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Aos trinta (30) dias do mês de outubro 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 e 2. Ordem do dia. Estiveram 5 

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

Luciana Chianca, Chefe do Departamento de Ciências Sociais; Giovanni Queiroz, 7 

Chefe do Departamento de Filosofia; Roberto Carlos de Assis, Chefe do 8 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas; Rubens Volpe Weyne, Chefe do 9 

Departamento de Mídias Digitais; Nelson Torro Alves, Vice-chefe do 10 

Departamento de Psicologia; Nívia Cristiane Pereira da Silva, Chefe do 11 

Departamento de Serviço Social; Rogério Medeiros, Coordenador do Curso de 12 

Ciências Sociais; José Jonas Duarte, Coordenador do Curso de História – 13 

Movimentos Sociais do Campo; Betânia Medrado, Coordenadora do Curso de 14 

Letras; Nayara Almeida Adriano, Coordenadora do Curso de Letras à Distância – 15 

LIBRAS; Verônica Lúcia do Rego Luna, Coordenadora do Curso de Psicologia; 16 

Wécio Pinheiro, Coordenador do Curso de serviço Social; Sandra Souza da Silva, 17 

Coordenadora da Clínica de Psicologia; Nadja de Moura Carvalho, Vice- 18 

coordenadora da Pós-Graduação em Comunicação; Anderson D’Arc Ferreira, 19 

Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia - Mestrado; Serioja Mariano, Vice-20 

coordenadora da Pós-Graduação em História; Socorro Barbosa, Coordenadora da 21 

Pós-Graduação em Letras, Lucienne Espíndola; Coordenadora da Pós-22 

Graduação em Linguística; Natanael Antônio dos Santos, Coordenador da Pós-23 

Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento; Ana Raquel Rosas 24 

Torres, Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia; Maria do Socorro Vieira, 25 

Coordenadora da Pós-Graduação em Serviço Social; Tereza Correia da Nóbrega 26 

Queiroz, Vice-coordenadora da Pós-Graduação em Sociologia.  Verificado o 27 

quórum necessário para a reunião, a senhora Presidente do Conselho de Centro, 28 

a professora Mônica Nóbrega, deu as boas vindas à vice-coordenadora do 29 

programa de Pós-Graduação em Sociologia, Tereza Correia, e à nova 30 

coordenadora da Pós-Graduação em Letras, professora Socorro Barbosa; 31 

justificou a falta de Professor Rodrigo Freire que se encontrava doente e deu 32 

início às 1. Comunicações. A Diretora do Centro informou que os ambientes dos 33 

professores foram entregues pela Prefeitura universitária no dia anterior à 34 

presente reunião; afirmou que os ambientes já tinham sido divididos entre os 35 

departamentos e que as chaves seriam distribuídas assim e que fossem 36 

concluídas a sinalização e a montagem da mobília. Professor Giovanni Queiroz 37 

questionou sobre o acesso aos ambientes. Em resposta, a professora Mônica 38 

Nóbrega explicou que já estava sendo providenciada uma calçada interligando 39 

todos os blocos; acrescentou ainda a informação de que foi retomada a 40 

construção da biblioteca setorial. Posteriormente, lembrou aos conselheiros que o 41 

ano financeiro encerrava-se no dia quatro de novembro e que os pedidos 42 

realizados seriam providenciados até esta data. Ressaltou, em seguida, que, para 43 



diárias, haveria a possibilidade de realização em data posterior ao prazo 44 

mencionado. Logo após, a Diretora do Centro cientificou ao conselho que deveria 45 

ser feito um relatório anual de prestação de contas na última reunião de 46 

dezembro; explicou que seria interessante que houvesse essa construção. 47 

Informou ainda que deverá ser feito um planejamento, a ocorrer na primeira 48 

reunião do ano de 2014, para determinar as prioridades no âmbito do centro. 49 

Posteriormente, a professora Mônica Nóbrega informou que o PDI (Plano de 50 

Desenvolvimento Institucional) teve sua validade estendida, a fim de haver tempo 51 

hábil suficiente para construção do planejamento dos próximos anos. Comentou 52 

sobre o fato de a reunião do PDI ter sido desmarcada e informou que será 53 

agendada uma nova data a ser avisada previamente aos conselheiros. Teceu 54 

comentários ainda sobre a sua ida a Rio Tinto em acompanhamento a uma 55 

atividade do SEAMPO e fez considerações sobre a importância deste setor para o 56 

Centro e do quanto foi gratificante participar desta atividade. Posteriormente, a 57 

