
ATA DA 198a. SEssfio ORDINARIA Do CONSE-
LHO Do CENTRO DE HUMANIDADES DA UNIVE5
SIDADE FEDERAL Do CEARA QOIIOIQIIIOOIQO

Aos 27(vinte e sete) dias do més do no-
venbro de 1992 (mil novecentos e noventa e dois), as 9(nove)horas e
15(quinze) minutes, realizouwse na Sala de Reuniaes, mais uma ;se§
sac ordinéria sob a Presidéncia do Senhor Diretor, Professor René
Teixeira Barreira, contando com a presence dos Senhores Conselhei—
ros: Maria Elias Scares, Vice-Diretora do Centro de Humanidades; SE
bastiao Teoberto Monrao Landim e Ana Maria Pereira do Régo Montai-
ro, Chefe e representante do Departamento de Literatura; Maria de
-Jesus de 55 Correia e José Ferreira de Moura, Chefe e representante
do Departamento de Letras Vernéculas; Francisco Souto Paulino, Che-
fe do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar
Santos de Miranda, Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e F112
sofia; José Célio Freire e Laéria Beserra Fontenele, Chefe e repre-
sentante do Departamento de Psicologia; Francisca Nfibia Nogueira,
Coordenadora do Curso de Letras; Raimundo Nonato de Lima, represeg
tando o Coordenador do Curso de Comunicagao Social; Glériai§tzflaria
dos Santos Diégenes, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Cé-
11a Leite Juliao, Coordenadora do Curso de Psicologia; Luiz Tavares
Jfinior, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; César Barreira,
Coordenador do Curso de Mestrado em Sociologia; Maria Dulce Sousa
Castelo, Coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira.A con—
vite do Diretor do Centro compareceu 5 reuniao a Professora Ana Ma
ria Tavares Simfies, representante do Centro de Humanidades junto ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensfio. Dando inicio 5 reuniao, 0
Professor René Barreira passou a palavra a Professora Adelaide Gon-
galves, Presidente da ADUFC, que convidou os presentes a comparece—
rem ao Seminério "Universidade, Ciéncia e Tecnologia", nos dies 1 e
2/12/92, no Auditério Castelo Branco, evento que centaré com a par-
ticipagao, dentre outros, do Professor Ennio Candotti (Presidente —
da SBPC). Comunicou ainda aos Senhores Conselheiros, que a ADUFC
promoveré sua festa natalina no dia 22.12.92. Em seguida , havendo
quorum, 0 Professor René Barreira colocou a ata da 197a. Sessao Or-
dinéria deste Conselho em discussfio, tendo sido feita a seguinte re
tificagao: Em tempo: em Assuntos de interesse do Centro de Humani—
dades e/ou da UFC, onde se diz "ressaltou que esta publicagao dar—
se-é gracas a um convénio com o Colégio Batista, haja vista que 0
Departamento de Psicologia presta service em diversas areas" leia-
se "presta service na area de psicologia escolar“. Posteriormente -
colocada em votacfio, a ata em questao foi aprovada por unanimidade.
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resultado do concurso para preenchimento de 02(duas) vagas, do qua-

dro do magistério de 19 e 29 graus, Classe D, Nivel 1, Setor de Es-
tudo: Lingua Alema, para a Casa de Cultura Alemfi, conforme Edital
n9 76/92. Inscreveram—se 02(dois) candidates, sendo a seguinte a

Classificagao final: Tito Livio Cruz Romao com 90(noventa) pontos,
em primeire lugar e Isabel Cristina de Holanda Lima com 62(sessenta

e dois) pontes, em segundo lugar. Diante do resultade, es candida—

tes supramencienados feram indicados pela Comissao Julgadora para

contratagao. Posta em votagao, a.matéria fei aprovada per unanimida
dc. b) O Conselheiro Dilmar Miranda relateu a matéria, aprovada pe-

lo Departamento de Ciéncias Seciais e Filesofia em reuniao do dia

26.11.92, referente ao resultado do cencurse para preenchimento de

01 (uma) vaga, para Professor Assistente, Setor de Estudo: Sociolo-

gia, conforme Edital n9 57/92. Dos 05(cince) candidates insoritos,-

03(trés) deixaram de comparecer 5 preva escrita. A classificagao fi
nal £01 a seguinte: CuStédio Luis Silva de Almeida, primeiro lugar,
com 74 (setenta e quatro) pontos; Mary Pimentel Aires, segundo lu-

gar, com 70 (setenta) pontos. Diante do resultade supramencionado 0

candidate Custddie Luis Silva de Almeida foi indicado para contratg

gao. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.

§§§§§Q§_§§g§§g§= Aprovagao de Comissfio
Julgadora de Concurso. Offlonselheire Francisco Souto Pauline rela—

tou a matéria referente 5 nova indicagao feita pelo Departamento de

Comunicagao Social e Biblioteconomia, dos docentes Ana Maria 55 de
Carvalho (Assistente—UFC-Presidente), Francisco de Assis Santos de

Oliveira (Adjunto—UFC), Gisafran Nazarene Meta Juca (Adjunte-UFC) -
Suplente: Maria do Rosario de Fatima Portela Cysne (Assistente-UFCl
para comporem a Cemissae Julgadora do concurso para Professor Auxi—

liar, Setor de Estude: Biblioteca e Sociedade, conforms Edital n9

86/92. 0 Conselheire Francisco Souto Pauline esclareceu que nova in

dicagao estava sende feita, haja:vista que um dos membros nae pods

ria participar da Comissao Julgadora, per ser considerado especia -

iista, em virtude de estar aposentade. Pesta em votacao, a matéria

foi aprovada per unanimidade.

g§§§§;§§_g§g§ggg: Titulo de Doutor Ho-
noris Causa para o poeta e Jornalista Gerardo Mello Mburéo. 0 Consg
lheiro Teoberto Landim relatou a matéria aprovada,per unanimidade,

em reuniao do dia 08.11.92, pale Departamento de Literatura,referen

ta 5 propesta da Chefia do mencionado Departamento, solicitando a

concessao do titulo de Deuter Honoris Causa ae poeta e jornalista
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tado que o mencionado poeta e jornalista nasceu em Ipueiras, Cearé
em 1914; frequentou o Seminario Sac Clemente, em Minas Gerais, teg
do sido novigo clérigo em Juiz de Fora até 1935; lecionou em v5—
rios colégios do Rio de Janeiro e escreveu em jornais; conhece no-

"ve linguas inclusive 0 grego e o latim; durante a Ditadura do Esta
do Novo foi preso dezoito vezes; foi Deputado Federal por Alagoas,
casado duas vezes, possui trés filhos; viajou pelos quatro conti-
nentes,‘tendo no Chile, lecionado na Universidade Catélica da Val
paraiso; entre 1937 a 1963, desenvolveu intensamente suas ativida—
des literérias; em 1964 esteve exilado no Chile, onde novamente 13
cionou na Universidade Catélica de Valparaiso; em 1966 £01 convida
do especial do Congresso Internacional de Poesia, em Londres e neg
te mesmo ano representou o Brasil no Congresso de escritores, em
Arica, Chile, e Tacna, Peru; em 1967 recebeu o titulo de Cidadao
Honorério de v5rias cidades da Nicaragua, tendo sido condecorado
pelo Presidente da Repfiblica no grau de Comendador; em 1972 rece-
beu o prémio nacional de poesia, conferido pelos criticos de Sac
Paulo (Prémio Mario de Andrade); em 1973 participou do Encontro IE
ternacional de Escritoreslem Montreal e Quebec—Canada; em 1976,sua
obra foi traduzida em diversos paises da Europa e da América,cons-
tando também em diversas Antologias; a ifidicagfio do seu nome pela
Universidade de Nova York a candidato ao Prémio Nobel de Literatu-
ra de 1977 “£01 uma prova da grande aceitagao de sua obra no céné-
rio internacional"; em 1980 a 1982 £01 correspondente da Folha ‘de

