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Aos sete (07) dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze (2013), às 1 

quatorze horas e trinta minutos (14h30min), 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. Ordem do dia. Estiveram 5 

presentes os conselheiros, professores: Mônica Nóbrega, Diretora do Centro; 6 

Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Vice-Diretor do Centro; Giovanni da Silva de 7 

Queiroz, Chefe do Departamento de Filosofia; Regina Behar, Subchefe do 8 

Departamento de História; Roberto Carlos de Assis, Chefe do Departamento de 9 

Letras Estrangeiras Modernas; Rubens Volpe Weyne, Chefe do Departamento de 10 

Mídias Digitais; Julio Rique Neto, Chefe do Departamento de Psicologia; Nívia 11 

Cristiane Pereira da Silva, Chefe do Departamento de Serviço Social; Mozart 12 

Vergetti Menezes, Coordenador do Curso de História; Betânia Passos Medrado, 13 

Coordenadora do Curso de Letras; Nayara Almeida Adriano, Coordenadora do 14 

Curso de Letras à Distância - LIBRAS; Cleber Morais, Coordenador do Curso de 15 

Mídias Digitais; Wécio Pinheiro Araújo, Coordenador do Curso de Serviço Social; 16 

Francisco Antônio Holanda Faria, Coordenador do SEAMPO; Sandra Amélia Luna 17 

Cirne Azevedo, Coordenadora da Pós-Graduação em Letras, Lucienne Espíndola; 18 

Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística; Maria do Socorro Vieira, 19 

Coordenadora da Pós-Graduação em Serviço Social; e também os discentes: 20 

Davi Duarte dos Santos, representante do Centro Acadêmico do Curso de 21 

Ciências Sociais; Adriel dos Santos Silva, representante do Centro Acadêmico do 22 

Curso de Filosofia; Anthonny de Sousa, representante do Centro Acadêmico do 23 

Curso de Psicologia. Verificado o quórum necessário para a reunião, a senhora 24 

presidente do Conselho de Centro, a professora Mônica Nóbrega, deu início à 25 

reunião apresentando a servidora Aline Lucena Costa Pereira, Coordenadora do 26 

Setor de Qualidade de Vida, que trouxe alguns esclarecimentos e informações 27 

sobre os exames médicos periódicos, em virtude da convocação dos servidores 28 

técnico-administrativos e docentes do Centro para realização desses exames no 29 

período de 12 a 30 de agosto do corrente ano. Após esse momento, a professora 30 

Mônica Nóbrega iniciou dando as boas vindas à Professora Regina Beah, 31 

subchefe do Departamento de História, e ao professor Givanildo Oliveira Avelino, 32 

subchefe da Coordenação de Ciências Sociais, deu boas vindas também aos 33 

alunos representantes dos centros acadêmicos que estiveram presentes na 34 

reunião. Em seguida, passou a palavra à professora Ieda Franken, que divulgou o 35 

seu projeto de extensão com alunos imigrantes: o SAMEM -  SaudavelMente 36 

Estudante Migrante, focando, em sua fala, as dificuldades  enfrentadas por esses 37 

alunos dentro da sociedade universitária. A referida professora expôs ainda a 38 

necessidade de que as coordenações e departamentos colaborassem na tentativa 39 

de solução dessas questões; em seguida, a Presidente do Conselho iniciou com 40 

as 1. Comunicações: a) procedeu a leitura do Memorando Circular 02/2013 da 41 



Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG). O documento tratou de situações em que 42 

docentes integralmente afastados para capacitações encontram-se vinculados a 43 

atividades na UFPB, principalmente na UFPB virtual, citando, inclusive, parecer 44 

da procuradoria jurídica em que se afirmou impossibilidade lógica de o docente 45 

estar totalmente afastado de suas atividades e, ao mesmo tempo, estar disponível 46 

para cumprir atividades a partir do programa. Considerando tais informações, a 47 

PRPG recomenda que os chefes de departamentos e demais setores 48 

acompanhem os planos de atividades de seus docentes assim como observem 49 

para que aqueles com afastamento integral não mantenham outros vínculos de 50 

qualquer natureza com a UFPB. A professora Sandra Amélia Luna Cirne Azevedo 51 

comentou que essas informações devem relacionar-se apenas às atividades que 52 

geram ônus. Discordando, a professora Mônica Nóbrega afirmou que, na verdade, 53 

o afastamento integral abrange todas as atividades, sendo esta a orientação da 54 

PRPG. Professor Júlio Rique Neto, afirmou que esta informação é contrária ao  55 

Coleta CAPES, pois mesmo professores afastados integralmente precisam 56 

acompanhar e realizar orientações.   Professor Giovanni Queiroz mencionou a 57 

resolução quanto ao afastamento superior a três meses, devendo o docente que 58 

solicita o afastamento designar quem assumirá suas atividades de orientação 59 

enquanto este perdure. Observou ainda que a determinação veiculada por meio 60 

do memorando refere-se mais ao ensino a distância, devido à ocorrência de um 61 

caso concreto. Dando continuidade a sua fala, o professor Giovanni Queiroz 62 

acrescentou que na discussão realizada no CONSUNI foi colocada a questão da 63 

falta de controle devido ao crescimento da universidade nos últimos anos. Afirma 64 