Presidente do Conselho pediu que os conselheiros anotassem o calendário das 58 

próximas reuniões a ocorrerem dias 13 e 27 de novembro, avisou que todos os 59 

processos deverão ser enviados antes destas datas para serem apreciados, já 60 

que a última, 11 de dezembro, será destinada ao relatório e não haverá pauta de 61 

processos. Em seguida, a professora Mônica Nóbrega informou que o Pró-Reitor 62 

de Gestão de Pessoas comunicou a vinda de um tradutor de Libras para o 63 

CCHLA. O professor Natanael Antônio comentou sobre a necessidade de 64 

funcionários no Programa de Pós-graduação em Neurociência; afirmou que 65 

atualmente o setor não possui nenhum servidor. Em resposta, a professora 66 

Mônica Nóbrega relatou que, em reunião com o Pró-Reitor de gestão de pessoas, 67 

foi informado que somente após o redimensionamento da universidade poderá 68 

ocorrer uma melhor distribuição dos funcionários. Logo após, retomando o tema 69 

das férias, a professora Nívia Pereira afirmou que dois funcionários de seu setor 70 

não poderão tirar férias em janeiro. A professora Mônica Nóbrega esclareceu que 71 

aqueles que ainda não adquiriram o direito às férias exercerão suas funções em 72 

outro setor, caso seja decidido que o CCHLA irá ficar fechado devido às férias 73 

coletivas no período de janeiro. Acrescentou ainda a informação de que não 74 

poderá haver o gozo de férias de servidores em início de semestre.  A professora 75 

Lucienne Espíndola levantou a questão sobre as férias dos professores estarem 76 

pré-agendadas para o dia treze de dezembro e o semestre estender-se até o dia 77 

dezesseis. Em resposta, a Diretora do Centro afirmou que iria se informar sobre o 78 

assunto. Posteriormente, o professor Giovanni Queiroz informou que dia vinte e 79 

quatro de outubro foi aprovada a resolução para realização de concursos. 80 

Procedeu a leitura do trecho da resolução em que consta que será decidido pelo 81 

CONSUNI, ouvido o CONSEPE. O referido professor expõe que é preocupante a 82 

questão do tempo para realização de concurso, mínimo de seis meses. A 83 

Professora Mônica lembrou que em fala da professora Cláudia Lago de reunião 84 

passada já foi observada a questão quanto às vagas. Em comunicação com a 85 

Reitora, relatou ter comentado que era um retrocesso a questão das vagas serem 86 

dos centros, não dos departamentos, e defendeu que a preservação da instituição 87 

deve estar acima das possibilidades de acordos políticos quanto ao uso das 88 

vagas. Segundo a Diretora do Centro, a reitora prometeu que faria um estudo 89 

criterioso para que não houvesse essa possibilidade de clientelismo. Afirmou que, 90 

com isso, poder-se-ia ver os critérios para distribuição das vagas ou manutenção 91 

do critério atual, permanecendo as vagas vinculadas aos departamentos. A 92 

professora Mônica Nóbrega informou que colocará essa questão na reunião do 93 

CONSUNI e do CTA. Em seguida, o professor Rogério Medeiros indagou se essa 94 

resolução havia alterado a tabela de pontos no concurso, vez que havia a 95 

limitação de contagens de ponto para todos os itens, exceto para hora-aula, 96 

havendo assim, segundo ele, uma preferência para professores “aulistas”. O 97 



professor Giovanni Queiroz informou que permanece, a alteração foi apenas 98 

quanto ao peso de cada item, mas isso, segundo ele, não teria relevante 99 

significação. Professor Rubens Weyne chamou a atenção para algumas 100 

observações sobre a resolução, já feitas, inclusive por e-mail, à professora 101 

Cláudia Lago. Afirmou que se está privilegiando principalmente quem é doutor e 102 

que só ver a carreira acadêmica não é suficiente. Relata que há dois concursos 103 

abertos para professores e que, em comunicação com a reitora, esta garantiu que 104 

isso não iria ser aprovado de forma rápida. O referido professor citou outras 105 

instituições onde as vagas não pertencem ao departamento, mas diz que isso foi 106 

feito por resolução, através de uma pontuação com intuito de equilibrar a 107 

distribuição com base no trabalho desenvolvido pelos departamentos. O professor 108 

Rubens Weyne disse ser contra a resolução no referente ao ponto colocado em 109 

discussão pelo professor Giovanni Queiroz: elaborada pela CPPD, aprovada pelo 110 

CONSUNI e ouvido o CONSEPE. Em seguida, a professora Nívia Pereira 111 

perguntou se ainda havia a possibilidade de enviar o pedido dos livros. A 112 

professora Mônica Nóbrega informou que ela poderá enviar a demanda até a 113 

próxima semana, devido à pendência atual com o pregão que teria atrasado a 114 

realização da compra. Professora Socorro Barbosa questionou se com isso não 115 

se extrapolaria o prazo para empenho. Em resposta, a professora Mônica 116 

Nóbrega esclareceu que o prazo de quatro de novembro foi uma definição interna, 117 

por isso, não haveria problemas. Em seguida, a Professora Nívia Pereira relata 118 

que foi informada que duas alunas foram surpreendidas por um homem 119 

totalmente despido nas intermediações dos setores de psicologia. A Diretora do 120 

