Chefe do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sé Correia, Che

fe do Departamento de Letras Vernaculas; Carlos Alberto demeséaoquev

line Freitas Bezerra, Chefe e representante do Departamento de Letras

Estrangeiras; Custodlo Loss Silva de Almeida e Isabelle Braz Peixoto da 511

' va, Chefe e repreSentante do Departamento de Ciencias Sociais e Filoso

rfia; Orozimbo Leao de Carvalho Nate 3 Laéria Beserra.Fontenele, Chefe

e representante do Departamento de Psicologia; Gisafran Nazareno LMota

Juca, representando a Chefe do Departamento de Histéria e Adelaide Mg

ria Gongalves Pereira, representante do referidocnepartamento;”Peregr;

na Fatima Capelo Cavalcante, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociaisfi

Angela de Moura Marques, Vice-Coordenadora em exercicio do Curso de Psi

cologia; Francisco de Assis Santos de Dliveira, Coordenador do Curso de

.Historia; Elza Maria Franco Braga, Vice-Coordenadora em exercicio doPrQ

{grams de Pas-Graduagao em Sociologia; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordgg

’nadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A convite do Diretor do

Centro participou da reuniao 0 Professor 3050 Soares Lobo. Havendo ndmg

ro regimental, 0 Professor René Barreira fez; com a aquiescéncia dos SE

floores Conselheiros, a exclusao das seguintes matérias de pauta: Agrova-

gao de Comissfies Julgadoras de Concursqs para a Cesa de Cultura Britani

‘ca e para a Casa de Cultura Hispanica; em seguida, fez a inclusao das

matérias: Afastamento de Docentes - Departamento de Psicologia: Profes

sores José Célio Freire e dia Maria Gongalves Siebra; Departamento de

Ciéncias Sociais e Filosofia: Professores José Estévao Machado Arcanjo.

e ISabelle Braz Peixoto da Silva; Contratagao de Professor Visitante —

—‘Departamento de Letras Vernaculas; Transferéncia de Docente da ’UFPi.

gara a UFC -_Departamento de Histéria. Dando continuidade a reuniao, 0

Professor René Barreira colocou a ata da 302: Sessao Ordinaria deste

Conselho em discussao; posta em votagao, a ata em questao foi aprovada

per unanimidade. Primeira matéria. Afastamento de Docentes. a) 0 Consg

lheiro Carlos Alberto de Souza relatou a matéria aprovada Wad referefl

dum"'pela Chefia do Departamento de Letras Estrangeiras em 12rfiL94; re

ferente ao afastamento da Professors Ana Maria César Pompeu, no perig
dn do 15 n1195 a 15-03.96. a fim de cursar Mestrado em Lingua e Litera
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tura Grega, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas da

Universidade de Séo Paulo (USP), Sfio Paulo. Posta em votagao, a ma

téria foi aprovada por unanimidade, tendo sido ressaltadoqueo afiw—

tamento em questaovseria por 01 (um) ano renovével até 03 (trés)enms;

b) A Conselheira Maria de Jesus de Sé Correia relatou a matéria que

se segue, aprovada pelo Departamento de Letras Vernéculas em reuniao

de 18.11.94, referente ao afastamento das docentes: Monica Magalhaes

Cavalcante e Marcia Teixeira Nogueira, no periodo de 01.03.95 3 01.03.96,

a fim de cursarem Mestrado em Linguistics e Ensino da Lingua Portu-
guesa, no Centro de Humanidades da Universidade Federal do Cearé. Se-

gundo declaragao de seus orientadores as referidas docentes estao con
. cluindo os créditos das disciplines, devendo concluir seus projetos

de dissertagfio, para prestarem exame de qualificagfio; deverao real;

zar pesquisa bibliogréfica, redigir e defender suas dissertagfies. Pos

ta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. c) 0 Conselhei

ro Custodio Luis Silva de Almeida relatou a matéria que se'segue,aprg

vada pelo Departamento de Ciéncias Seciais e Filosofia em reuniao de

13.12.94, referents aos seguintes afastamentos: a) da professors Isa

belle Braz Peixoto da Silva, no periodo de 01.03.95 a 01.03.96, a fim

de cursar Doutorado em Ciéncias Sociais, na UNICAMP — Campinas, Sfio

Paulo, tendo sido aprovada em primeiro lugar na selegao para referido

Doutorado na area do Antropologia. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. b) do Professor José Estévéo Machado Arcafl

jo, no periodo de 01.03.95 a 01.03.96, a fim de cursar Doutorado em

Ciéncias Sociais, na UNICAMP — Campinas, $50 Paulo, tendo sido aprovg

do em primeiro lugar na selegfio para o Doutorado em questao, na area

de Ciéncia Politics. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por ung
nimidade. e) do Professor Ismael de Andrade Pordeus Jfinior,no periodo
de 01.02.95 a 30.04.95, 3 fim de desenvolver atividades conjuntas com

o professor Doutor Frangois Laplantine (Diretor do Departamento de An

tropologia), pesquisa na area da Antropologia da Religiao, participar

de seminarios e pesquisa bibliogréfica sobre o imaginério, na Univer

sidade Lumiere de Lyon II — Franga. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. d) 0 Conselheiro 0rozimbo Leao de Carvalho

Neto relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em

reuniao de 21.10.94, referente ao afastamento da Professora Lficia Ma

ria Gongalves Siebra, no periodo de 02.03.95 a 02.03.96, a fim de cu;~~

sar Mestrado em Administragao na Faculdade de Economia, Administragao

e Contabilidade da Universidade de 850 Paulo (USP), $50 Paulo. Posta
em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade, tendo sido ressal

tado que o afastamento em questao seria por 01 (um) ano renovével até

03 (trés) anos. e) 0 Conselheiro 0rozimbo Leao de Carvalho Neto rela
tou a matéria aprovada pelo Departamento de Psioologia em reunifio dé
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periodo de 07.02.95 a 12.03.95, a fim ds cursar estagio intensivo de

francés, na Aliange FranCesa de Toulouse - France. 0 Conselheiro Org
zimbo Lead de Carvalho Neto ssclareceu que 0 Professor José Célio
Frsire estaré, ao realizar este estégio, se preparando para cursar

Doutorado na France, aproveitando a oportunidade para manter contato

com os orientadores. Posta em voteceo, a matéria foi aprovada por

unanimidade. Segunde matéria. Aprovacao de Comissao Julgedora de

Concurso. A Consslhsire Dulce Castslo rslatou a matéria, aprovada pg

1e Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura em reuniao
de 12.12.94, referents e indicagao feite pela Casa de Culture France
sa, dos docentes: Itelo Gurgel (Professor 19 e 29 Graus - Especielig
ta 4 Classe E4 — UFC — Prosidente), Ana Marie Taverss Simfies (Profes

sore 19 e-29 Graus — Mestre — Classe EA - Aposentada da Casa de Cul
tura Francesa - UFC), Eronildes Bestmerdgtamarante Almeida (Professora

19 e 29 Graus - Gradueda - Classe E1 — UFC); Suplente: Ana Maria Peg
soa dos Santos Macedo (Professora de 19 e 29 Graus — Graduede - C135
se E4 — UFC), para comporem a Comissao Julgedore do Concurso pare
Professor do Quadro do Magistério de 19 s 29 Graus, Setor de Estudo:
Lingua e Culture Francesas, Classe C, pare preenchimsnto ds 01 (uma)
vege, em regime de Dedicagao Exclusive, para a Case ds Culture Frag
cesa, conforms Edital n9 083/94. Posta em votagao, a metéria foi
aprovada por unanimidade. Terceira matéria. Aprovegao de Comissfies
de Avaliagfio para Fim de Progressao Funcional de Professores de l9
e 29 Graus. A Conselheire Dulce Castslo rslatou a matéria referents:
a) a indicagfio dos professores Maria Dulce Sousa Castelo (Especialig
ta - Classe E4), Maria Ionele Teixeira Puster (Graduada - Classe E4)
e Martha Maria Mote Mechedo (Especialista - Classe E4) para comporem
a Comissfio de Avaliagao do relatério de progressao funcional horizon
tal do Professor Joao Scares Lobo, de Casa de Cultura Portuguese, da
Classe E1 para a Classe E2, conforms Resolucao n9 l4/CEPE-88. Posta
em votaceo, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) a indicacao
dos professores José Alci Rodriguss Lime (Greduado - Classe E1), Rai

