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Ata da octingentésima trigésima nona (839ª) Reunião Ordinária do Conselho de 
Centro 

 
Aos oito (08) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018), 1 

às nove horas e trinta minutos (09h30min), 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. Homologação das atas das 5 

seguintes Reuniões Ordinárias: 836ª (de 09 de maio de 2018) e 837ª (de 13 6 

de junho de 2018); 3. Discussão do documento do Planejamento 7 

Estratégico (2018-2020); 4. Ordem do dia. Estiveram presentes os 8 

conselheiros, da Direção do Centro, Mônica Nóbrega e Rodrigo Freire de 9 

Carvalho e Silva; como Representante dos Técnicos-Administrativos, Evandro 10 

Soares Costa Filho; do Departamento de Ciências Sociais, Aécio da Silva 11 

Amaral Júnior; do Departamento de Filosofia, Ana Thereza de Miranda 12 

Cordeiro Durmaeir; do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 13 

Magdiel Medeiros Aragão Neto; do Departamento de Letras Estrangeira 14 

Modernas, Ana Berenice Peres Martorelli; do Departamento de Línguas de 15 

Sinais, Janaína Aguiar Peixoto; do Departamento de Mediações Interculturais, 16 

Tânia Liparini Campos; do Departamento de Mídias Digitais, André Vieira 17 

Sonoda; do Departamento de Psicologia, Mônica de Fátima Batista Correia; do 18 

Departamento de Serviço Social; Edna Tânia F. da Silva; da Coordenação do 19 

Curso de Ciências Sociais, Anderson Moebus Retondar; da Coordenação do 20 

Curso de Filosofia, Gilfranco Lucena dos Santos; da Coordenação do Curso de 21 

História, Paulo Roberto de Azevedo Maia; da Coordenação do Curso de Letras, 22 

Cirineu Cecote Stein; da Coordenação de Letras a Distância - LIBRAS, Nayara 23 

de Almeida Adriano; da Coordenação do Curso de Línguas Estrangeiras 24 

Aplicadas às Negociações Internacionais, Roberto Vilmar Satur; da 25 

Coordenação do Curso de Psicologia, Miriane da Silva Santos Barboza; da 26 

Coordenação do Curso de Tradução, Ana Cristina Bezerril Cardoso; da 27 

Coordenação do SEAMPO, Antônio Mendes; da Coordenação da Pós-28 

Graduação em Antropologia, Maria Patrícia Lopes Godfarb; da Coordenação 29 

da Pós-Graduação em História, Solange Pereira da Rocha; da Coordenação da 30 

Pós-Graduação em Letras, Ana Cristina Marinho Lúcio; da Coordenação da 31 

Pós-Graduação em Linguística, José Ferrari Neto; da Coordenação da Pós-32 

Graduação em Psicologia, Júlio Rique Neto; da Coordenação da Pós-33 

Graduação em Sociologia, Marcela Zamboni Lucena. Após a verificação do 34 

quórum, a Presidente do Conselho informou aos Conselheiros da inversão de 35 

pauta. Iniciou-se a reunião pela 3. Discussão do documento do 36 

Planejamento Estratégico (2018-2020); (a) o representa dos técnicos-37 

administrativos e Coordenador Executivo da Planejamento Estratégico, 38 

Evandro Costa Filho apresentou os nomes dos membros da Comissão, assim 39 

como dos moderadores responsáveis pelas Comissões Temáticas: Arthur 40 



 

Muniz Fernandes (Comissão de Ensino), Denize Barreto Rocha (Comissão de 41 

Pesquisa e Internacionalização), Aldenor Rodrigues de Souza Filho (Comissão 42 

de Extensão), Sheila Maria T. Silva Souto (Comissão de Responsabilidade 43 

Social), Djalma M. do Nascimento Júnior (Comissão de Gestão Administrativa e 44 

Orçamentária), Ariosvaldo Borges Patrício (Comissão de Gestão de 45 

Comunicação e Tecnologia da Informação),  Mirella Rocha P. Pinto (Comissão 46 

de Gestão de Pessoas) e Felipe Ramos Feitoza (Comissão de Gestão da 47 

Infraestrutura). Alguns destes membros estavam presentes durante a fala do 48 

Coordenador Executivo que falou, detalhadamente, todas as fases do 49 

Planejamento Estratégico, a citar: (i) convite à comunidade acadêmica para 50 

participar do Planejamento Estratégico; (ii)  debate no âmbito do Centro sobre 51 