Centro instruiu à professora Nívia que fizesse o relato por escrito desses fatos 121 

para que fosse levado ao conhecimento da reitora e da segurança. Professor 122 

Wécio Pinheiro lembrou ser necessário também fazer o boletim de ocorrência. 123 

Posteriormente, a professora Nívia Pereira informou que era sua última reunião 124 

do Conselho, pois ela vai entrará em período de licença-saúde, substituindo-a na 125 

chefia a professora Aline Machado. Dirigiu palavras de agradecimento aos 126 

conselheiros e à professora Mônica Nóbrega. A Presidente do Conselho 127 

agradeceu sua participação em todas as reuniões e registrou também que 128 

professor Gustavo Acioli foi aprovado em concurso para a universidade Rural de 129 

Pernambuco e que a professora Regina Behar assumirá a chefia até as novas 130 

eleições. Em seguida, a professora Sandra Souza da Silva informou que a clínica 131 

entrará em férias coletivas pelo período de vinte dias. Logo após, o professor 132 

Rubens Weyne comentou que se deve chamar atenção no conselho superior para 133 

a ocorrência de eleição para o CPPD. Em seguida, a professora Luciana Chianca 134 

afirmou que professora Alicia Ferreira Gonçalves foi indicada para ser a 135 

representante na comissão de monitoria. Todos os conselheiros aprovaram a 136 

indicação. Encerradas as comunicações, a Presidente do Conselho passou para a 137 

2. Ordem do dia, fazendo a chamada dos seguintes processos: 1 - Processo nº 138 

062/2013/DP, enviado em 12/09/2013. Relator (a) Juvino Alves Maia Júnior. 139 

Requerente: Silvana Carneiro Maciel. Assunto: Progressão Funcional da Classe 140 

de Professor Adjunto III para Professor Adjunto IV. Observação: Aprovado por 141 

unanimidade dos votos. 2 - Processo nº 075/2013/DSS, Enviado em 24/09/2013. 142 

Relator (a) Giovanni da Silva de Queiroz. Requerente: Jamerson Murillo 143 

Anunciação de Souza. Assunto:Afastamento de Longa Duração para cursar 144 

Doutorado. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos.  3 - Processo nº 145 

23074.035769/13-32, Enviado em 07/10/2013, Relator (a) Juvino Alves Maia 146 

Júnior, Requerente: Samir Perrone de Miranda. Assunto: Afastamento de Curta 147 

Duração para Conclusão de Tese de Doutorado, no período de 07/10/2013 a 148 

31/01/2014. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 4 - Processo nº 149 

088/2013/DLEM, Enviado em 15/10/2013, Relator (a) Giovanni da Silva de 150 

Queiroz, Requerente: Juan Ignácio Jurado-Centurión Lopez. Assunto: Progressão 151 



Funcional da Classe de Adjunto I para Adjunto II. Observação: Aprovado por 152 

unanimidade dos votos. 5 - Processo nº 065/2013/DCS, Enviado em 22/10/2013. 153 

Relator (a) Verônica Lúcia do Rego. Requerente: Loreley Gomes Garcia. Assunto: 154 

Afastamento de Curtíssima Duração para o Exterior – Colômbia, no período de 21 155 

a 29 de setembro de 2013. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 156 

Finalizada a pauta de processos, incluem-se o processo nº 27/2013/DF 157 

(Relator(a): Roberto Carlos de Assis. Requerente: Maria Clara Cescato. Assunto: 158 

Afastamento de curtíssima duração para o exterior, Lexington Kentucky – EUA, de 159 

06 a 13 de novembro de 2013. Observação: aprovado por unanimidade) e o 160 

processo nº 94/2013/DLEM (Relator(a): Wécio Pinheiro. Requerente: Genilda 161 

Azerêdo. Assunto: Afastamento de curtíssima duração para o exterior, Milwaulkee 162 

– EUA, no período de 08 a 10 de novembro de 2013– EUA, de 06 a 13 de 163 

novembro de 2013. Observação: aprovado por unanimidade). Nada mais havendo 164 

a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Meirylane Lopes da 165 

Silva, Secretária Executiva ad hoc do Centro de Ciências Humanas, Letras e 166 

Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que assino após 167 

ser lida, discutida, colocada em votação e assinada pelo senhor presidente e 168 

pelos demais membros presentes. João Pessoa, vinte e quatro de julho de dois 169 

mil e treze. 170 
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