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Ata da octingentésima quadragésima primeira (841ª) Reunião Ordinária do 
Conselho de Centro 

 
Aos doze (12) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito 1 

(2018), às nove horas e trinta minutos (09h30min), na Sala de Reuniões do 2 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da 3 

Paraíba (UFPB), reuniram-se os membros do Conselho de Centro para 4 

deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 1. Comunicações; 2. 5 

Homologação da ata da Reunião Ordinária: 839ª (de 08 de agosto de 6 

2018); 3. Ordem do dia. Estiveram presentes os conselheiros, da Direção do 7 

Centro, Mônica Nóbrega e Rodrigo Freire de Carvalho e Silva; como 8 

Representante dos Técnicos-Administrativos, Evandro Soares Costa Filho; do 9 

Departamento de Filosofia, Ana Thereza de Miranda Cordeiro Durmaeir; do 10 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Magdiel Medeiros Aragão 11 

Neto; do Departamento de Mediações Interculturais, Tânia Liparini Campos; do 12 

Departamento de Mídias Digitais, André Vieira Sonoda; do Departamento de 13 

Psicologia, Mônica de Fátima Batista Correia; do Departamento de Serviço 14 

Social; Edna Tânia F. da Silva; da Coordenação do Curso de História, Paulo 15 

Roberto de Azevedo Maia; da Coordenação do Curso de Letras a Distância, 16 

Ana Cláudia Félix Gualberto; da Coordenação de Letras a Distância - LIBRAS, 17 

Nayara de Almeida Adriano; da Coordenação do Curso de Línguas 18 

Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, Roberto Vilmar Satur; 19 

da Coordenação do Curso de Tradução, Ana Cristina Bezerril Cardoso; da 20 

Coordenação da Pós-Graduação em Antropologia, Maria Patrícia Lopes 21 

Godfarb; da Coordenação da Pós-Graduação em Comunicação, Alberto 22 

Ricardo Pessoa; da Coordenação da Pós-Graduação em Filosofia - Mestrado, 23 

Bartolomeu Leite da Silva; da Coordenação da Pós-Graduação em História, 24 

Paulo Giovani Antonino Nunes; da Coordenação da Pós-Graduação em 25 

Linguística e Ensino, Eliana Vasconcelos da Silva Esvael; da Coordenação da 26 

Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, Mirian Graciela 27 

da silva Salvadori; da Coordenação da Pós-Graduação em Sociologia, Marcela 28 

Zamboni Lucena. Foram registradas as justificativas das faltas de Júlio Rique 29 

Neto, Cirineu Cecote Stein e Ana Berenice Martorelli. Após a verificação do 30 

quórum, a Presidente do Conselho deu início ao primeiro ponto da pauta 1. 31 

Comunicações. Informou que ocorreu a visita do MEC para avaliação do curso 32 

de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais (LEA). 33 

Acerca do fato, comentou que foi uma visita muito positiva, que fizeram muitos 34 

elogios ao curso e à equipe que o compunha. Enfatizou que os avaliadores 35 

afirmaram que a equipe estava no caminho certo, sobretudo quanto à 36 

reestruturação curricular que estava sendo implantada, e que destacaram o 37 

preenchimento correto da planilha, o que facilitou o trabalho da comissão. 38 

Afirmou que destacaram ainda a organização do professor Roberto Satur, 39 

coordenador do curso, fato que contribuiu para a facilitação da avaliação. 40 



 

