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Ata da octingentésima quadragésima quinta (845ª) Reunião Ordinária do 
Conselho de Centro 

 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro do ano de dois mil e 1 

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

Reuniões do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade 3 

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

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

Homologação da ata da 843ª Reunião Ordinária; 3. Ordem do dia. 6 

Estiveram presentes os conselheiros, Mônica Nóbrega, Diretora do Centro; 7 

Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Vice-Diretor do Centro;  8 

 9 

 10 

1.Comunicações; falou que seria última reunião do ano de 2018, reunião 11 

com pauta simples 12 

Informes: a) Mônica falou do planejamento que foi aprovado e está se 13 

encaminhando no que concerne às secretarias integradas, mas não há nenhum 14 

pregão aberto para a compra de divisórias; Evandro faz um calendário para o 15 

processo de readequação das secretarias; não volta das férias, os 16 

coordenadores e os servidores das coordenações serão informados sobre isso; 17 

b) Mônica falou sobre os eventos que aconteceram na semana passada, um 18 

sobre as alternativas para o Marxismo e uma calourada do curso de História, 19 

que inicialmente haveria um desconforto com relação, mas os eventos 20 

precisaram ser autorizados e fosse realizados democraticamente, fomentar não 21 

só discursos, mas também atos de democracia e tolerância, primar por essas 22 

atitudes; o professor Jonas Duarte fez um elogio a direção do Centro pela 23 

atitude democrática e realizar ambos os eventos, pois se não tomarmos 24 

atitudes como esta, podemos fomentar, legitimar esses movimentos que 25 

estimulam a agressão ao que é diferente, o que é movimento social etc; c) 26 

Mônica informou que ela pediu a incorporação do tempo de serviço que ela tem 27 

fora da UFPB para contabilizar no tempo necessário para a aposentadoria, e 28 

que ainda não sabe se irá se aposentar em 2019 ou não; e para isso, ela 29 

planeja dar direcionamentos para que a gestão da direção aconteça com 30 

Rodrigo dentro do planejado; d) Professor Jonas Duarte falou falou da 31 

avaliação do Curso de História – Movimentos Sociais do Campos, foi aprovado 32 

com nota 4, mas o MEC pontou alguns problemas, infraestrutura, biblioteca, e o 33 

PPC que não contemplam claramente Direitos Humanos (debates sobre 34 

mulher, homofobia), e Questões raciais, isso fez com que o MEC avaliasse 35 

como PPC como ultrapassado; o mandato dele termina em 31 de dezembro; e) 36 

informe sobre os projetos de extensão que foram premiados no Elo Cidadão 37 

2018, leu a lista dos projetos e parabenizou todos os ganhadores;  38 

 39 



 

Findas as comunicações, a Diretora do Centro passou à; 2. Homologação da 40 

ata da 843ª Reunião Ordinária; 41 

 42 

 43 

uma abstenção  44 

3.Ordem do dia 45 

 46 

 47 

Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da qual, 48 

eu, Thiago Magno de Carvalho Costa, Secretário Executivo do Centro de 49 

Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei 50 

a presente ata, que assino após ser lida, discutida, colocada em votação e 51 

assinada pela senhora presidente e pelos demais membros presentes. João 52 

Pessoa, doze de dezembro de dois mil e dezoito. 53 

 54 