Planejamento Estratégico; (iii) realização de uma Consulta Pública à 52 

comunidade acadêmica do Centro; (iv) realização de uma Assembleia Geral 53 

para a discussão do Planejamento Estratégico; (v) divulgação dos relatórios 54 

avaliativos da Consulta Pública. Na sequência, a Diretora do CCHLA, lembrou 55 

a todos os Conselheiros a respeito da importância de uma ação como esta e 56 

agradeceu, em nome de Evandro Costa Filho, todos os membros da Comissão. 57 

Logo em seguida, abriu-se um espaço para as falas dos Conselheiros. A 58 

professora Janaína Peixoto solicitou que fosse realizada uma retificação, no 59 

documento emitido como o Planejamento, do período de criação do curso de 60 

graduação em Letras LIBRAS; segundo a professora, o período letivo correto 61 

foi o 2010.1 (dois mil e dez ponto um). A professora Mônica Nóbrega solicitou a 62 

todos os Conselheiros que fizessem uma leitura cuidadosa do documento, 63 

mesmo após a aprovação de hoje aqui nesta reunião, pois mudanças textuais 64 

poderiam ser realizadas antes da emissão da versão final. Logo depois, a 65 

professora Ana Thereza Durmaeir parabenizou toda a equipe pela elaboração 66 

do documento e disse que irá tentar fazer um cruzamento de dados com os 67 

documentos existentes no Departamento de Filosofia (DF) a fim de aprimorar a 68 

seção histórica do documento, que segundo ela ficou excelente; ainda na sua 69 

fala, a Chefe do DF questionou se na versão final haverá uma espaço que seja 70 

permitido atualizações periodicamente. A Diretora do Centro respondeu que 71 

muito provavelmente este espaço existirá, pois será necessário que seja feito 72 

uma atualização anual do documento. Em seguida, Antônio Mendes disse estar 73 

bastante satisfeito com a aprovação do Planejamento Estratégico e 74 

complementou a sua fala, dizendo o quão importante é a criação dos fóruns no 75 

âmbito do CCHLA. Depois, a professora Cláudia Caminha pediu a retificação, 76 

na página vinte e quatro do documento, da escrita do curso de graduação em 77 

Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. Finalizada a 78 

discussão, a Presidente do Conselho colocou em votação. Em votação, o 79 

documento com o Planejamento Estratégico (2018-2020) do CCHLA foi 80 

aprovado por unanimidade. Finda a votação do referido documento, a 81 

professora Mônica Nóbrega voltou ao primeiro ponto da pauta desta reunião, 82 

dando início às 1. Comunicações; a) o professor Julio Rique Neto fez um 83 

convite extensivo a toda comunidade do CCHLA para que comparecessem à 84 

aula inaugural do semestre letivo do Programa de Pós-Graduação em 85 

Psicologia Social, a ser realizada no dia três de setembro do corrente, às nove 86 

horas da manhã no Auditório 411; segundo informações do Coordenador, a 87 

aula será ministrada pelo Professor Emérito da UFPB, Leôncio Camino 88 

Rodríguez Larraín. b) a professora Mônica Nóbrega falou sobre o memorando 89 

enviado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas que alertava os Diretores do 90 



 

