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Aos onze (11) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (2013), às 1 

quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na Sala de Reuniões do Centro de 2 

Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 3 

reuniram-se os membros do Conselho de Centro para deliberar sobre os 4 

seguintes pontos de pauta: 1. Comunicações; 2. Apresentação do relatório 5 

2013 do CCHLA; 3. Ordem do dia. Estiveram presentes os conselheiros, 6 

professores: Mônica Nóbrega, Diretora do Centro; Rodrigo Freire de Carvalho e 7 

Silva, Vice-Diretor do Centro; Luciana Chianca, Chefe do Departamento de 8 

Ciências Sociais; Regina Behar, Chefe do Departamento de História; José Ferrari 9 

Neto, Chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas; Roberto Carlos 10 

de Assis, Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas; Rubens 11 

Volpe Weyne, Chefe do Departamento de Mídias Digitais; Júlio Rique Neto, chefe 12 

do Departamento de Psicologia; Aline Machado, Chefe do Departamento de 13 

Serviço Social; Rogério Medeiros, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; 14 

Damião de Lima,  Vice-coordenador do Curso de História; Ana Cláudia Felix 15 

Gualberto,  Coordenadora do Curso de Letras à Distância; Betânia Passos 16 

Medrado,  Coordenadora do Curso de Letras, Francisco de Assis Vale Cavalcante 17 

Filho,  Vice-Coordenador do Curso de Filosofia; Nayara Almeida Adriano, 18 

Coordenadora do Curso de  Letras a Distância – Letras; Juvino Alves Maia Junior, 19 

Coordenador do Curso de Letras Clássicas; Rodrigo Esteves de Lima Lopes, 20 

coordenador do curso de Línguas Aplicadas às Negociações Internacionais; 21 

Verônica Lúcia do Rego Luna,  Coordenadora do Curso de Psicologia; Wécio 22 

Pinheiro Araújo, Coordenador do Curso de Serviço Social; Tânia Liparini Campos,  23 

Coordenadora do Curso de Tradução; Maristela Andrade,  Coordenadora da Pós-24 

Graduação em Antropologia; Nadja de Moura Carvalho, Vice- Coordenadora da 25 

Pós-Graduação em Comunicação; Telma Cristina Delgado Dias Fernandes,  26 

Coordenadora da Pós-Graduação em História; Anderson D’Arc Ferreira, 27 

Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia – Mestrado; Socorro de Fátima 28 

Pacífico Barbosa, Coordenadora da Pós-Graduação em Letras, Lucienne 29 

Espíndola;  Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística; Roberto Véras de 30 

Oliveira, Coordenado da Pós- Graduação em Ciências Sociais; Anthony Sérgio 31 

Duarte Sousa, representante dos alunos do Curso de Psicologia. Verificado o 32 

quórum necessário para a reunião, a senhora Presidente do Conselho de Centro, 33 

a professora Mônica Nóbrega, iniciou com as 1. Comunicações. Lembrou aos 34 

conselheiros da confraternização, o Natal de Talentos, e pediu que todos 35 

participassem do evento. Posteriormente, a professora Luciene Espíndola 36 

anunciou que foi divulgado o resultado da avaliação da CAPES e que o Programa 37 

de Pós-graduação em Linguística obteve nota cinco, superando sua nota anterior. 38 

Os presentes parabenizaram o Programa na pessoa de sua coordenadora. Em 39 

seguida, o professor Roberto Véras informou que a avaliação do mestrado em 40 

Sociologia também teve uma avaliação positiva, obtendo nota quatro, garantindo, 41 

assim, a permanência do doutorado. O Programa de Pós-graduação em 42 



Psicologia manteve a nota cinco com resultados elogiosos. Logo após, a 43 

Professora Betânia Medrado questionou se haveria a possibilidade de 44 

prorrogação do prazo de entrega das planilhas do Plano de Desenvolvimento 45 

Institucional. Em resposta, a diretora do centro explicou que a única possibilidade 46 

seria prorrogar até o último dia útil da semana e encaminhar as planilhas à reitoria 47 

apenas na segunda-feira da semana seguinte. O professor Rubens Weyne 48 

questionou o fato de não ter sido informado nenhum prazo no e-mail em que 49 

foram enviadas as planilhas. Entretanto, a professora esclareceu que o prazo já 50 

tinha sido informado na reunião anterior. Logo após, a Professora Mônica 51 

Nóbrega reforçou a informação de que os funcionários que ainda não fizessem jus 52 

às férias deveriam ficar desenvolvendo atividades na Direção do Centro no mês 53 

de janeiro. Em seguida, o professor Rubens comentou sobre não haver uma data 54 

determinada, no calendário da PRG, para o fim do semestre. A professora Mônica 55 

Nóbrega mencionou que havia uma contradição, pois as férias dos professores 56 

iniciariam dia treze de dezembro e o recesso dia dezessete. Para não haver 57 

prejuízo às aulas, a Professora Mônica sugeriu esclareceu que as férias dos 58 

docentes se iniciariam com o início do recesso. Em seguida, o professor Rogério 59 

