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Aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho do ano de dois mil e treze 1 

(2013), às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na Sala de Reuniões do 2 

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

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

seguintes pontos de pauta: 1. Comunicações; 2. Escolha de um representante 5 

do CCHLA junto à Coordenação de Monitoria da UFPB; 3. Escolha do nome 6 

e sigla do Centro; 4. Homologação da Ata da 767ª Reunião Ordinária e 5. 7 

Ordem do dia. Estiveram presentes os conselheiros, professores: Mônica 8 

Nóbrega, Diretora do Centro; Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Vice-Diretor do 9 

Centro; Gustavo Acioli Lopes, Chefe do Departamento de História; José Ferrari 10 

Neto, Chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas; Roberto Carlos 11 

de Assis, Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas; Rubens 12 

Volpe Weyne, Chefe do Departamento de Mídias Digitais; Júlio Rique Neto, Chefe 13 

do Departamento de Psicologia; Aline Machado, Subchefe do Departamento de 14 

Serviço Social; Rogério Medeiros, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; 15 

Jeová Rocha de Mendonça, Vice-coordenador do Curso de Letras; Juvino Alves 16 

Maia Junior, Coordenador do Curso de Letras Clássicas; Kátia Ferreira Fraga, 17 

Coordenadora do Curso de Línguas Estrangeiras aplicadas às Negociações 18 

Internacionais; Mônica de Fátima Batista Correia, Vice-coordenadora do Curso de 19 

Psicologia; Wécio Pinheiro Araújo, Coordenador do Curso de Serviço Social; 20 

Tânia Liparini Campos, Coordenadora do Curso de Tradução; Sandra Souza da 21 

Silva, Coordenadora da Clínica de Psicologia, Henrique Paiva de Magalhães, 22 

Coordenador da Pós-Graduação em Comunicação; Maristela Andrade, 23 

Coordenadora da Pós-Graduação em Antropologia; Giuseppe Tosi, Coordenador 24 

da Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas; Anderson D’Arc 25 

Ferreira, Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia - Mestrado; Sandra Amélia 26 

Luna Cirne Azevedo, Coordenadora da Pós-Graduação em Letras, Lucienne 27 

Espíndola, Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística; Maria do Socorro 28 

Vieira, Coordenadora da Pós-Graduação em Serviço Social; Loreley Garcia, 29 

Coordenadora da Pós-Graduação em Sociologia; Após verificar a existência de 30 

quórum, a Presidente do Conselho iniciou com as 1. Comunicações. a) A 31 

Diretora do Centro, professora Mônica Nóbrega, iniciou expondo a necessidade 32 

de mudança no horário das reuniões durante o período de afastamento para 33 

realização de mestrado do secretário executivo, Thiago Magno de Carvalho, 34 

justificando a sugestão por coincidir com o horário de expediente da secretária ad 35 

hoc, Meirylane Lopes, que passará a fazer as atas. Os conselheiros concordaram 36 

com a alteração. b) A Presidente do Conselho passou a palavra à Professora 37 

Lúcia Nobre, Assessora de Graduação, que dirigiu sua fala aos coordenadores 38 

dos cursos para que enviassem, até o dia trinta de julho do ano corrente, dados 39 

sobre a ocorrência de evasão no curso de sua competência, e propostas para 40 

solucionar esses casos para que fossem apreciados em reunião com a Pró-41 



Reitoria de Graduação. c) Em seguida, a professora Aline Machado procedeu aos 42 

informes sobre os assuntos tratados na reunião do CONSEPE. (i) Segundo a 43 

referida professora, discutiu-se na ocasião a irregularidade na situação de 44 

professores que pedem afastamento integral das atividades presenciais, mas 45 

continuam desenvolvendo irregularmente atividades no Ensino a Distância, 46 

aconselha-se para estes casos o afastamento parcial, pois assim o docente 47 

poderia afastar-se das atividades presenciais, mas manter as atividades na EaD. 48 

(ii) Dando sequência, a professora Aline Machado informou que outro assunto em 49 

pauta na reunião desse Conselho Superior foi quanto à prorrogação irregular 50 

pelos colegiados de pós-graduação dos prazos de defesa para além dos previstos 51 

na regulamentação. Caso o aluno queira prorrogar seu prazo, deve recorrer ao 52 

CONSEPE. (iii) Quanto às coordenações de graduação, foi recomendado pelo 53 

Conselho Superior mencionado que os coordenadores fiquem atentos aos alunos 54 

matriculados desde a década de 90 porque o NTI não tem como detectar que o 55 

aluno já extrapolou o tempo para conclusão do curso. Professor Wécio Pinheiro 56 

Araújo fez uma observação sobre a fala da professora Aline, afirmando que o 57 

sistema não tem como fornecer tal dado ao coordenador. O acesso à informação, 58 

segundo ele, acaba limitando-se à consulta do histórico. d) Posteriormente, 59 

Professor Giovanni Queiroz pediu providências quanto à suspensão de concurso 60 

devido às mudanças na legislação. Professora Mônica Nóbrega sugeriu enviar 61 

documento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em nome do Conselho, para 62 