Centro acerca do não cumprimento da jornada de trabalho de seis horas por 91 

parte de alguns funcionários; ela disse que esta atitude é fruto do trabalho 92 

ostensivo da Controladoria Geral da União (CGU) na UFPB; a Diretora do 93 

CCHLA pediu muita cautela dos Conselheiros e disse para que não 94 

respondessem nada à Pró-Reitoria, pois a Direção do Centro já realizou duas 95 

reuniões com os Técnicos Administrativos do CCHLA, uma no turno da manhã 96 

e outra, à tarde, assim como já enviou resposta aos questionamentos da 97 

PROGEP sobre o assunto; finalizando a sua fala, a professora Mônica disse 98 

que irá agendar reuniões com os Chefes de Departamentos e Coordenadores 99 

de Cursos (Graduação e Pós-Graduação) o mais breve possível. c) a Diretora 100 

do CCHLA falou sobre a questão da segurança no Campus I e principalmente 101 

no CCHLA, assunto de bastante preocupação para Direção do Centro e, 102 

indubitavelmente, para toda a comunidade acadêmica da UFPB; a professora 103 

relembrou o episódio no qual aconteceu um “arrastão” dentro de uma sala de 104 

aula do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), no dia dezoito de julho, 105 

quando um indivíduo entrou armado e roubou os aparelhos celulares dos 106 

alunos e da professora; na sequência, a Diretora do CCHLA a  falou sobre a 107 

última reunião do Conselho Superior Universitário (CONSUNI), na qual 108 

discutiu-se toda a questão do uso de drogas ilícitas na Praça da Alegria e 109 

lembrou da excelente fala do professor Cirineu Stein, representante docente no 110 

CONSUNI, acerca das providências que precisam ser tomadas urgentemente 111 

com relação aos proprietários de estabelecimentos de comércio informal que 112 

estão instalados sobretudo no CCHLA; ainda na sua fala, a professora Mônica 113 

Nóbrega disse que, com relação à manifestação intitulada de “Fumaçaço”, a 114 

ser realizada hoje no CCHLA, comunicou o Gabinete da Magnífica Reitora, o 115 

Ministério Público Federal e a Polícia Federal para que tomasse providências 116 

com relação à segurança do evento, pois, ao que parecer, este não foi 117 

divulgado por estudantes do Campus; além disso, segundo a Diretora, a Chefia 118 

do Gabinete da Reitora informou que, em poucos dias, haverá uma reunião 119 

entre os Diretores dos Centros de Ensino do Setor Humanístico (CCSA, CE, 120 

CCHLA e CCTA), Reitoria, Ministério Público Federal e Representantes da 121 

Polícias para tratar dos últimos episódios acontecidos nesta área; finalizando a 122 

sua fala, a professora Mônica Nóbrega falou um pouco sobre o que ficou 123 

acordado após a última reunião sobre segurança que ocorreu entre todos os 124 

Diretores de Centros de Ensino da UFPB, a Magnífica Reitora, professora 125 

Margareth Diniz, a Vice-Reitora (também Coordenadora de Segurança na 126 

UFPB), professora Bernardina Freire, o Prefeito Universitário, João Marcelo 127 

Macedo, o Procurador Federal da UFPB, um Representante do Ministério 128 

Público Federal, um Representante da Polícia Federal, um Representante a 129 

Polícia Militar Ambiental e um Representante da Polícia Civil; nesta reunião, a 130 

Vice-Reitora apresentou uma proposta de regimento para a Segurança na 131 

universidade, o qual irá dar diretrizes da segurança no âmbito da UFPB; além 132 

deste assunto, discutiram, segundo a professora, (i) sobre o serviço de 133 

inteligência da Polícias que constantemente é realizado no Campus, (ii) sobre o 134 

impedimento do comércio informal assim como a retirada daqueles 135 

estabelecimentos informais que já existem, (iii) sobre a realização de um novo 136 

pregão para aquisição de um sistema de câmeras de maior alcance, pois o 137 

pregão existente está parado há três anos por questões jurídicas. Finalizada a 138 

sua fala, a Diretora do CCHLA, abriu inscrições para que os Conselheiros 139 

discutissem o assunto. O professor Cirineu Stein falou acerca do seu 140 



 