Medeiros perguntou quando iniciariam as férias dos funcionários. A professora 60 

respondeu que só em janeiro e que deveria haver regularidade das atividades no 61 

centro até o fim de dezembro. A professora Luciana Chianca perguntou quando 62 

seriam disponibilizadas as chaves dos novos ambientes. A professora Mônica 63 

Nóbrega afirmou que já estavam disponíveis e encontravam-se com o assessor 64 

de infraestrutura. Em seguida, a professora Aline Machado informou que a 65 

resolução referente a concursos já foi aprovada e estava em vigor e que estava 66 

em análise a resolução referente às pós-graduações. O professor Júlio Rique 67 

Neto perguntou sobre os concursos. Também a professora Aline Machado 68 

expressou sua preocupação quanto a redistribuição das vagas dos 69 

departamentos. A professora Mônica Nóbrega afirmou que em uma reunião do 70 

CTA foi sinalizada essa possibilidade de redistribuição de vagas. Sobre o assunto, 71 

a professora Luciana Chianca argumentou que essa questão de redistribuição das 72 

vagas impede até mesmo o planejamento da gestão, pois a abertura das 73 

disciplinas depende da garantia de haver professor para ministrá-la. Logo após, o 74 

professor Rubens Volpe Weyne relatou que, ao ler-se a nova legislação, verifica-75 

se que as vagas não pertencem aos departamentos, mas à universidade. 76 

Acrescenta ainda que a resolução define que para essa distribuição será ouvido o 77 

CONSEPE. O professor Rogério Medeiros afirmou que isso trazia uma quebra de 78 

autonomia. Em seguida, o professor Júlio Rique Neto afirmou que a lei, por ser 79 

mais geral, devia ser regulamentada pelo CONSEPE. Acrescentou, no entanto, 80 

que, pelo que tinha conhecimento, esse “sequestro” das vagas só ocorria nesta 81 

instituição. Encerradas as comunicações, a professora dá seguimento à reunião 82 

passando para à 2. Apresentação do relatório 2013 do CCHLA. Quanto ao 83 

setor de infraestrutura, a professora Mônica Nóbrega afirmou que, após fazer um 84 

balanço anual com o assessor, Edson Negreiros, notou que ainda há problemas a 85 

serem solucionados, mas que a meta é a cada ano melhorar nesses setores e 86 

que muito já foi feito nesse sentido. Informou que o referido servidor está 87 

trabalhando com duas estagiárias, sendo uma delas, Maria José, bastante 88 

atuante. Enunciou que o setor está trabalhando na busca de uma atuação 89 

preventiva, antecipando-se, assim, na solução de possíveis problemas. Referindo-90 

se ao setor de orçamento, a diretora do centro informou que chegou um novo 91 

servidor, Edson Soares, técnico em contabilidade. Explicou que, estruturando o 92 

setor de orçamento, se poderia pensar na viabilidade de tornar o CCHLA uma 93 

unidade gestora, pois seria impossível e irresponsável trabalhar com essa 94 

possibilidade agora por não haver uma estrutura para arcar com as demandas e 95 

serviços que implicam essa mudança. Sobre a assessoria de informática, a 96 



presidente do Conselho relatou que, em três meses, Ariosvaldo Patrício 97 

surpreendeu. Mencionou que o servidor conseguiu autorização do NTI (Núcleo de 98 

Tecnologia da Informação) para a instalação de wi-fi, ora em vias de 99 

concretização, e que vem empenhando-se de forma elogiosa na informatização 100 

da solicitação dos serviços, na execução de projetos e organização das atividades 101 

do setor. Voltando-se às assessorias, elogiou a colaboração prestada pelas 102 

assessoras de graduação e de extensão. Posteriormente, o professor Rodrigo 103 

Freire falou sobre a questão da unidade gestora. Explicou que há interesse real 104 

sobre a pretensão de instituí-la. Ressaltou que não é uma tarefa fácil e que é 105 

necessário o máximo de empenho e apoio do Conselho de Centro.  Falou 106 

também sobre o Fórum da pós-graduação, que deve ter um empenho maior em 107 

fortalece-lo, pois é algo importante no diálogo e no funcionamento coletivo.  Em 108 

seguida, o assessor Ariosvaldo Patrício, falou sobre a estruturação do setor de 109 

informática e o sistema de serviços, que agora deveriam ser solicitados pela 110 

página do CCHLA. Assim, toda solicitação deveria ser feita por e-mail tanto 111 

quanto aos serviços de informática quanto aos de infraestrutura. Informou que 112 

todo o sistema de declarações e certidões também poderiam ser inseridos nesse 113 

sistema, caso houvesse interesse. Referindo-se à rede de wi-fi, afirmou que já 114 

estaria funcionando em alguns blocos do CCHLA nas primeiras semanas de 115 

fevereiro e o acesso será feito pelo SIGAA de modo que não será necessário 116 

novo cadastro. Logo após, a professora Mônica Nóbrega comentou que, quando 117 

assumiu, a nova direção buscou um pregão para implantar wi-fi, mas não tinham 118 

conseguido ter sucesso. Com a ideia de Ariosvaldo Patrício, isso veio a se 119 

efetivar. O representante do corpo discente perguntou-lhe se o prédio dos Centros 120 

