
ATA DA l99§ SESSRO ORDINARIA DO CUNSE

LHO DU CENTRO DE HUMANIDADES DA UNI-

VERSIDADE FEDERAL DO CEARfi ......g...

Aos llfonze) dias do mes de dezembro
de 1992 (mil novecentos e noventa e dois), as 9(nove) horas e 15

(quinze) minutos, realizou-se na Sala de Reunifies, mais uma sessfio

ordinéria sob a Presidencia do Senhor Diretor, Professor René Bar-
reira, contando com a presence dos Senhores Conselheiros: M a r i a
Elias Soares, Vice-Diretora do Centro; Sebastiao Teoberto Mourao La:
dim, Chefe do Departamento de Literatura; Maria de Jesus de Sé Cor—
reia, Chefe do Departamento de Letras Vernéculas; Débora Candida
Dias Soares e Maria Tereza de Castro Callado, Chefe e suplente de
representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Francisco Sou
to Paulino e Raimundo Nonato Lima, Chefe e representante do Departa
mento de Comunicacao Social e Biblioteconomia; Dilmar Santos de Mi
randa, Chefe do Departamento de Ciéncias Sociais e Filosofia; José
Célio Freire e Laéria BeSerra Fontenele, Chefe e representante do
Departamento de Psicologia; Francisca Nubia Nogueira, Coordenadora

do Curso de Letras; Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho, Coordg
nador do Curso de Comunicagao Social; Gloria Maria dos Santos Dio-
genes, Coordenadora do Curso de Ciéncias Sociais; Francisco de As—
sis Santos de Oliveira, Coordenador do Curso de Histéria; Luiz Tavg
res Junior, Coordenador do Curso de Mestrado em Letras; Gustavo Me-
nescal, representante do Centro Académico de Comunicagao Social e
Lidia Valesca Bonfim Pimentel, representante do Centro Académico de
Ciéncias Sociais. Havendo quorum, 0 Professor René Barreira colocou
a ata da 198% Sessfio Ordinaria deste Conselho em discussao; poste—
riormente colocada em votagfio, a ata em questao foi aprovada por
unanimidade. Dando inicio a reuniao, 0 Professor René Barreira deu
boas—vindas ao Professor Raimundo Nonato Lima,eaxflhim3representante
do Departamento de Comunicacao Social e Biblioteconomia junto 3 es-

te Conselho e:a aluna Lidia Valesca Bonfim Pimentel eleita repre-
sentante do Centro Académico de Ciéncias Sociais.

PRIMEIRA MATERIA: Discussfio de Ante-

projeto de Resolucfio sobre Alocacao de vagas para Docentes com a
participagfio do Pré-Reitor de Planejamento, Professor Pedro Sisnafl
do Leite. 0 Professor René Barreira apresentou aos Senhores Conse—
lheiros, 0 Professor Pedro Sisnando Leite que fez parte da elabora—
gfio do anteprojeto em questfio. 0 Professor Pedro Sisnando asclarg

ceu que o anteprojeto estava recebendo sugestfies de Centros e Facul

dades, esperando portanto receber do Centre de Humanidades, tendo
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ressaltado que a idéia inicial, quanto a alooagao das vagas seria

, de que 50% das mesmas fossem atendidas por novos critérios, estabe-

lecidos no anteprojeto e 05 outros 50%, assim distribuidos: 20% deg

tinados a pés-gradua§§o(haja vista 0 interesse da Administragfio Su—

perior em incentivar a pés—graduagao, através da pesquisa cientifi-

ca) e 30% para atender as necessidades dos Departamentos, havendo

para tanto uma avaliagao do Departamento. Tomando a palavra, 0 Pro—

fessor René Barreira ressaltou ser 0 anteprojeto supramencionado da

maior relevancia; que a alocagao de vagas devia vincular—se a avg

liagao academica. e ao planejamento estratégico. Considerou que, no

momento, o Magnified Reitor tem prerrogativa para alocar vagas, sen

do que o anteprojeto propunha ser 0 Magnifico Reitor, ouvido porém

o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao, propioiando assim uma v;