posicionamento na reunião do CONSUNI, no qual ele demonstrou preocupação 141 

com relação ao crescimento exponencial do problema da segurança e do 142 

tráfico de drogas, pois, segundo ele, inúmeras vezes discutiu-se os assuntos e 143 

nenhuma ação consistente e eficiente foi realizada, o que, por consequência, 144 

resultou nos incidentes relatados. Para finalizar a sua fala, o professor fez uma 145 

proposição para o Conselho de Centro de realização de uma mobilização do 146 

CCHLA para interromper as atividades acadêmicas e administrativas, até que 147 

uma atitude fosse tomada; o professor Cirineu Stein sugeriu que o Prédio da 148 

Reitoria fosse ocupado por docentes, discentes e técnicos-administrativos.  149 

Passada a palavra à professora Ana Thereza Durmaeir, ela foi ao encontro das 150 

opiniões emitidas pelo professor Cirineu Stein e ainda complementou que seria 151 

necessário acabar com a permissividade na Praça da Alegria, através de uma 152 

ocupação física em termos de estruturas, algo como uma implantação de 153 

divisórias que criassem espaços para reuniões, salas de aula; pois só assim, 154 

na opinião da professora, aos poucos a Praça será esvaziada e, 155 

consequentemente, ocupada pela Comunidade do nosso Centro. Na 156 

sequência, o professora André Sonoda falou sobre os modelos de câmeras de 157 

segurança que estão tentando providenciar para o Departamento de Mídias 158 

Digitais; conforme o professor, em virtude do alto valor dos patrimônio existente 159 

no Departamento, é necessária a instalação de câmeras que filmem e 160 

registrem toda a movimentação e, segundo à Procuradoria Jurídica da UFPB, 161 

este modelo de câmera é permitido na universidade.  Logo depois, o professor 162 

Júlio Rique Neto passou o seu direito de fala à professora Nívia Silva, 163 

Assessora de Extensão do CCHLA. Na sua fala, a professora Nívia Silva 164 

propôs a discussão da mudança do Chefe de Segurança da UFPB, que há 165 

tempos vem causando muitos problemas. Conforme palavras da Assessora, a 166 

UFPB tem um modelo de segurança que é “opressivo, racista, homofóbico, 167 

machista”, por isso, ela propôs que o CCHLA contribuísse para discussão 168 

sobre o modelo mais adequado de segurança na UFPB quando as diretrizes 169 

estiverem na pauta da reunião deste Conselho. Em sequência, foi a vez do 170 

professor Magdiel Aragão Neto que concordou com alguns pontos das falas 171 

dos professores Cirineu Stein e Ana Thereza Durmaeir. Entretanto, o professor 172 

discordou da questão da ocupação e da paralização das atividades, pois, na 173 

sua opinião, seria uma exposição desnecessária dos docentes que assumiriam 174 

um papel que juridicamente seria de responsabilidade da Administração 175 

(Reitoria, Prefeitura Universitária e Direção do Centro); o professor Magdiel 176 

Aragão Neto concordou com há enorme permissividade que há na Praça da 177 

Alegria e que será necessário um debate com os movimentos sociais; 178 

finalizando a sua fala, o professor Magdiel Aragão Neto elogiou todo o 179 

empenho da Direção do Centro com relação ao assunto, porém ele acredita 180 

que seja necessária a sincronia entre a Administração Central e a Direção do 181 

Centro para que as soluções sejam mais efetivas. Muitos concordaram com a 182 

posição do professor Magdiel Aragão Neto e seguidamente a professora 183 

Mônica Correia lembrou que a questão do consumo das drogas ilícitas é um 184 

caso de saúde mental, sendo tal problema potencializado nos espaços da 185 

UFPB. Conforme a professora Mônica Correia é preciso que haja um equilíbrio 186 

nas discussões e que não sejam discursos “engessados, retrógrados”, pois só 187 

assim teremos uma ocupação bem planejada e efetiva da Praça da Alegria. 188 

Praticamente concluindo a discussão, a Diretora do Centro voltou à questão da 189 

sincronia entre a Administração Central e o CCHLA; segundo a professora, não 190 



 