que os concursos já solicitados à PROGEP sejam encaminhados. Professor 63 

Rubens Volpe sugeriu que o pedido fosse dirigido à autoridade máxima. A 64 

Diretora do Centro concordou e disse que encaminhará o pedido à Reitora, com 65 

cópia para a PROGEP, e mencionará a questão na reunião do CONSUNI com a 66 

anuência dos demais conselheiros. e) Dando sequência, a Professora Mônica 67 

Nóbrega esclareceu que não foi alterada a resolução quanto ao afastamento de 68 

curtíssima duração no país. A professora Sandra Amélia Luna Cirne Azevedo 69 

afirmou que em outros centros todos os processos de afastamento, inclusive os 70 

de curtíssima duração no país, passam pelo Conselho, pois a resolução, segundo 71 

a referida professora, teria sido revogada no artigo que não previa a necessidade 72 

de deliberação pelo colegiado do Centro. A Presidente do Conselho relatou que 73 

não encontrou tal revogação registrada na resolução, afirmando que tal 74 

entendimento foi ratificado, inclusive, em consulta realizada à Pró-Reitoria de Pós-75 

graduação. Deste modo, os processos que solicitam afastamentos desta natureza 76 

não precisam da aprovação do Conselho de Centro, apenas do Departamento. f) 77 

Em seguida, a Presidente do Conselho informou que haverá o recadastramento 78 

biométrico no CCHLA e pediu aos conselheiros que divulgassem a informação; g) 79 

informou também que serão realizados os exames periódicos dos servidores do 80 

CCHLA de 12 a 30 de agosto e que o setor de recursos humanos prestará 81 

maiores esclarecimentos sobre o assunto. h) Posteriormente, a Diretora do Centro 82 

informou que a direção recebeu um memorando da Comissão de Avaliação 83 

Institucional, falando sobre o projeto de autoavaliação institucional da UFPB que 84 

deverá avaliar as dez dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 85 

Superior e está sendo divulgado na página institucional até 20 de agosto, estando 86 

neste período à disposição da comunidade acadêmica que poderá apresentar 87 

contribuições à comissão de avaliação interna por meio do e-mail da comissão 88 

informado na página da UFPB, após essa data, haverá a consolidação e os 89 

seminários de avaliação por Centros. i) Prosseguindo, a professora Mônica 90 

Nóbrega informou que em parceria com o NEABI e com o Núcleo de Direitos 91 

Humanos, a direção vem desenvolvendo trabalhos voltados aos cotistas e que 92 

foram realizadas reuniões com estes alunos, uma pela manhã e uma pela noite, 93 

para ouvir suas necessidades e dificuldades e, a partir dessa primeira escuta, 94 

elaborar um projeto de permanência. A Diretora do Centro afirmou ainda que nas 95 



próximas reuniões serão convocados os coordenadores de cursos para que 96 

possam fazer parte da discussão desse projeto. j) Em seguida, a Presidente do 97 

Conselho avisou que dia 30 de julho, às dez horas da manhã, haverá reunião do 98 

conselho de centro com a reitora e com a PROGEP para apresentar a situação do 99 

CCHLA quanto aos funcionários. k) Posteriormente, a Presidente do Conselho 100 

trouxe ao conhecimento dos conselheiros (i) o envio de um memorando à reitora 101 

informando a ausência de respostas da PROGEP aos pedidos do Centro, afirmou 102 

que os referidos pedidos foram enviados anexados ao documento em questão e 103 

(ii) que medida homóloga deverá ser tomada em relação aos pedidos feitos à 104 

Prefeitura Universitária que também se encontram sem respostas. Na tentativa de 105 

agilizar os processos, a professora Mônica Nóbrega afirmou que foram 106 

designados dois servidores para atuar no setor de infraestrutura, que vão 107 

diariamente à Prefeitura para acompanhar as solicitações e o seu atendimento. 108 

(iii) Ainda quanto às dificuldades advindas desta omissão da Prefeitura 109 

Universitária, a professora Mônica Nóbrega mencionou a situação da Clínica de 110 

Psicologia e de outros setores do Centro que possuem problemas de 111 

infraestrutura e que, apesar de haver diversos documentos que comprovem as 112 

solicitações de providências, não são resolvidos ou muitas vezes os servidores da 113 