Acadêmicos estaria contemplado. Em resposta, o referido servidor afirmou que 121 

todo o CCHLA estaria incluído. Encerrando sua fala, o assessor de informática 122 

recomendou que os endereços eletrônicos institucionais deveriam ser 123 

gerenciados por meio dos endereços eletrônicos pessoais a fim de superar as 124 

deficiências que os institucionais apresentam. Em seguida, a assessora de 125 

graduação, Lúcia Nobre, informou que a assessoria de graduação foi reativada 126 

ainda no semestre 2013.1.e que foi feito um levantamento para verificar a questão 127 

de evasão e trancamento. A professora Luciana Chianca perguntou-lhe se, 128 

quanto às questões de demandas cruzadas poderia haver mediação da 129 

assessora. A professora Lúcia Nobre responde que seria possível fazer tal 130 

mediação. Posteriormente, Darci Medeiros, servidor do setor de orçamento, 131 

afirmou que o CCHLA recebeu R$ 638.983 (seiscentos e trinta e oito mil e 132 

novecentos e oitenta e três reais) na fonte de manutenção de atividade 133 

acadêmica e R$ 537.346 (quinhentos e trinta e sete mil e trezentos e quarenta e 134 

seis reais) na fonte do Plano de Desenvolvimento Institucional. Referindo-se às 135 

atividades de dois mil quatorze, a professora Mônica Nóbrega evidenciou a 136 

necessidade do planejamento no início do ano. Afirmou que com o início das 137 

aulas deveria haver uma reunião de planejamento nos setores e que em março 138 

haveria a discussão do planejamento com o Conselho de Centro. Darci informou 139 

ainda que as passagens e diárias para 2014 só seriam realizadas no início do 140 

referido ano, pois a legislação não permitia que fosse feito antes do exercício 141 

anual. Assim, a partir de janeiro poderiam ser feitas as solicitações. Findado o 142 

relatório, a presidente do conselho deu seguimento à reunião com a 3. Ordem do 143 

dia, fazendo a chamada dos seguintes processos: 1- Processo nº120/2013/DCS. 144 

Relator(a): Lucienne Espíndola. Requerente: Gilvanildo Oliveira Avelino. Assunto: 145 

Progressão Funcional da Classe de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II. 146 

Observação: aprovado por unanimidade dos votos. 2 - Processo nº 147 

074/2013/DSS. Enviado em. Relator (a) José Ferrari Neto. Requerente: Marcelo 148 

Sitcovsky Santos Pereira. Assunto: Relatório Final de Estágio Probatório. 149 

Observação: aprovado por unanimidade dos votos. 3 - Processo nº 150 



095/2013/DLEM. Relatora: Socorro Barbosa. Requerente: Clélia Barqueta. 151 

Assunto: Progressão Funcional da Classe de Professor Adjunto III para Professor 152 

Adjunto IV. Observação: aprovado por unanimidade dos votos. 4 -  Processo nº 153 

19/2012/DEMID. Relatora: Socorro Barbosa. Requerente: Nadja de Moura 154 

Carvalho. Assunto: Afastamento integral para cursar pós-doutorado, no período 155 

de 06/03/2014 a 05/03/2015. Observação: aprovado por unanimidade dos votos. 5  156 

- Processo nº 132/2013/ DCS. Relatora: Regina Behar. Requerente: Rodrigo 157 

Freire de Carvalho e Silva.  Assunto: Progressão Funcional. Observação: 158 

aprovado por unanimidade dos votos. 6 - Processo nº 144/2013/DCS. Relator(a): 159 

Regina Behar. Requerente: Patrícia Lopes Goldfarb. Assunto: Progressão 160 

Funcional de Professor Adjunto III para Professor Adjunto IV. Observação: 161 

aprovado por unanimidade dos votos. 7 - Processo nº 147/2013/DCS. Relator (a): 162 

Giovanni Queiroz. Requerente: Rogério de Souza Medeiros. Assunto: Avaliação 163 

de Estágio probatório. Observação: aprovado por unanimidade dos votos. 9 - 164 

Processo nº 23074.49012/13-71. Relator(a):  Roberto Carlos de Assis. 165 

Requerente: Regina Maria Rodrigues. Assunto: Afastamento para Capacitação 166 

Pós-doutorado. Observação: aprovado por unanimidade dos votos.Nada mais 167 

havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Meirylane 168 

Lopes da Silva, Secretária Executiva ad hoc do Centro de Ciências Humanas, 169 

Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que 170 

assino após ser lida, discutida, colocada em votação e assinada pelo senhor 171 

presidente e pelos demais membros presentes. João Pessoa, onze de dezembro 172 

de dois mil e treze. 173 
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