Sac Paulo em Pequim, tendo percorrido o Extremo Oriente e o Sudes-
te Asiatico; em 1983 £01 nomeado presidente do Rioarte, Institute
Municipal de Arte e Cultura do Rio de Janeiro, ficando 10 anos no
cargo; é membro do Conselho Federal de Cultura, Presidente da Cami
ra de Patrimdnio Histérico, Artistico e Cultural do Conselho Fedg
ral de Cultura; foi Secretério de Cultura e Turismo e Esporte da
Cidade do Rio de Janeiro; em 1985 recebeu o titulo de Cidadao F12
minense, sendo membro titular da Academia Brasileira de Filosofia.
Finda a leitura do curriculum vitae, o Conselheiro Teoberto Landim
destacou que, sendo cearense, nunca o Cearé havia prestado uma 36
homenagem a este poeta e jornalista ilustre, dai :sua proposta
no sentido de conferir-lhe o titulo de Doutor Honoris Causa "
todas as atividades desenvolvidas no campo administrative em prol
da educagao e da cultura de nosso pais". Posta em votagao, a maté

por

ria foi aprovada por unanimidade, devendo ser encaminhada ao Consg

lho Universitério.

gg§33§_§§2§§;§: Contratagfio de Profes—
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las do die 26.11.92, referents a selegdo para Professor Visitante,Sg
tor de Estudo: Lingfiistica, conforme Edital n9 114/92, tendo sido

selecionado e indicado para contratagfio, na qualidade de Professor —

Visitante, a nivel de Adjunto IV, em regime de Qggiqggéo‘ Exclusive,

0 finico candidato inscrito, Johann Karl Anton Heller, por um periodo

de 01(um) ano. A Conselheira Maria de Jesus de 55 Correia acrescen—
tou que JOhann Karl Anton Heller recebeu note 9,0(nove) no exame

de titulos, dos trés membros da Banca Examinadora constituida pelos
professores Maria Elias Scares, José Rogerio Fontenele Bessa e Nadja

de Costa Ribeiro Moreira; acrescentou ainda que este contrategao es—

tava sendo pleiteada ha mfiito tempo pelo Depertemento de Letras Ver—

naculas, pois o professor Johann Heller participard do corpo docente

do Mestrado em Lingfiistica a ser implantado e do Projeto do Atlas

Lingfiistico, em andamento. Posta em votagao, a matéria foi aprovada
por unanimidade.

seamed-E13113: Projeto de Mamie."
em Lingfiistica e Ensino de Lingue Portuguese. A Conselheira Maria
Elias Scares relatou a matéria, aprovade pelo Departamento de Letres
vernaculas, no die 18.11.92, referente ao projeto do Curso de Mestrg
do em Lingfiistica e Ensino da Lingua Portuguese. Sendo Coordenadora
da Comisse'o que elaborou o Projeto do referido Curso de Mestrado,
a Professora Maria Elias Scares efirmou que este teré como area de
concentragao: Lingfiistica e Ensino da Lingua Portuguese e atenderé
dues subareas: Descrigao do Portugués e Ensino do Portugués; 0 Meg
trado em questéo sera vinculado ao Departamento de Letras Vernaculas
e se justifica, segundo a Professora Maria Elias Soares, por varios
motivos, dentre os quais: a) por ter 0 Departamento de Letres verné

culas tradigfio em oferecer cursos de péslgraduegao “letu sensu" em
Lingfiistica, Ensino do Portugués, Alfabetizagfio e Leitura e Escrita;
b) por haver uma crescente procure por estes cursos,representeda por
professores das Universidades, profissionais das Secretaries de Edu-
cagfio e professores do ensino de 19 e 29 graus, n50 56 de cidade de
Fortaleza, como de outras cidades do Estado do Cearé e de outros Eg
tados do Norte e Nordeste do pais; c) o Curso em aprego jé conta com

instalegaes fisicas; d) a bibliteca setorial n50 tendo um acervo SE
ficente na area, contribuiu para que os Nficleos (NUPEL) - Nficleo de
Pesquisa e Especielizagao em Lingfiistica e o NELM - Nficleo de Estu—
dos da Lingue Meterna) fossem se abestecendo de material especifico.
O Curso de Mestrado em Lingfiistica e Ensino da LIngue Portuguese obe

jetiva: a) Preparer especialistes em Lingua Portuguese:Fonologia,M0£
fologie, Sintaxe e Lexicologia, conferindo—lhes uma sélida formagéo
-. -O.- .n _ o 1‘ n -. l 1 0' n
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formagéo lingfiistica, psicolingfiistica e sociolingfiistica; c) ggeggngj
volVer pesquisas em Lingua Portuguesa - Fonologia, Morfologia, Sinta-

xe e Lexicologiaaque subsidiem graméticas de referéncia de Lingua P05

tuguesa para o ensino da leitura e escrita, desde a alfabetizagao até
o 39 grau. As linhas de pesquisa estao voltadas para: l)‘Ensino do

Portugués; 2) Aquisigao e desenvolvimento da linguagem; 3) Lingfiisti-
ca geral, diacronica e sincrénica. O Curso de Mestrado ofereceré, um
maximo de 15 vagas a cada ano fixadas em Edital. No que concerne_5 SE
legao, os candidatos cuja inscrigao for aceita por uma Comissao seréo
submetidos: a) prova escrita, eliminatéria; b) anilise dO';7hiSt6£iCOs
escolar e do "curriculum vitae"; c) entrevista; d) exame de lingua eg

trangeira — caso n50 obtenha aprovagéo neste exame, 0 candidate deve—

ra submeter—se a novo exame no final do primeiro semestre letivo. Pa-

ra obter o titulo de Mestre em Lingfiistica e Ensino da Lingua Portg

guesa, o aluno deveré "ter concluido pelo menos trinta (30) créditos
em disciplinas e atividades, dentro de um programa de estudos aprova-

do pelo professor orientador, sendo seis (06) de diSsertagEo e um mi-
nimo de doze (12) na area de concentragao e de seis (6) na area de do
minio conexo". Em seguida, a Professora Maria Elias Scares apresentou

a relagao das disciplinas e do corpo docente, frisando que todos os

professores do curso pertencem a Instituigao. Finalizando sua exposi

950, a Professora ressaltou que o Curso de Mestrado em questao mantg

r5 convénios com a Universidade Estadual do Cearé e com aUniversidade

de colonia, dentre outras. Posta a matéria em discussio, o Conselhei

ro Luiz Tavares Jfinior considerou que 0 Departamento de Letras Verna—

culas estava ha muito tempo se preparando para ter o seu Mestrado; ad

mitiu ser um Departamento que tem um corpo docente qualificado, com

teses de Doutorado elogiadas; e com uma tradigfio na area da pesquisa

em lingfiistica, tendo citado o projeto do Atlas Lingfiistico.Ressaltou

ainda a tradigao histérica do Departamento de Letras varnéculas e que

o Curso de Mestrado atenderé todoo Nordeste do pais, pois n50 ha ne-

nhum Mestrado nesta regifio, na area do Ensino da Lingua Portuguesa.Em

seguida, o Conselheiro Luiz Tavares Jfinior fez algumas ponderagoes:sg

geriu um corpo docente flutuante, para poder ajudar o corpo docente

permanente; fez restrigao ao fato de n50 estarem especificados 05 or;

térios para aceitagfio de candidatos graduados em outros cursos que

n50 Letras; fez também restrigao 5 exigéncia de apenas duas linguas

no processo seletivo: inglés e francés, tendo sugerido a inclusao do

italiano e do alemao. Considerou ainda, que as instalagées para o Cur

so de Mestrado sao pobres, tendo sugerido que o Diretor do Centro d3

senvolvesse esforgos no sentido de conseguir melhores condigoesf Fina

lizando, achou o periodo de 1(um) semestre muito pouco para o aluno

apresentar seu projeto de dissertagao. Em seguida, o Conselheiro Cé—
~ — — -I u.- . w:
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quanto a inclusao de mais uma lingua. Quastionou o nome do Curso, sa—
lientando que a CAPES é bastante rigorosa com esta questfio, tendprigf

dagado se n50 havia uma definigao mais geral. Chamou atengéo também,
para que o referido Curso fosse adequado as normas gerais da pas-gra-
duagfio e finalizando admitiu que, quanto ao corpo docente, havia uma

certa fragilidade na categoria de professor permanente, quando 0 pro

fessor tinha apenas titulagfio de mestre. Pedindo a palavra, a Profes-
sora Maria Elias Scares apresentou as seguintes argumentagoes: 1) que

o titulo fora bastante discutido, tendo inclusive consultado a CAPES;