mundo Batista Almeida (Especielista - Classe D2) wenia Maria Mendes Guima
rfies (Greduede — Classe E1) para comporem a Comissao de Avaliecao do‘

relatério de progressfio funcional horizontal da Professore Marie Lg
cie de Sousa, da Casa de Culture HiSpenice, da Classe C1 para a Cles
ss C2, conforms Resolucao nQ 14/CEPE-88. Posta em votacao, a matéria
foi aprovada por unanimidade. Quarta matéria. Progressao Funcionalde
Professor de l9 e 29 Graus. A Conselheira Dulce Castelo reletou a me
téria referents a progressed funcional do Professor Luiz Eduardo da
Silva Filho, de Casa de Cultura Russa, referents ao intenflidhal992/2
8 1994/1, da Classe C referéncia 1 para a Classe C referéncia 2. ‘A
aiccan do Aun1€nn3n nnmnnc+n nn1n= Prnfnecnrpc 1nqé Alni Rndrinnnq
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Lima, Monica Dourado Furtado e Claudiana Maria Rodrigues Nunes de Al-
vmeida julgou 0 Professor Luiz Eduardo da Silva Filho apto a prOgressao

supramencionada, tendo—lhe atribuido média 9,9 (nove virgula nove) Pas
ta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Quintamatéria.

Licenga Sabética. 0 Conselheiro Custédio Luis Silva de Almeida relatou
a matéria que se segue, aprovada pelo Departamento de Ciéncias Sociais

e Filosofia em reuniao de 13.12.94, referente as solicitagfies de afas-

tamento para gozo de licenga sabética dos docentes: a) Ismael de Andra

de Pordeus Jonior, no periodo de 01.02.95 a 01.08.95, a fim de desenvdl

ver atividades conjuntas com 0 Professor Doutor Francois Lmflamfine(pe§

quisa na area da Antropologia da Religiao), participar de seminarios e
realizar pesquisa bibliogréfica sobre o imaginério, nos meses de feve-
reiro, margo e abril de 1995, na Universidade LumiEIe—Lyon 2 (Franga);
nos meses de maio, junho e julho de 1995, pretende desenvolver, na Uni

versidade Federal do Rio de Janeiro, atividades conjuntas com a Profes

sora Maria Lina Leao Teixeira, pesquisa sobre o imaginério e parthfipar
como consultor e pesquisador; na Universidade do Estado do Rio de S 33
neiro, participara de Seminérios e manteré contatos com pesquisadores
do Museu Nacional e do Instituto de Estudos da Religiao - ISER. Posta
em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. b) Maria SylvfiaPor
to Alegre, no periodo de 01.03.95 a 01.08.95, oportunidade em que par-
ticipara como pesquisadora visitante, das atividades do DepartamenUJde
Antropologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP — $50 Pmflo;
participaré de seminarios, encontros e outras atividades académicas, no
que se refere a temética indigena; colaboraré na orientagao de alunos e
pesquisadores que estejam trabalhando com teméticas de sua especialida—
de; realizaré coleta de dados e pesquisa bibliogréfica; pretende prepg

rar manuscrito, com vista a publicagao de um livro sobre os resultados
finais de sua pesquisa. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Sexta matéria. Projeto de Extensfio. A Conselheira mflee Gas
telo relatou a matéria referents ao projeto de extensao, aprovado pelo
Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira anreu
mfiocm 09.11.94, intitulado "Nau de 0utubro: Mario de Sé Carneiro: Dis
persao e A Confissao de Lficio", coordenado pelo Professor 3050 Soares