Prefeitura afirmam não ter conhecimento da solicitação. l) Prosseguindo, a 114 

Diretora do Centro informou que está na página da PROGEP um edital para 115 

inscrição de capacitações para os servidores. m) Em seguida, o professor Rogério 116 

Medeiros questionou sobre a solicitação de substituição de funcionários 117 

aposentados. Em resposta, a professora Mônica Nóbrega afirmou que a 118 

informação do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas é que continuarão pertencendo 119 

aos centros as vagas oriundas de aposentadorias de seus servidores. 120 

Acrescentou ainda que já foi solicitada à PROGEP a nomeação de novos 121 

servidores para ocupar os cargos que tiveram vacância por aposentadoria. Findas 122 

comunicações e discussões, a Presidente do Conselho passou para a 2. Escolha 123 

de um representante do CCHLA junto à Coordenação de Monitoria da UFPB. 124 

A Diretora do Centro explicou a necessidade de se indicar alguém para 125 

representar o CCHLA e abriu o espaço para indicações. Professor Anderson 126 

D’Arc sugeriu que os chefes de departamentos e coordenadores consultassem os 127 

demais professores e trouxessem as indicações posteriormente dos interessados 128 

para que fosse posto em votação. A presidente do Conselho e demais membros 129 

concordaram com a sugestão. Dando sequência ao cumprimento da pauta, a 130 

Presidente do Conselho passou à 3. Escolha do nome e sigla do Centro. A 131 

professora Mônica Nóbrega lembrou aos conselheiros que em reunião anterior 132 

havia-se concordado em levar a discussão sobre nome e sigla do CCHLA aos 133 

departamentos para que mais pessoas pudessem ser ouvidas sobre o assunto. 134 

Professor Rubens Volpe Weyne, referindo-se às conclusões da discussão no 135 

Departamento de Mídias Digitais, afirmou que não haveria oposição, sendo 136 

favorável à escolha do nome “Centro de Humanidades” e sigla “CH”. O Professor 137 

Rogério Medeiros relatou que, entre os professores do Departamento de Ciências 138 

Sociais, não houve oposição ao nome e sigla supramencionados; em seguida, o 139 

professor José Ferrari Neto informou que a maioria foi favorável no Departamento 140 

de Letras Clássicas e Vernáculas; no Departamento de Psicologia, o professor 141 

Júlio Rique Neto afirmou que foi escolhido o nome “Centro de Ciências Humanas 142 

e Letras” e a sigla “CCHL”; o professor Giovanni Queiroz informou que os 143 

professores do Departamento de Filosofia não se manifestaram a respeito; 144 

posteriormente, o professor Gustavo Acioli relatou que, após consulta por e-mail 145 

aos professores do Departamento de História, dez professores votaram para 146 

manter o nome e sigla atuais do centro. Logo após, o tema foi colocado em 147 

discussão. A professora Sandra Amélia Luna fez algumas considerações acerca 148 

do tema, afirmando que o nome do CCHLA está ligado à própria história do 149 



Centro e que a inclusão do termo “artes” ainda se justifica, fundamentou tal 150 

afirmação no desenvolvimento de estudos da literatura como arte por si só e na 151 

relação com outras artes. Mencionou que a questão merecia uma consulta 152 

estendida aos alunos e funcionários do Centro, não ficando limitada aos 153 

professores. Finalizando sua fala, questionou “quem pagaria a conta por essa 154 

mudança”, referindo-se aos gastos com modificações de carimbos, papel 155 

timbrado e oficialização da alteração, e qual seria o ganho com essa mudança 156 

para o Centro.  Posteriormente, a professora Mônica Nóbrega esclareceu que a 157 

discussão sobre o nome e sigla era necessária porque estava havendo uma 158 

confusão após o desmembramento e criação do CCTA, havendo 159 

correspondências que já se referiam ao Centro como CCHL. Em seguida, cedeu a 160 

fala ao Professor Anderson D’Arc. Ele relatou que CAPES e CNPq têm dividido de 161 

forma diferenciada as áreas que compõem o CCHLA, e que caso fosse feita uma 162 

divisão específica seguindo essas características, o curso de psicologia, por 163 

exemplo, não estaria incluído no Centro. Lembrou que em breve ocorrerá a 164 

estatuinte, sendo, por isso, desnecessário realizar modificações agora. Afirmou 165 

também que a discussão ocorreu de forma insuficiente no âmbito dos professores 166 

e ainda mais no âmbito do Centro. Vai ao encontro da proposta da professora 167 

Sandra Luna, afirmando que, caso entenda-se que a mudança seja realmente 168 

necessária, deve-se consultar formalmente a comunidade do CCHLA. Logo após, 169 

o professor Gustavo Acioli lembrou aos demais conselheiros que foi acertado na 170 