550 geral da Instituigfio. Em seguida, os Conselheiros Gloria Dioge-

nes, José Célio Freire, Luiz Tavares Jfinior, Francisco Souto Pauli-

no, Francisco de Assis Santos de Oliveira e Maria de Jesus d e Sé

Correia manifestaram—se abordando algumas questfies: a) projeto de

graduagao, visto nao como planejamento, mas como automatizagao; b)

elasticidade do prazo para anélise do projeto de graduagao; c) dis—

cussao do indice de produgfio oientifica considerando as diferenteS'

areas de conhecimento; d) dificuldades quanto_a publicagéo da prodg

gao cientifica do corpo docente; e) ddvidas quanto a distribuigao -

das vagas; f) baixos salérios desmotivam o processo de questionamen

to; g) presenga de uma cultura de pessimismo; h) o planejamento nao

deve ser dissociado do Centro, da Universidade e da Sociedade; i) o

projeto deve enfatizar nao so a pés-graduagao, mas também a gradua—

950. A0 término das consideragdes dos Senhores Conselheiros, 0 Pro—

fessor Pedro Sisnando Leite prestou esclarecimento quanta as ques—

tfies abordadas. Finda sua explanag'ao, 0 Professor R‘éné Barrec'Lra agra

deceu a presenga do Pré-Réitor de Planejamento, que se fez agompa-

nhar do Sr. Claudio Marques, Coordenador de Informatioa da Pro-Rei-

toria de Planejamento.

SEGUNDA MATERIA:-Homologag§o de Conour
$03 a) 0 Conselheiro Francisco Souto Paulino relatou a matéria apro
vada pelo Depaftamento de Comunicagao. Social e Biblioteconomia 1 em
reun1ae~do dia 09.12-92,7referente ao resultado do concurso p a r~a
preenohimentowde'olgoma)dyaga, para Professor Qoxilia:115etor de Es
tudo: Biblioteca e Sociedade, conforme Edital n9 86/92. Inscreoeram
:se'out'r‘é’é) cahd'id’atos,"sends’5‘SIegui'fite'E’éiés‘s’i’ribaga’c ’fi’nal: IL;
'dia Eugeniaicava1eante,~primeirowiugarg‘7;;0 my 1 9;;175 g t;g;n;ta
e 1h"o v e) p o n t o s, ' A n a “M a r i a d e "A.1 m 9717



da Gondim, segundo lugar, com 74 (setenta e quatro) pontos e Rejane

Maria Faganha de Albuquerque, com 56 (cinquenta e seis) pontos foi

‘desolassificada,em_faee de.hayer antidoznotawinfierigr a §,Qfljseis).

Diante do ressultado supramencionado a candidate Lidia Eugenia Ca-

valcante foi indicada para contratagao. Posta em votagao, a matéria

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

relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reu-

niao do dia Dfi.12.92, referente ao resultado do concurso para preefl

chimento de 01 (uma) vaga, para Professor Assistente, Setor de Es-

tudo: Estudos Bésicos, conforme Edital nQ 74/92. Inscreveram—se 02

(dois) candidates,sendo a seguinte a classificagao final: Zulmira

Aurea Cruz Bonfim, primeiro lugar, com 71 (setenta e um) pontos 3

George Daniel Bloc Boris, Segundo lugar, com 63 (sessenta e trés) —

pontos. Considerando o resultado, a candidata Zulmira Aurea C r o z

Bonfim foi indicada para contratagao. Posta em votagao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. c) 0 Conselheiro José Célio Freire rela—

tou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reuniao -

do dia 04.12.92, referents ao resultado do concurso para preenchi

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

Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, conforme Edital n9

75/92. De 02(duas) candidates inscritas apenas 01 (uma) compareceu,

LGCia de Fatima Nogueira Holanda, tendo obtido as seguintes notes:

Prova Didética: 4;4;4; Prova Escrita: 6;5;5; Prova de Titulos:€6;6;

6, perfazendo 46 (qgarenta e seis) pontos. Considerando o resultado

supramencionado.a candidate Lucia de Fatima Nogueira Holanda foidqg.

filassif‘iEadapoLtEI obtidmnctg, inferior a 6,0 (seis). Posto em votg

gap, o-resultado do concurso foi homologado por unanimidade pelos

Senhores Conselheiros.

. TERCEIRA MATERIA: Rgmggfig:; de decente.
0 Conselhelro Teoberto Landim_rETEtEU—§_fiat§fia referente a remogao
do Professor de 19 e 29 Graus Joao Spares Lobo, Classe E, nivel 1,

da Casa de Cultura Italiana para a Casa de Cultura Portuguese, em
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de Culture Italiene. Referide remogeo teve eprovegeo do Colegiedo de
Case de Culture Iteliena, do Coordenedor de Case de Cultura Portugue
sa "que considerou com entusiasmo e experiéncie do professor J o e o
Soares Lobo no ensino de Lingue, de Literature e de Culture Portugug
sa, quendo professor de Universidade Estaduel do Ceeré", de Coordeng
dora Gerel das Cases de Culture Estrangeire, do Colegiedo do Departg
mento de Letras Estrengeiras em reuniao do die 24.11.92, pelo feto
de a Case de Cultura Iteliana vinculer—se eo mencionado Departamento
e do Colegiedo do Depertamento de Literature, em reunifio de 04.LL92,
por ser 8 Case de Culture Portuguese agregade ao referido Depertemeg
to. 0 Conselheiro Teoberto Landim efirmou que o Colegiedo do Depertg
mento de Literature neo fez nenhume restrigao a remogfio do Professor
Jofio Soares Lobo, tendo sugerido que o mesmo se integre eo Depertg
mento em questfio, participendo de sues reunifies, de seu plenejamento
e de suas etividedes. Posta em votegfio, a matérie foi eprovade por
unenimidede.

QUARTA MATERIA: Licenga sebétice. 0 De—
pertemento de Ciéncies Socieis e Filosofie aprovou, em reunieo dorfie
26.11.92, a solicitegeo de licence sabétice do Professor Adjunto IV
Charles Michel Marie Joseph Beylier,a ser gozede durente o primeiro
semestre de 1993, e fim de desenvolver, no Instituto de Estudos Bre-
sileiros de Universidade de 550 Paulo, projeto de pesquise "Bastidig
na — Atualidede de Roger Bestide". 0 Professor Charles Beylier este—
ve presente a reunieo,oporflmdded§e em que fez breve explenegao sobre
seu projeto de pesquise. Poste em votagéo, e matéria foi epnnmda por
unenimidede.

QUINTA MATERIA: Afestamento de docente.
A Conselheire Maria de Jesus de Se Correie relatou a metérie eprova—
de "ad referendum" pela chefie do Departamento de Letras Vernécules
em 10.12.92, referente a solicitageo de efestemento de interesse de
Professore Nadje Ribeiro Moreire, no periodo de 31.01.93 e 01.03.93,
a fim de coleborer em projeto oonjunto de pesquise, no Depertemento
de Investigeciones_ Educativas do Centro de Investigecién Y Estudios
Avenzados do Instituto Politécnico Nacionel do México. A Chefie do
referido Depertamento levou em conte e importéncia da perthfipegaa de
Professore Nedje Moreira como coleboradora no projeto de pesquise dg
senvolvido na cidede do México e considerou que seu afestemento nfio
implicaré em oontrateoeo de professor substituto. A Conselheire Me-
ria de Jesus de Sé Correie resseltou que o referido projeto .oontaré
com a perticipegfio de trés paises, sendo que a Professore Nadja Mo—



I: vb.

5.

pela comunidade universitéria, tendo trabalho publicado na érea de
leitura e produgfio de texto e aquisigfio da linguagem. Posta em votg
950, a matéria foi aprovada por unanimidade. Comunicagfies: 0 Pro-
fessor René Barreira lembrou os Senhores Conselheiros a festa natg
lina do Centro de Humanidades a realizar—se no dia 18.12.92. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Diretor declarou encerrada asxsséo,
da qual eu, Maria de Nazaré de Oliveira Lédo, na qualidade de secrg
téria, lavrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por
mim e pelos presentes...