Disseram também que a equipe era como uma sinfonia harmoniosa entre 41 

alunos e servidores quanto ao envolvimento com o curso. Diante desses 42 

registros, a presidente do Conselho comentou que esperava uma nota positiva 43 

e parabenizou o curso por essa harmonia e pela caracterização elogiosa. Em 44 

resposta, o Professor Roberto Satur exaltou que o resultado se devia a um 45 

trabalho conjunto da equipe do curso. Em seguida, o professor Rodrigo Freire 46 

informou que, na segunda-feira que antecedeu a presente reunião, no turno da 47 

tarde, esteve no CCHLA o Pró-Reitor Administrativo, Senhor Aluísio Mário Lins 48 

Souto, o qual retratou algumas novidades. Entre elas, o Professor Rodrigo 49 

Freire destacou que os processos no âmbito da UFPB deverão ser 50 

integralmente digitalizados a partir de janeiro de 2019. Para isso, serão 51 

capacitados funcionários dos Centros para entender como funcionará esse 52 

sistema de digitalização dos processos. Falou ainda que o pregão para 53 

passagens aéreas está em vigor, podendo ser retomada a aquisição de 54 

passagens. Além disso, confirmou a data de 16 de outubro como prazo máximo 55 

para solicitação de empenhos. Referindo-se a este último ponto, a Professora 56 

Mônica Nóbrega afirmou que serão informados aos departamentos a relação 57 

de pregões abertos e em vigor para subsidiar a realização das solicitações. 58 

Professor Rodrigo Freire comunicou ainda que o Pró-reitor elogiou a 59 

capacidade do CCHLA em utilizar o orçamento disponibilizado, tendo em vista 60 

que o Centro realizou a execução orçamentária de acordo com o planejamento 61 

previsto no início do exercício. Posteriormente, a professora Patrícia Goldfarb 62 

informou que o Doutorado em Antropologia, realizado em parceria com o Litoral 63 

Norte, aprovado e que em breve abrirá processo seletivo. Posteriormente, a 64 

professora Ana Thereza Durmaier, referindo-se ao prazo final para os 65 

servidores se adequarem ao sistema de informatização de todos os processos, 66 

falou que consultou o instrutor do curso relacionado ao SIPAC que estava 67 

cursando e sugeriu que a capacitação fosse realizada também no âmbito do 68 

Centro, a fim de que todos estivessem aptos a trabalhar com a plataforma na 69 

data definida pela PRA. Levantou ainda a questão do PID (Plano Individual do 70 

Docente) que, do modo como foi informado, poderia suscitar auditoria pela 71 

CGU devido à impossibilidade de quantificar e explicar o tempo destinado à 72 

produção intelectual. Comentou que o e-Sic já disponibiliza qualquer 73 

questionamento direto pela população acerca dessas informações e que, por 74 

não ser quantificável, o trabalho intelectual acaba não gozando da devida 75 

transparência. Levantou ainda a discussão acerca do cuidado com o patrimônio 76 

público e com a segurança no campus, enfatizando a presença dos ambulantes 77 

que se encontram irregularmente na Praça da Alegria e na entrada do Centro. 78 

Sobre o assunto, o Professor Paulo Roberto Maia perguntou se a Reitora não 79 

marcou mais nenhuma assembleia para tratar acerca do assunto. Professora 80 

Mônica, em reposta, disse que na última Reunião do CONSUNI a Reitora tinha 81 

afirmado que a Prefeitura Universitária já tinha notificado as pessoas que 82 

estavam desenvolvendo esse comércio irregular na Praça para que eles 83 

saíssem e pediu mais um tempo para que a assembleia fosse realizada após a 84 

concretização desse ato. No entanto, até o momento não ocorreu nenhuma 85 

alteração deste quadro. Professor Rodrigo Freire comentou que no Núcleo dos 86 

Direitos Humanos há acervos tanto biográfico quanto documental importante e, 87 

há mais de três anos, é reiteradamente solicitada a troca da fiação que se 88 

apresenta atualmente inadequada, e nunca foi realizada, mesmo diante da 89 

disponibilidade orçamentária para o serviço. Ressaltou a questão dessa 90 



 

necessidade de prevenção. Informou ainda que se está trabalhando a ideia de 91 

realização de um inventário para saber como estão os prédios da UFPB para 92 

impedir que situações como a que acometeu o Museu Nacional venham a 93 

acontecer nesta universidade. Professora Mônica Nóbrega comentou que 94 

solicitou a revisão elétrica do CCHLA para substituir os fios, que são 95 

extremamente finos e não comportam a demanda atual, e que, em resposta, a 96 

Prefeitura Universitária informou que não tinha quantitativo de pessoal 97 

suficiente e que não era uma prioridade a alteração preventiva, uma vez que 98 

não era a prática em curso. Em seguida, a Professora Ana Thereza Durmaier 99 

ressaltou a estruturação falha quanto à questão de segurança dos espaços da 100 

universidade. Professor Rodrigo Freire, finalizando a discussão quanto ao 101 

tema, apontou que a questão dos ambulantes tem ampliado diariamente, 102 

destacando o tanto de ambulantes na entrada do CCHLA e na Praça da 103 

Alegria. Em relação à questão da fuga em massa dos presidiários, a presidente 104 

do Conselho esclareceu que a suspensão de aulas foi relativa ao prédio da 105 

UFPB de Mangabeira, mas que acabou não tendo aula no período noturno no 106 

CCHLA devido à baixa na quantidade de alunos. Posteriormente, a professora 107 

Mônica Nóbrega levantou a questão da secretaria integrada que deveria ser 108 

implantada devido à insuficiência de servidores, deficiência essa agravada 109 

devido ao período eleitoral, que impede a nomeação de qualquer novo 110 

servidor. Afirmou que conversou com o coordenador de planejamento, Evandro 111 

Soares, e que fizeram um cronograma para conversar com as coordenações e 112 

departamentos acerca dos layouts da estruturação do espaço físico destinado 113 

a comportar as secretarias, a fim de implantá-las até o mês de dezembro, uma 114 

para as coordenações de cursos de graduação e outra para os departamentos. 115 

Comentou que estão pensando num projeto que seja viável para executar de 116 

forma célere, sem necessidade de construções, utilizando apenas divisórias. A 117 