que se perdeu a dimensão dessa universidade, de modo que o caráter genérico 65 

da informação trazida no memorando a torna pouco esclarecedora. A professora 66 

Nayara Almeida Adriano relatou o caso de uma professora que se afastou para 67 

doutorado e teve que optar entre continuar na UFPB Virtual ou manter-se no 68 

doutorado. A professora Maria do Socorro Vieira mencionou o impasse que surge 69 

diante do impedimento de quem pede afastamento integral de exercer atividades 70 

na EaD, uma vez que a tutoria é exercida por mestrandos e doutorandos. (b) Em 71 

seguida, a professora Mônica Nóbrega colocou a necessidade de disciplinar os 72 

Congressos realizados no CCHLA, pois muitas vezes são realizados sem que 73 

haja consulta sobre a possibilidade de cessão de salas, principalmente quando 74 

são necessárias mais salas que as destinadas a determinado curso. Sugeriu que 75 

fosse criada uma comissão para refletir sobre essas questões. Professor Júlio 76 

Rique Neto concordou com a colocação da Presidente do Conselho e mencionou 77 

a questão da discriminação com os alunos da própria universidade devido ao 78 

encarecimento do valor das inscrições. Com base nisso, afirmou estar pensando 79 

em estratégias para abatimento nas inscrições e políticas afins. O referido 80 

professor comentou ainda que não existe na cidade de João Pessoa um auditório 81 

que comporte mil pessoas, sendo a universidade o espaço mais apropriado, o que 82 

explica a frequência dos eventos. Posteriormente, o Professor Rubens Volpe 83 

Weyne questionou o fato de a universidade não receber contrapartida para sediar 84 

os eventos, considerando os valores que seriam cobrados em locais privados e 85 

que, ao subsidiar o evento, a universidade tem determinados gastos. A 86 

Professora Mônica Nóbrega concordou com as considerações e sugeriu que 87 

houvesse melhorias ao Centro como contrapartida da realização dos eventos. 88 

Sugeriu para a comissão os nomes dos professores Rubens Volpe Weyne, Júlio 89 

Rique Neto e Lucienne Espíndola. O discente Sérgio Duarte afirmou que seria 90 

discutido entre os alunos do Centro Acadêmico para que pudessem indicar um 91 

nome para integrar a Comissão. (c) Passando aos Informes Gerais, o discente 92 

Adriel dos Santos Silva falou que haveria uma participação mais atuante dos 93 

alunos nas próximas reuniões e questionou sobre a situação da sede dos Centros 94 

Acadêmicos. Em resposta, a professora explicou que foi informado pela Prefeitura 95 



Universitária que o prédio que está sendo construído próximo à Central de Aulas 96 

seria dividido entre o Centro de Educação (CE) e o Centro de Ciências Humanas, 97 

Letras e Artes, no entanto, após o recebimento da planta do prédio, foi detectado 98 

que este pertence apenas ao CE. Consistindo a afirmação da divisão apenas em 99 

um acordo verbal entre o antigo diretor do CE e o então Reitor Rômulo Polari. A 100 

diretora do Centro acrescentou ainda que na tentativa de solucionar esta questão, 101 

a Diretoria do Centro está tentando averiguar o ocorrido e pleitear junto à Reitoria 102 

a construção da sede dos Centros Acadêmicos, uma vez que a atual não 103 

contempla todos os Centros Acadêmicos. (d) Adriel dos Santos questionou em 104 

seguida sobre a possibilidade informada pela Prefeitura Universitária de 105 

demolição do prédio em que se encontram os Centros Acadêmicos atualmente. A 106 

professora Mônica Nóbrega informou que não existe nenhuma hipótese de 107 

demolição do prédio antes que haja um que o substitua. Encerradas as 108 

comunicações, a presidente do Conselho passou para a 2. Ordem do dia, 109 

fazendo a chamada dos seguintes processos: 1 Processo nº 025/2013/DP, 110 

enviado em 26/07/2013. Relator(a): Luciana Chianca. Requerente: Carmem 111 

Walentina Amorim Gaudêncio Bezerra. Assunto: Progressão Funcional de 112 

Professor Adjunto I para professor Adjunto II. Observação: Aprovado por 113 

unanimidade dos votos. 2 Processo nº 001/2013/NCDH, enviado em 31/07/2013. 114 

Relator (a) Betânia Passos Medrado. Requerente: Núcleo de Cidadania e Direitos 115 

Humanos. Assunto: Apreciação do Projeto de Aperfeiçoamento “Docência e 116 

Educação Integral: interfaces entre Educação Popular e Direitos Humanos”. 117 

Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 3 Processo nº 118 

178/2013/NCDH, enviado em 02/08/2013. Relator (a) Anderson D’Arc Ferreira. 119 

Requerente: Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos.  Assunto: Apreciação do 120 

Curso de Extensão EAD – 2013.  Observação: Aprovado por unanimidade dos 121 

votos. 4 Processo nº 23074.024638/13-01, enviado em 18/07/2013. Relator (a) 122 

Lucienne Espíndola. Requerente: Iany Elizabeth da Costa.  Assunto: Recurso 123 

contra Resultado de Seleção de Mestrado em Direitos Humanos.  Observação: 124 

Aprovado por maioria dos votos, 03 (três) abstenções e 01 (um) voto contrário do 125 

professor Rubens Volpe Weyne. Em seguida, foi referendado o seguinte 126 

processo: (1) Processo nº 195/2013/CCHLA. Relator (a) Nívia Cristiane Pereira. 127 

Requerente: Laerte Pereira da Silva Júnior. Assunto: Afastamento de Longa 128 

Duração para Cursar Doutorado na Universidade do Porto - Portugal, no período 129 

de setembro de 2013 a setembro de 2016. Nada mais havendo a tratar, a senhora 130 

presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Meirylane Lopes da Silva, Secretária 131 

ad hoc do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal 132 

da Paraíba, lavrei a presente ata, que assino após ser lida, discutida, colocada em 133 

votação e assinada pela senhora presidente e pelos demais membros presentes. 134 

João Pessoa, sete de agosto de dois mil e treze. 135 
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