última reunião que fossem consultados os professores de cada departamento 171 

para trazer uma decisão coletiva, não individual, antes que mais pontos de vistas  172 

fossem colocados. Professora Mônica explica que foi estabelecido o período para 173 

que fosse realizado esse debate com os professores para que houvesse uma 174 

conclusão sobre a realização ou não da mudança, e, se favorável à mudança, dar 175 

os devidos encaminhamentos. Em seguida, o professor Rubens Volpe Weyne, 176 

discordando da fala da professora Sandra Luna e do professor Anderson D’Arc 177 

quanto a não ter existido uma consulta aos estudantes, afirmou que há 178 

representação estudantil no departamento e espaço para a manifestação destes. 179 

Pode-se questionar, segundo ele, se houve a participação concreta, mas não a 180 

existência da consulta. Posteriormente, o Professor Giovanni fez algumas 181 

considerações sobre as mudanças que advirão da estatuinte e sugeriu que 182 

houvesse inclusão do parecer elaborado pelo professor Tosi no seminário 183 

programado para a discussão da estatuinte. Professora Mônica Nóbrega sugeriu 184 

que não fosse cancelada a discussão, mas suspensa, deixando registrado o 185 

nome atual do Centro como válido, os demais conselheiros concordaram. 186 

Finalizando a discussão, foi solicitado à professora Sandra que colocasse seu 187 

parecer sobre o caso por escrito para que este também fosse incluído no 188 

seminário supramencionado. Findas comunicações e discussões, a Presidente do 189 

Conselho passou para a 4. Homologação da Ata da 767ª Reunião Ordinária. A 190 

ata foi colocada para apreciação dos Conselheiros e foi aprovada por maioria dos 191 

votos e seis abstenções; Após a aprovação das atas, a Presidente do Conselho 192 

passou para a 5. Ordem do dia, fazendo a chamada dos seguintes processos: 1 - 193 

Processo nº 040/2013/DCS, enviado em 15/07/2013. Relator (a): Rubens Volpe 194 

Weyne. Requerente: Ednalva Maciel Neves. Assunto: Afastamento de Longa 195 

Duração para Realizar Pós-Doutorado. Observação: Aprovado por unanimidade 196 

dos votos. 2 - Processo nº 188/2013/CCHLA, enviado em 15/07/2013.  Relator 197 

(a) Ana Cláudia Félix Gualberto.  Requerente: Alberto Ricardo Pessoa. Assunto: 198 

Afastamento de Curtíssima Duração para o Exterior - Argentina, 29 de julho a 03 199 

de agosto de 2013. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos.  3 - 200 

Processo nº 23074.023630/10-01, enviado em 15/07/2013. Relator (a) Anderson 201 

D’Arc Ferreira. Requerente: Raoni Borges Barbosa. Assunto: Revalidação de 202 

Diploma. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 4 - Processo nº 203 



008/2013/DH, enviado em 19/07/2013.  Relator (a) Maria do Socorro Vieira. 204 

Requerente: Solange Pereira da Rocha. Assunto: Progressão Funcional 205 

Horizontal de Professor Adjunto II para Professor Adjunto III. Observação: 206 

Aprovado por unanimidade dos votos. 5 - Processo nº 23074.024762/13-21, 207 

enviado em 19/07/2013. Relator (a) Giovanni Queiroz. Requerente: Silvana 208 

Carneiro Maciel. Assunto: Afastamento para realização de Pós-Doutorado no 209 

Exterior – Portugal, 01 de setembro de 2013 a 30 de março de 2014. Observação: 210 

Aprovado por unanimidade dos votos. 6 - Processo nº 23074.025317/13-24, 211 

enviado em 19/07/2013. Relator (a) Gustavo Acioli Lopes. Requerente: Ieda 212 

Franken Rodrigues. Assunto: Licença para Capacitação – 09 de setembro a 10 de 213 

dezembro de 2013. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. Em 214 

seguida, foi referendado o seguinte processo: (1) Processo nº 215 

17/2013/DEMID. Relator (a) José Ferrari Neto. Requerente: Lúcio Sérgio de 216 

Oliveira Vilar. Assunto: Prorrogação de Prazo para Concluir Doutorado na USP, 217 

no período de 08 de agosto de 2013 a 07 de agosto de 2014. Nada mais havendo 218 

a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Meirylane Lopes da 219 

Silva, Secretária ad hoc do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 220 

Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que assino após ser lida, 221 

discutida, colocada em votação e assinada pelo senhor presidente e pelos demais 222 

membros presentes. João Pessoa, vinte e quatro de julho de dois mil e treze. 223 
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