Ldbo, da Casa de Cultura Portuguesa. Referido peojeto realizou-se no pg
riodo de 24 a 27.10.94, com carga horéria de 6 horas/aula, no Auditorio
José Albano, em comemoragao aos Oitenta Anos de publicagao dos 'lbnos
"Dispersao" e "A Confissao de LUcio", de Mario Sa—Carneiro e como parte
da programagao alusiva aos trinta anos de fundagao da Casa de Cultura
POrtuguesa. A programagao oonstou de: mesa redonda (dia 24-10.94) "Vida
e 0bra de Mario de Sa-Carneiro", com a participagfio dos professores Car
105 Neves d'Alge (UFC), Joao Soares Lébo (UFC) e Maria de Lourdes Leite
Barbosa (UECE); leitura discutida de "A Confissao de Lucio" e "Disper
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Professor José Linhares Filho — UFC; projecfio de slides de pontos his '

toricos de Portugal. dia 27.10.94 -palestra:daProfessora Doutora France
Berqué, da Universidade da Paraiba e apresentagao da Camerata. Posta

em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. Sétima »matéria.r

Contratagao de Professor Visitante. A Conselheira Maria de JeSus de

Sé Correia relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Letras Vern

néculas em reuniao de 13.12.94, referente a contratagao da Professors

Doutora Maria do Socorro Silva de Aragao, aposentada da Universidade

Federal da Paraiba, pelo periodo de 01 (um) ano, para atuar na' érea

de ensino e pesquisa junto ao Mestrado em Linguistica e Ensino da Lig

gua Portuguese, do Departamento de Letras Vernéculas. A Conseflwflra W3

ria de Jesus de Sé Correia fez referéncia ao curriculum vitae da Pro
fessora Maria do Socorro Silva de Aragao, ressaltando que referida d2

cente tem Mestrado e Doutorado em Letras, pela Universidade de 550

Paulo, além de vérios cursos a nivel de pos—doutorado no exterior. Na
oportunidade, 0 Professor René Barreira louvou o empenho do Departg

mento de Letras Vernéculas e do Mestrado em Lingdistica e Ensino da
Lingua Portuguesa pela contratagfio de professors tfio qualificada, tefl

do ressaltado também o empenho das Casas de Cultura no sentido de cog
tratar Professores Visitantes — Leitores. Posta em votagfio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. Uitava matéria. Transferéncia de DOCEfl

te. 0 Conselheiro Gisafran Nazareno Mote Jucé relatou a matéria aprg
vada pelo Departamento de Histéria em reunifio de 13.12.94, referente

a solicitagfio de transferéncia da Professora Adjunto - MS-2 Valderez
Cavalcante Pimentel, lotada no Departamento de Geografia e Historia,

do Centro de Ciéncias Humanas e Letras, da Universidade Federal d 0
Piaui, para 0 Departamento de Histéria, da Universidade Federal do Cg
aré. Na oportunidade, o Conselheiro Gisafran Nazareno Mota Jucé fez a
leitura do parecer que se segue: "A Comissao, designada pela Portaria
n9 30 de 12 de Dezembro de 1994, para analisar o pedido de transferéfl
cia da Professora Valderez Cavalcante Pimentel, Adjunta MS-2,do Depa;
tamento de Geografia e Histéria da UFPi, para 0 Departamento de Histfi
ria da U.F.C., apés apreciar a documentagao constante .no processo n9

- 19781/94-18, de 22 de Novembro de 1994, emite o seguinte parecer: Con
siderando: a necessidade de ampliagao do quadro docente deste Departa
mento; a expressao académica da requerente, conforme verificado no 3Q;
:riculum Vitae, que comprova a experiéncia didético—pedagogica, admi
nistrativa e de produgao cientifica; a experiéncia de pés—graduagao ,
com a obtengéo do titulo de Mestre na Pontificia Universidade Catoli
ca do Rio Grande do Sul, em 1984; Somos de parecer favorével a solici
tacfio de transferénoia da referida docente, desde que se efetive a re
distribuigao de vaga da requerente para a Universidade Federal do Ceg
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vaga pela Universidade Federal do Piaui. Fortaleza, 12 de Dezembro de

1994. Gisafran Nazareno Mota Juca (Presidente da Comissfio),Adelaide Ma

ria Gongalves Pereira e Francisco de Assis Santos de Oliveira.Posta em

votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Cadre,

nas condigfies propostas pelo Departamento de Histéria. Assuntos de in—

teresse do Centro de Humanidades e/ou da UFC. 0 Professor René Barrei

ra fez as seguintes comunicagfies: a) que no dia 16, sexta—feira proxi-

ma, terfio inicio as comemoragfies alusivas ao 409 aniversério de orig
950 da Universidade Federal do Cearé; b) convidou os presentes a compg

recerem a festa natalina do Centro de Humanidades, a realizar-se no

dia 21 proximo, as 17:00 horas. Em seguida, a Conselheira Elza Marian

Franco Braga comunicou que estao sendo realizadas selegfies para canfiugo

505 de Mestrado e Doutorado em Sociologia; comunicou ainda que na alt;

ma reuniao do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao (CEPE) havia sido

aprovada a Resolugfio que discipline a progressed funcional dos integran

tes da carreira de Magistério Superior, de uma classe para - outra; es

clareceu que houve muita divergéncia na apreciagfio da materia, que foi

aprovada, passando a ter vigéncia 30 (trinta) dias depois. A Conselhei

ra Adelaide Gongalves comunicou que amanhfi, dia 15, no Auditério José

Albano, as 18:30 horas, haveré um debate sobre "0 Marxismo e As Meta-

morfoses no Mundo do Trabalho", com a participagfio dos professores Ri—

cardo Antunes (UNICAMP) Edmundo Fernandes (ANDES—SN) e Francisco José
Teixeira (UECE) e logo apés a Associagao dos Docentes da UFC (ADUFC)e§

taré langando a revista "Critioa Marxista"; em seguida, convidou os prg

sentes a comparecerem na proxima sexta-feira (dia 22) as 21:00horag a
festa natalina da ADUFC; continuando a Conselheira Adelaide Goncalves

chamou atengao para o fato de que a ADUFC jé havia realizado trés debg

tes com os reitoréveis, contando com a participagao muito reduzida dos

docentes deste Centro; admitiu ser uma oportunidade para que todos t9

mem conhecimento do ponto de vista dos candidates. Logo a seguir, 0 Con

selheiro 0rozimbo Leao de Carvalho Neto comunicou, na qualidade de Pre-

sidente da Federagao Cearense de Ciclismo, que haveré no dia 18.12.94—

(domingo) um passeio ciclistico em cememoragfio aos quarenta anos daLFC,

com sorteio de prémios para os oiclistas. 0 Conselheiro Custédio Luis
Silva de Almeida comunicou que na Ultima reuniao do CEPE havia shflnaprg
vada propoeta de reformulagao curricular do Curso de Ciéncias Sociais.

0 Conselheiro Francisco de Assis Santos de Oliveira colocou a questfio

da mudanga de horério das aulas, tendo apresentado sugestao no sentido

de que esta mudanga ocorresse para os demais cursos no semestre 95.2,

haja vista que ja estaré acontecendo no Curso de Ciéncias Sociais, no

periodo 95.1. Finalizando, 0 Professor René Barreira afirmou que o Mag
nificocReitor convocaré reuniao do Conselho Universitério (CONSUNI)quef
deveré regulamentar a escolha do futuro Reitor; diante disso, apresefl
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dasse o resultado da consulta realizada pela ADUFC, para que assim pg

desse se posicionar no CONSUNI. A Conselheira Elza Braga pediu uma mg

950, que foi aprovada, para que a reuniao do CUNSUNI supramencionada

fosse realizada até 0 final do ano. Nada mais havendo a tratar, 0 SE

nhor Diretor declarou encerrada a sessfio da qual, eu, Maria de Nazaré

de Uliceira Lédo, na qualidade de secretéria, lavrei a presente ata,

que depois de lida, vai assinada por mim e pelos presentes...

Em temgo: na pégina 85 onde se diz "Sexta matéria. A Conselheira Dulce

Castelo relatou a matéria" leia-se "0 Professor Jofio Scares Lfibo rela-

tou a matéria".


