ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA DA EQUIPE DOS TRADUTORES E
INTÉRPRETES DE LIBRAS DO COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE–
CIA JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DO REFERIDO COMITÊ. Ao
primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, quinta-feira, na sala da
Pró-reitoria de Graduação–PRG, situada no prédio da reitoria da Universidade
Federal da Paraíba–UFPB, Campus I, na rua Cidade Universitária, s/n, Castelo
Branco, João Pessoa, Paraíba, reuniram-se o coordenador do Comitê de
Inclusão e Acessibilidade–CIA, o Senhor Robson de Lima Peixoto e a equipe dos
tradutores e intérpretes de Libras do Comitê de Inclusão e Acessibilidade–CIA,
com o escopo de deliberar acerca dos seguintes pontos: I – escolha do(a)
novo(a) coordenador(a) dos horários, devido a atual coordenadora, a senhora
Pollyana Stephanie De Oliveira Alves não ter mais disposição para continuar na
função e II – recesso do final do ano; sendo incumbido à senhora Helayne Pricilla
Macêdo de Souza secretariar os trabalhos. Na oportunidade, o coordenador do
Comitê pergunta para a senhora Pollyana como havia sido resolvido a
designação de intérpretes para o evento EXPOTEC. Pollyana se posicionou
respondendo que enviou o e-mail para o organizador da referida exposição,
explicando como funciona os trabalhos do Comitê. O intérprete Rafael Paulo
Ataíde pede a palavra explanando que através de uma pesquisa feita por ele no
site sobre o referido evento, compreendeu que era responsabilidade do Governo
do Estado junto com os parceiros que eram empresas privadas, sobretudo as
instituições parceiras estavam sendo cobradas para enviar intérpretes, mesmo
sendo uma solenidade de caráter particular. O senhor Robson sugere que essa
demanda seja resolvida enviando dois intérpretes para evitar maiores
problemas, pois a senhora Margareth, reitora da Universidade estará no evento
e poderá questionar a ausência dos profissionais da Língua de Sinais, então, os
interpretes serão designados para atender essa demanda, sondam o ambiente
para saber se tem surdos, e caso não tenha, aguarda ¼ da hora e depois está
liberado. Todos os presentes concordaram com a sugestão do senhor
coordenador, cabendo a Pollyana a tarefa de responder o e-mail para o
organizador do evento. O segundo ponto debatido foi a questão do recesso de
fim do ano, bem como, a reorganização dos plantões do próximo semestre.
Dessa forma ficou decidido assim: o semestre inicia dia 22 de novembro até o
dia 14 de dezembro, esse período o horário das escalas funcionará
normalmente. No dia 17 de dezembro inicia o recesso da Universidade e,
consequentemente, o rodízio dos plantões no CIA, que tem como objetivo
principal não deixar o setor fechado, conforme a Portaria Nº 10.960, de 26 de
outubro de 2018, que “estabelece orientações aos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano”. Desse modo,
os plantões ficarão funcionando das 8 horas ao meio dia, e remeterão para os
meses de dezembro/2018 e janeiro/2019. Além disso, não haverá expediente
nas semanas do Natal e Réveillon. Portanto, os intérpretes se revezarão,
nominalmente, conforme tabela abaixo:
Plantonistas
Saúde – Hosana

Data
17/12/2018

Huynara – Pollyana
Pricilla – Rafael
Renata – Rosenice
Saulo – Wêdja
Júnior – Saúde
Hosana – Huynara
Pollyana – Pricilla
Rafael – Wêdja
Júnior – Saúde
Hosana – Huynara
Pollyana – Pricilla
Rafael – Wêdja
Júnior – Saúde
Hosana – Huynara
Pricilla – Rafael
Wêdja – Júnior
Saúde – Hosana
Huynara – Pricilla
Rafael – Wêdja
Júnior – Saúde
Hosana – Hynara
Pricilla – Rafael
Júnior – Wêdja
Saúde – Hosana
Huynara – Pricilla
Rafael – Wêdja

18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
07/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019

Além disso, com unanimidade dos votos, ficou estabelecido que a senhora
Hosana Gouveia Ramalho, irá coordenar os horários das demandas dos
Tradutores e Intérpretes de Libras, referente ao semestre 2019.1. Ante o
exposto, nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata a qual segue assinada
pelos participantes da reunião. ********************************************************
Assinam:

