
ATA DA 197a. SESSAO ORDINARIA D0 CONSE-
LI-IO D0 CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVEE
SIDADE FEDERAL Do CEARA QIQQUIIQOQUIQII

Aos 13(treze) dias do més de novembro
de 1992 (mil novecentos e noventa e dois), as 9:00 (nove) horas, rea-
lizou—se na Sala de Reuniaes, mais uma sessao ordinaria, sob a Presi-
déncia do Senhor Diretor, Professor René Teixeira Barreira, contando'
com a presenga dos Senhores Conselheiros: Maria Elias Soares, Vice—Di
retora do Centro; Ana Maria Pereira do Régo Monteiro, representante
do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sa Correia, Chefe do
Departamento de Letras varnéculas; Eleazar Magalhées Teixeira, repre-
sentando a Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras;Francisco Sou
to Paulino, Chefe do Departamento de Comunicagao Social e Biblioteco
nomia; OdIIio Alves Aguiar, Representanfie do Departamento de Ciéncias
Sociais e Filosofia; José Célio Freire e Veriana de Fatima Colago, -
Chefe e suplente de representante do Departamento de Psicologia; José
Linhares Filho, representando a Coordenadora do Curso de Letras- Fran
cisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, Coordenador do Curso de Comunica
cao Social, Antonio Wagner Chacon Silva, representando a Coordenado-
ra do Curso de Biblioteconomia; Gloria Maria dos Santos Diegenes,Coor
denadora do Curso de Ciéncias Sociais; Célia Leite Juliao, Coordenado
ra do Curso de Psicologia; Francisco de Assis Santos de Oliveira ,Coor
denador do Curso de Historia; Luiz Tavares Junior, Coordenador do Cur
so de Mestrado em Letras; Maria Dulce Sousa Castelo, Coordenadora Ge-
ral das Casas de Cultura Estrangeira; Gustavo Menesca1,representando
0 Centro Académico de Comunicacao Social. A convite do Diretor do Cen
tro compareceram a reuniao as- Professoras Ana Maria Tavares Sim5es,
representante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino, —
Pesquisa e Extensao; Claudia Maria Silva Freire, Coordenadora da Casa
de Cultura Italiana e Lficia Maria Castelo Sales, Coordenadora da Casa
de Cultura Britanica. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira c012
cou a ata da 196a. Sessao Ordinéria deste Conselho em discussao; pos-
teriormente colocada em votacao, a ata em questéo foi aprovada gimpor
unanimidade.

PRIMEIRA_§§§§R;§: Homologagao de Concur
so. A Conselheira Dulce Castelo relatou a matéria referents ao resul-
tado do concurso para preenchimento de 01 (uma) vaga do quadro do ma
gistério de 19 e 29 Graus, Classe C, Setor de Estudo: Lingua Inglesa,
para a Casa de Cultura Britanica, conforme Edital n0 99/92. Inscreve
ram-5e 04(quatro) candidates, sendo que apenas 02 (duas) foram classi
ficadas: Maria Fabiola vasconcelos Lopes com 76(setenta e seis)pontos
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gadora para contratagfio. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por
unanimidade.

§§§g§g§_ggg§§gg: Aprovagio de Comis—
saes Julgadoras de Concurso. a) A Conselheira Dulce Castelo relatou
a matéria referents a indicacao dos docentes Kerstin Kippenhan (Visi
tante—UFCepresidefite), Maria Ionele Teixeira Puster (19 e 29 Graus, -
Classe E-4, UFC), Rarmundo BenIcio Filho (Adjunto - UFC), Suplente:
Dorothea Schimmelpfeng Landim (19 e 29 Graus, Classe E—4, UFC)VU:para
comporem a Cofiissao Julgadora do concurso para Professor de 1? e 29
Graus, Classe D,Setor de Estudo: Lingua Alema, conforme Edital n? 76/
92. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. b)0 Cog
selheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria referente a indicé
gao dos docentes Ana Maria 55 de Carvalho (Assistente - UFC - Presi -
dents), Pedro Alberto Oliveira Silva (Adjunto - Aposentado - UFC), -
Francisco de Assis Santos de Oliveira(Adjunto — UFC), Suplente: Maria
Améiia Almeida da Silva (Assistente — UFC), para comporem a Comissao
Julgadora do concurso para Professor Auxiliar, Setor de Estudo:Biblig
teca e Sociedade, conforms Edital n9 86/92. Posta em votagao, a maté
ria foi aprovada por unanimidade.