Professora Ana Thereza Durmaier, posicionando-se sobre a implantação da 118 

secretaria integrada, afirmou que essa mudança vem na hora certa, devido ao 119 

decreto da desburocratização. Posteriormente, o Professor Alberto Pessoa 120 

informou aos conselheiros que, no último fórum de coordenadores da pós-121 

graduação, foram realizados alguns treinamentos e foi apresentado um 122 

software para relatório de similaridades que ajuda a identificar casos de 123 

plágios. Informou que receberam a orientação de que todos os professores que 124 

fazem parte de pós-graduação, pelo menos inicialmente, teriam direito a uma 125 

licença desse software, com tendência a ser expandido, posteriormente, para 126 

os cursos de graduação. Afirmou que gostaria de ampliar um pouco essa 127 

discussão, para que seja implantada essa prática de realização de relatórios de 128 

similaridades na graduação, a fim de que já nessa fase os alunos tenham 129 

conhecimento de como realizar os trabalhos acadêmicos, de modo a não 130 

incorrer em apropriação intelectual indevida. Encerradas as comunicações, 131 

deu-se sequência à pauta. O ponto 2. Homologação da ata da Reunião 132 

Ordinária: 839ª (de 08 de agosto de 2018) foi suprimido, de modo que a 133 

homologação será realizada na reunião subsequente. Passou-se, assim, ao 134 

ponto 3. Ordem do dia. A presidente do Conselho informou que foram 135 

retirados de pauta a pedido dos relatores os processos 23074. 049304/2018-44 136 

e 23074. 049603/2018-89, e que seriam acrescidos os Processos 137 

23074.053837/2018-21 e 23074.053723/2018-81. Posteriormente, fez a 138 

chamada dos seguintes processos: 1 - Processo nº 23074.056392/2018-31. 139 

Relator(a): Bartolomeu Leite da Silva. Requerente: José Ferrari Neto. Assunto: 140 



 

Proposta de modificação da Estrutura Curricular do PROLING. Observação: 141 

aprovado por unanimidade. 2 - 23074.053837/2018-21 Relator(a): Alberto 142 

Ricardo Pessoa. Requerente: DLCV. Assunto: Concurso para Professor 143 

Adjunto na Área de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa. 144 

Observação: aprovado por unanimidade. 3 - 23074.053723/2018-81. 145 

Relator(a): André Vieira Sonoda. Requerente: DLCV. Assunto: Concurso para 146 

Professor Adjunto na Área de Literaturas de Língua Portuguesa. Observação: 147 

O relator leu o parecer favorável à aprovação, mas a condiciona à inclusão de 148 

uma errata em que conste a correção da nota que se encontra incoerente em 149 

duas folhas distintas do referido processo, e ressalta a necessidade de 150 

correção quanto ao arredondamento aplicado às notas da classificação final, 151 

enfatiza que essas mudanças são pontuais e não dão margem à alteração do 152 

resultado final. Aprovado por unanimidade. Findos os processos da pauta, a 153 

presidente do Conselho submeteu à análise do Conselho a homologação da 154 

suspensão de aulas salas 401 a 408 do bloco IV, no mês de outubro, para 155 

ocorrência do ENEX. O pedido foi homologado e aprovado por unanimidade. 156 

Na sequência, foram referendados os seguintes processos: 1 - Processo nº 157 

s/n. Requerente: Lavínia Teixeira Gomes. Assunto: Aprovação da ação de 158 

extensão intitulada “Oficina de Língua Francesa aplicada à Tradução – Nível 159 

B1”. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da 160 

qual, eu, Meirylane Lopes da Silva, Secretária do Centro de Ciências Humanas, 161 

Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que 162 

assino após ser lida, discutida, colocada em votação e assinada pela senhora 163 

presidente e pelos demais membros presentes. João Pessoa, doze de 164 

setembro de dois mil e dezoito. 165 
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