é uma situação fácil, entretanto, a Direção do Centro está trabalhando 191 

incansavelmente no intuito de melhorar este relacionamento; além disso, na 192 

sua opinião, a discussão sobre segurança precisa ser ampliada 193 

institucionalmente e todas as instâncias necessitam se sentir responsabilizadas 194 

pela segurança do patrimônio físico e pessoal da instituição. No final da fala da 195 

Diretora do Centro, a professora Solange Rocha sugeriu um encaminhamento: 196 

uma mobilização de professores na Reitoria e uma reunião com todos os 197 

envolvidos na questão da segurança. A professora Mônica Nóbrega sugeriu, e 198 

todos os Conselheiros concordaram, que fosse chamada uma assembleia geral 199 

com toda a Comunidade do CCHLA no Auditório da Reitoria para discutir 200 

“Comércio Ilegal na Praça: dos ambulantes às drogas”, na qual serão 201 

estabelecidos prazos. A professora Mônica Nóbrega informou que irá entrar em 202 

contato com a Chefia de Gabinete da Reitora para marcar esta audiência. 203 

Terminadas as discussões sobre a segurança, nenhum havia nenhuma 204 

comunicação a ser feita. Findas as comunicações, a Diretora do Centro passou 205 

à; 2. Homologação das atas das seguintes Reuniões Ordinárias: 836ª (de 206 

09 de maio de 2018) e 837ª (de 13 de junho de 2018); em virtude da extensa 207 

discussão durante as comunicações, a Presidente do Conselho retirou de 208 

pauta a homologação das atas para que houvesse tempo de aprovar os 209 

processos. Sendo assim, a Presidente do Conselho logo passou à 3.Ordem do 210 

dia, fazendo a chamada dos seguintes processos: 1 - Processo nº 211 

23074.034849/2018-56. Relator(a): Maria Patrícia Lopes Goldfarb. Requerente: 212 

Ediclécia Sousa de Melo. Assunto: Recurso contra indeferimento de concessão 213 

de cotas para distribuição de bolsas do PROLING. Observação: a relatora 214 

pediu que fosse dada diligência para acrescentar documentos. 2 - Processo nº 215 

23074.044374/2018-14. Relator(a): Anderson Retondar. Requerente: 216 

Coordenação do Curso de Tradução. Assunto: Solicitação de aprovação dos 217 

critérios de revalidação de diplomas emitidos por instituições estrangeiras. 218 

Observação: aprovado por unanimidade. 3 - Processo nº 23074.047417/2018-219 

13. Relator(a): Ana Cristina Cardoso. Requerente: Coordenação do Curso 220 

de Letras Clássicas. Assunto: Solicitação de aprovação dos critérios de 221 

revalidação de diplomas emitidos por instituições estrangeiras. Observação: 222 

aprovado por unanimidade. 4 - Processo nº 23074.047143/2018-54. 223 

Relator(a):Gilfranco Lucena. Requerente: Christiane Maria de Sena Diniz. 224 

Assunto: Afastamento de curtíssima duração para o exterior – Itália, no período 225 

de 20 de setembro a 05 de outubro de 2018. Observação: aprovado por 226 

unanimidade. Na sequência, foram referendados os seguintes processos: 1 - 227 

Processo nº s/n. Requerente: Vânia Maria de Vasconcelos (DLCV-UFPB). 228 

Assunto: Aprovação da ação de extensão intitulada Formação continuada: 229 

semiótica e produção de materiais para o ensino do surdo. Nada mais havendo 230 

a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Thiago Magno 231 

de Carvalho Costa, Secretário Executivo do Centro de Ciências Humanas, 232 

Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que 233 

assino após ser lida, discutida, colocada em votação e assinada pela senhora 234 

presidente e pelos demais membros presentes. João Pessoa, oito de agosto 235 

de dois mil e dezoito. 236 
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