g§§g§;§§_g§g§§;§: Prorrogagao de afas-
tamento de docente. O Conselheiro Francisco Souto Pauline relatou a

matéria aprovada "ad referendum” do Colegiado do Departamento de Coma
nicagfio Social e Biblioteconomia em 12.11.92, referente a solicitagao
de prorrogagao de afastamento da Professora Adjunto I Olga Maria Ri-
beiro Guedes, no perfodo de 01.09.92 a 31.08.93, a fin de completar

pesquisa para tese de Doutorado, na University Of Technology - Ingle—

terra. 0 Departamento esclarece que n50 haveré necessidade de contra—

tagEo de professor substitute para o periodo supramencionado. Posta
em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Qgg§g§_§§g§§;§: Projetos de Extensao.
a) O Conselheiro José Célio Freire relatou o projeto de extensao apré.
vado pelo Departamento de Psicologia em reuniio de 06.11.92, intitulg

do "XIII Semana de Psicologia", coordenado pelo mencionado professor

e pela estudante Ana Maria Marques. Inicialmente 0 Professor — Célio

Freire afirmou que é a 13a. vez que ocorre este eventOJressaltando as
dificuldades enfrentadas pelos alunos para concretiza-lo.0 evento reg

lizar-se-é no periodo de 23 a 27.11.92, com uma carga horaria de 206
‘horas assim distribuidas: curses — 84 horas/aula: palestras - 26horas
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ObjetiVa: 1) Divulgar a atuagio psicolégica; 2) Possibilitar 0 aces

so de alunos de Psicologia a treinamentos técnico-profissionais, -e

discussoes académico—cientificas; 3) Oferecer espago para apresenté

950 de trabalhos teéricos e préticos em Psicologia, de alunos,profe§

sores e profissionais; 4) Promover a integragéo dos corpos discente-

e docente dos cursos de Psicologia (UFC e UNIFOR) e de pessoas ligg

das a areas afins. A "XIII Semana de Psicologia“ é uma promogéo do
Centro Académico de Psicologia, contando com o apoio do Departamento

de Psicologia. A versfio deste ano traz como tema “Psicologia e Poli-

tica: limites e perspectivas da prética na atual conjuntura", repre-

sentando um interesse “pelas questSes maiores da cidadania, da ética

e dos direitos humanos que permeiam a teoria e a pratica psicolégi-

cas". O evento contaré com 300 vagas previstas para alunos de Psico-

logia e cursos afins, profissionais e interessados. Para receber ceE

tificado seré'necessério 70% de freqfiéncia. Contara com a participg

950 de docentes de outras Instituigoes de Ensino Superior: Sandra —
Conte de Almeida (UnB),André Jacquemin (USP - Ribeirao Preto), Alba
Gomes Guerra (UFPe). Participarao também os seguintes docentes: Ana—

luisa Pinto NOgueira, Orlando Crfixen, Natércia Aquino, Lilian Adeg
dato, Fatima Severiano, Gercileni Arafijo, Tarcisio Diniz, Susana Era

mer, Veriana Colago, Lficia Siebra, Angela Marques, Jesus Pascual, Ri

cardo Lincoln Barrocas, Virgilio Moreira, Angela Pinheiro,Isolda Gag
telo Branco Bezerra de Menezes (todos na area de Psicologia), Wilson

Lins (Administracao), Gisneide Ervedosa (UNIFOR), Paul Gradvohl.....