2) quanto 5 questao da lingua, disse que a bibliografia indicada era
‘basicamente em inglés e francés, dai sua preocupagao, porém admitiu
que ninguém desconsidera a importancia de outras linguas; 3)quanto as"
normas utilizadas no projeto, foram seguida aquelas indicadas pela

Pr5~Reitoria de Pesquisa e Pés-graduagao; 4) no que diz respeito ao
projeto, esclareceu que seria dado 01(um) semestre para sua apresenta

gfio, o que n50 implicava necessariamente sua aceitagao como definiti—
vo; 5) no que concerne ao corpo docente, este seré formado ‘ por. 06

(seis) Doutores e mais es que estao cursando Doutorado. O Conselheiro

Luiz Tavares Jfinior sugeriu entao que class1f1casse “doutorandos“aqug
les que estao cursando Doutorado. Em seguida, 0 Professor René Barre;

ra colocou a matéria em regime de votagfio, tendo sido aprovada com as

ressalvas do Conselheiro Luiz Tavares Jfinior: a) restrigfio a' lingua
estrangeira; b) a sugestfio de indicar critérios para a aceitagfio de

candidatos de outras areas; c) e ao pouco tempo para o projeto ser —
apresentado. A Professora Maria Elias Scares propés trocar o termo

"projeto" por "plano de trabalho" e remeter a definigao dos idiomas
e dos critérios para aceitagao de candidates de outros cursos no Edi-

tal.

§§§g§_§§$§§§§: Projetos de Resolugao
sobre ebncursos para Professor Auxiliar, Assistente, Adjunto e Titu—

lar. O Diretor do Centro comunicou que havia obtido, junto ao Reitor,

adiamento da reuniao do CEPE que devera discutir e deliberar sobre a
matéria, a fim de que os departamentos académicos pudessem discuti—la.
Assuntos de interesse do Centro de Humanidades e/ou da UPC. 0 Profeg

sor René Barreira fez duas comunicagées: l) que a Pré—Reitoria de As—

suntos Estudantis, naquela data, no Museu da UFC, 5s 17 horas., entrg

garia os prémios aos vencedores do concurso de Fotografia; referida

Pro—Reitoria convidava para o evento o Diretor e Vice—Diretora do Can

tro, Chefes de Departamentos e Coordenadores de Cursos;2) que a. fag

ta natalina do Centro de Humanidades sera realizada no dia 18 do cog

rente, oportunidade em que os aposentados e aqueles que ingressaram

no decorrer de 1992 serao homenageados. Em seguida o Conselheiro Frag
_ - _ . ~ -7 _ . . -| a, r“:
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periodo de 30.11.92 a 04.12.92 e referiu—se também a entrega do tItE

lo de Professor Emérito aos ex—professores Adisia Sé e José Caminha

de Alencar Araripe (do Departamento de Comunicagfio Social e Bibliotg

conomia — que completa 27 anos de fundagao), José Maria Moreira Cam-

pos (Departamento de Literatura) e José BtugasiMacambira (in memo-

riam) — Departamento de Letras Vernaculas, dia 02.12.92, no Audité-

rio Castelo Branco. Brosseguindo, o Conselheiro José Célio Freire

lembrou aos presentes o langamento da Revista de Psicologia, no dia

01.12.92, na Salado convivé§q1a.da Reitoriaq «ram "éegugggcr Conse—
1heiro Luiz Tavares Jfioiorfioomfinicou aos preéentes que o Curso de

Mestrado em Letras da UFC e a Casa Amarela promoverfio o langamento

do livro “Cartas 5 Heloisa", do escritor Graciliano Ramos, no dia 04

12/92, as 17 horas, na Casa Amarela Eusélio Oliveira. A obra seré

apresentada pelo professor e escritor Roberto Pontes, do Departameg

to de Literatura;¢omunicou ainda que o mestrando José Leite Jfinior

(Mastrado em Letras) defenderé dissertagao de mestrado, intitulada
"0 Pictérico em Luzia Homem", no dia 03.12.92, na Sala Interarte. N3

da mais havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada a sea

550, da qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de

secretaria, lavrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada

por mim e pelos presentes...