(UECE), Nazaré Lima (UNIFOR), Joéo Ilo Barbosa (UNIFOR) e outros 51
convidados n50 professores. Finda a exposigao do projeto, o Conse —

lheiro Francisco Souto Paulino parabenizou a iniciativa do Centro

Académico de Psicologia, pela realizagéo do evento, abordando queg

toes abrangentes. O Conselheiro Luiz Tavares Junior endossou as pala

vras do Conselheiro Francisco Souto Paulino,tendo elogflado a prOgra—

magfio, considerando a XIII Semana da Psicologia como um grande acon-

tecimento para 0 Centro de Humanidades. O Conselheiro José CélioFrgi

re aproveitou a oportunidade para agradecer a colaboragao da Diregao

do Centro quanto a concretizagao do evento. Posta em votagfio a maté

ria foi aprovada por unanimidade. b) 0 Conselheiro José Célio Freire

relatou o projeto de extensao, aprovado pelo Departamento de Psicolg

gia em reunifio de 06.11.92, intitulado "Implantagao e funcionamento

do Nficleo de PsiCOIOgia Comunitiria - NUCOM? coordenado pelo Profeg

sor César wagner de Lima G615. Sendo atividade permanente, referido

projeto teve inicio em 29.07.92. Objetiva: 1) Integrar o Curso de

Psicologia as comunidades e instituigoes que atuam na area, mantendo

uma relagao de diélogo, trabalho e convivéncia necessarios ao desen-
vn1vimentn da comunidade. da instituicio e da prépria Universidade;
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cologia; 3) Contribuir para a experiencia profissiona1,do estudante
de Psicologia na area social de comunidades. Dez (10) estudantes de
Psicologia estfio engajados no projeto, 05 (cinco) de outros cursos e
moradores de comunidades urbanas e rurais. Conta ainda com a partici-
pagao da psicéloga Zulmira Aurea Cruz Bonfim, especialista em biodan
ca. Posta a matéria em discussao, o Conselheiro José Célio Freire a£
gumentou que regimentalmente os nficleos de extensao, no case 0 NUCOM,
n50 existem, mas na realidade eles desenvolvem umx projeto de exten-
350. 0 Professor René Barreira ponderou que da maneira pelo qual foi
apresentado, tratava—se de um projeto de institucionalizagao de nfi-
cleo; que na realidade n50 existe uma resolucao especifica para orig
950 de nficleo de extensao, sendo da competéncia do Conselho Universi—
tério (CONSUNI). Admitiu n50 tratar-se de um projeto de extensao. Hog
ve, em seguida, varias argumentagaes por parte dos Senhores Conselhe£
ros, tendo o Conselheiro Luiz Tavares Junior apresentado proposta, no
sentido de que, por ter sido aprovada no Departamento de Psicologia,a
matéria seria aprovada como projeto de extenséo com reformulagoes que
deveriam ser feitas, retirando-se o que se referia a Nficleo; na préxi
ma reunifio aprovar-se-ia o projeto de institucionalizagao de nficleo.
Posta em votacéo, a preposta fOi aprovada por unanimidade.

ggggg§_g§g§§;§: Aprovagao de Programa
de Concurso para o Setor de Estudo: Lingua Inglesa, Professor 19'e 2?
Graus, Casa de Cultura Briténica. A Conselheira Dulce Castelo relatou
a matéria afirmando que, em decorréncia da aposentadoria da Professg
ra de 19 e 29 Graus, Classe E-4, Vanessa Maria Lobo Ponte, da Casa de
Cultura Briténica, seria aberto concurso pfiblico para preenchimento
da referida vaga, no Setor de Estudo: LIngua Inglesa, em regime de DE
dicagao Exclusiva; em decorréncia do exposto, passou a palavra 5 Pro
fessora Lficia Maria Castelo Sales que, na qualidade de Coordenadora
da Casa de Cultura Britanica, 711171-43“swprg_‘-t;q;g-Trorp r o g4; arming:
paral,on\referido concurso, devendo ser submetido a apreciagao deste
Conselho, conforme o regulamento. O programa consta dos seguintes ...
itens: l) Pronouns; 2) verbs; 3) Direct and Reported Speech; 4) Passi
ve Voice; 5) If Causes; 6) Sentence Structures and its components; 7)
Plural Forms; 8) Count and not count nouns; 9) Preposition; 10) Phra-
sal verbs; ll) Comparative and Superlative; 12) Modifiers; 13) Posseg
sive Case; 14) Use of Infinitive and Gerund;15) Determiners. Pasta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

§§§§§_g§2§§;§2 Aprovagfio de Programa
An (”sun-“van hat-2s n CA'I-nv- An VieJ-ufiln. 1'!»q TJ-n'l-leu'na “align—virgin 1n 7n
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ria Silva Freire, na qualidade de Coerdenadora da Casa de Cultura Itg
liana,.a p r,e,§;e n t:9 B,1G:- p rle'g_: a m;a,fl do concurso pfiblico
para preenchimento de 01(uma) vaga, da Casa de Cultura Italiana,Setor
de Estudo: LIngua Italiana — 1) Os artigosfdefinidos e indefinides;2)
0 use das preposigfies; 3) Género do substantive; 4) Nfimero do substag

tivo; 5) Graus do adjetivo (comparative e superlative); 6) Adjetivos'

e pronomes demonstrativos; 7) Adjetivos e pronomes pessessivos; 8)Prg
nomes pessoais (objetos diretos e objetos indiretos); 9) Os pronomes-
CI e NE; 10) Os pronemes relatives; 11) A voz passiva; 12) Periodo i
petético; 13) 0 use do passade préximo; 14) 0 use do passado remote;
15) 0 use do future simples e composto. Pesto o pregrama em discus-

350, o Conselheiro Luiz Tavares Junior argumenteu que o mesme devia

ter side apresentado em italiano e admitiu que es itens 9,13 e 14 de-

veriam ter side mais detalhadOs. A Professors Ana Tavares Simoes 1e—

vantou a delicadeza de a matéria ser discutida a nivel de Centre,

pois havia netado o constrangimento dos Censelheiros per nae pertencg

rem 5 area. 0 Professor René Barreira argumentou que um anteprojeto

esta sendo elaborado no sentido de subsidiar um novo Regimento para

as Casas de Cultura, objetivando realizar os concurses a nIvel f: Eda

Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. Presseguinde, a

Conselheire Luiz Tavares Junior reafirmou que o programa recebesse um

tratamento mais detalhade, podendo ser reestudado pela Casa de Cultu—

ra Italiana. A Censelheira Maria de Jesus de 85 Correia sugeriu in—

cluir bibliografia no programa, admitinde ser fundamental na orienta-

gao dos candidates. Finalizande, o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior SE

geriu que as mudangas propostas ecorressem nos préximos cencursos, pg

ra n50 prejudicar o concurso em.pauta. Pesta em votagae, a Jma§§§1§_
£01 aprovada per unanimidade.

sgggg§_§§gg§;§: Remogéo de decente da
Casa de Cultura Italiana para a Casa de Cultura Portuguesa. A. Conse—

1he1ra Dulce Castele relatou a matéria referente 5 remogao do Prefeé
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guesa}uA;Censelheira;Du1ce;Castelegesclareceu;que;heuve‘aceitagaepgas

Casas de Cultura envelvidas tendo mostrado a documentagfio em anexo, -

com aquiescéncia do Professor José Linhares Filho, Coerdenadora da

Casa de Cultura Pertuguesa, "que considerou com entusiasmo a experiég

cia do professor Joae Scares Lobe no ensino da Linguagda Literature e

da Cultura Portuguesa, quando professor da Universidade Estadual de

Cearé". Pasta a matéria em discussfio, a Censelheira Ana Maria Pereira
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sobre metodologia de ensino e participagéo do Professor Italo Gurgel
com apresentagéo do tema "Teoria Critica Genética". Na qualidade de
representante do Centro de Humanidades junto ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensao, a Professora Ana Simfies referiu—se 5 filtima reg
niao do CEPE, afirmando ter sido mais uma vez conturbada, num clima
tense, com pauta extensa, e uma polarizagao de debate entre a Admi-
nistragao Superior e 05 estudantes. Ressaltou que 0 Centro de Human:
dades n50 havia tido oportunidade de discutir a matéria sobre o Veg
tibular, e que n50 esté se sentindo a vontade, como representante do “
Centro de Humanidades para discutir referida matéria. Criticou tam—
bém a atuagéo do Pré—Reitor de Graduagfio nas reuniaes do CEPE. Pedifi
a palavra, a Conselheira Maria de Jesus de 55 Correia afirmou que a
pauta das reuniaes do CEPE esté sendo distribuida na Véspera,sem dar
tempo para um maior aprofundamento das matérias. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sessfio, da qual an, M3
ria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secretiria, lavrei a
presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim e pelos prg
sentes...
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