UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
CAMPUS I

Ata da septingentésima nonagésima (790ª) Reunião Ordinária do Conselho de
Centro
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de março do ano de dois mil e quinze
(2015), às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na Sala de Reuniões
do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), reuniram-se os membros do Conselho de Centro para
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 1.PROGEP: Informes sobre
Avaliação de Desempenho 2015; 2. Comunicações; 3. Planejamento
Anual do CCHLA; 4. Ordem do dia. Estiveram presentes os conselheiros,
professores: Mônica Nóbrega, Diretora do Centro; Rodrigo Freire de Carvalho
e Silva, Vice-Diretor do Centro; Luciana Chianca, Chefe do Departamento de
Ciências Sociais; Giovanni Queiroz, Chefe do Departamento de Filosofia;
Magdiel Medeiros Aragão Neto, Chefe do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas; Vinícius Fernando de Farias Meira, Chefe do Departamento de
Letras Estrangeiras Modernas; Roberto Carlos de Assis, Chefe do
Departamento de Mediações Interculturais; Rubens Volpe Weyne, Chefe do
Departamento de Mídias Digitais; Júlio Rique Neto, Chefe do Departamento
de Psicologia; Marcelo Burgos Pimentel dos Santos, Vice-Coordenador do
Curso de Ciências Sociais; Cláudia Cristina Lago, Coordenadora do Curso de
História; José Jonas Duarte, Coordenadora do Curso de História –
Movimentos Sociais do Campo; Betânia Passos Medrado, Coordenadora do
Curso de Letras; Rodrigo Esteves de Lima Lopes, Coordenador do Curso de
Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais; Carolina Silva
Resende Nóbrega, Coordenadora do Curso de Letras a Distância – LIBRAS;
Cleber Matos de Morais, Coordenador do Curso de Mídias Digitais; Verônica
Lúcia do Rego Luna, Coordenadora do Curso de Psicologia; Luciane Leipnitz,
Coordenadora do Curso de Tradução; Sandra Souza da Silva, Coordenadora
da Clínica de Psicologia; Maristela Andrade, Coordenadora da Pós-Graduação
em Antropologia; Marcos Antônio Nicolau, Coordenador da Pós-Graduação
em Comunicação; Adelaide Alves Dias, Coordenadora da Pós-Graduação em
Direitos Humanos, Cidadania e Políticas públicas; Antônio Rufino Vieira,
Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia - Mestrado; Miguel Antônio do
Nascimento, Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia – Doutorado; Élio
Chaves Flores, Coordenador da Pós-Graduação em História; Lucienne
Espíndola, Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística; Juliene Lopes
Ribeiro Pedrosa, Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística e Ensino;
Natanael Antônio dos Santos, Coordenador da Pós-Graduação em
Neurociência Cognitiva e Comportamento; Ana Raquel Rosas Torres,
Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia Social; Roberto Véras de
Oliveira, Coordenador da Pós-Graduação em Sociologia. Verificado o quórum
necessário para a reunião, a senhora Presidente do Conselho de Centro, a
professora Mônica Nóbrega, propôs inversão de pauta aos conselheiros.
Diante da anuência, iniciou apresentando o primeiro ponto da pauta:

1.PROGEP: Informes sobre Avaliação de Desempenho 2015. O servidor
João Bezerra explicou as modalidades de avaliações na Universidade, dentre
as quais se incluem a dos docentes pelos discentes, a institucional e a dos
servidores. Mostrou o acesso ao sistema e as novas ferramentas que
passaram a integrá-lo. Encerrada a exposição do referido servidor, a
professora Mônica Nóbrega iniciou as 2.
Comunicações, dando as boas
vindas ao Vice-Coordenador do curso de Ciências Sociais, o professor
Marcelo Burgos, e ao professor Élio Flores, novo coordenador da PósGraduação em História. Lembrou, em seguida, da colação de grau dos cursos
do CCHLA, informando as datas da realização para cada curso. Pede ainda
que atentem que, quando forem pedir a realização de conferências ou
gravações de processos de seleção, que o façam com antecedência.
Comentou que está ainda recebendo pedido de outros centros, mas que estes
estão sendo negados devido à limitação no quantitativo de servidores no setor
de informática. Quanto ao 3. Planejamento Anual do CCHLA, diz que deseja
que esse ponto seja tratado com maior profundidade e que haja uma pauta
específica para isso. Como são duas reuniões mensais, uma deverá ser para
processos e a outra será dedicada ao planejamento, sugeriu. De modo que as
demandas processuais dos próximos dias serão locadas para a reunião do dia
29 de abril. A diretora do Centro passou a tratar, posteriormente, do concurso
para servidores. Afirmou que deverão ser pensados os casos em que há
necessidades específicas, como é o caso do DEMID, para que possam ser
analisadas as possibilidades de incluí-los no edital. Quanto a estagiários disse
que precisa ser feita uma redução no seu quantitativo, havendo a necessidade
de uma reunião específica para isso, uma vez que envolve uma decisão
política que deve ser tratada pelo Conselho. Logo após, o Professor Giovanni
Queiroz colocou que, na reunião de planejamento, deveria ser incluída a
discussão acerca da possibilidade de o CCHLA tornar-se unidade gestora,
pois algumas limitações trazidas pela reitoria acabam travando diversos
procedimentos no centro. A presidente do Conselho concordou com a
inclusão. Em seguida, passou a falar sobre a necessidade da indicação de
nomes para a comissão de eleição dos representantes do CCHLA no
CONSEPE e CONSUNI. A professora convida os professores Marcelo Burgos,
Rubens Weyne e Élio Flores para constituir a comissão, indicando o professor
Rubens Weyne para a presidência. Posteriormente, passa a tratar do
Regimento do CCHLA, afirmando ser ele antiquíssimo, tanto que não
mencionava os cursos mais recentes. Disse que precisava de uma comissão
para a elaboração de uma minuta para o novo regimento, havendo também a
necessidade de mobilizar uma comissão para tratar das questões quanto à
estatuinte no âmbito do CCHLA. Para a minuta, foi definido que a comissão
seria composta pelos professores Luciana Chianca, Roberto Carlos de Assis e
Júlio Rique Neto. Tratando dos espaços físicos, a professora Mônica Nóbrega
argumentou que não é somente o prédio da pós-graduação que está parado
há dois anos, cada centro tem pelo menos um prédio cujas obras estão
pendentes. Disse que foi aberta sindicância para saber por que o contrato da
construtora não foi renovado, mas que até agora não há nenhum
posicionamento. Além disso, afirmou que, por ter decorrido o lapso temporal,
não há mais a disponibilidade do recurso originariamente destinado à
conclusão desses prédios e, numa época que é de cortes de gastos, fica difícil
conseguir nova verba para tal despesa. Assim, comentou, ficava uma situação

de extrema complexidade, porque há espaços escassos para o
desenvolvimento das atividades no Centro, e mínimos são os espaços que
possuem acessibilidade. A diretora do Centro afirmou ainda que levou essas
questões à Reitora, ante do fato de que foi solicitado o cabeamento da
biblioteca e este foi negado, pois deveria ser aguardada a realização do
pregão, no entanto, o CCTA realizou cabeamento de sua secretaria integrada
por dispensa de licitação. Diante da situação, a professora Mônica Nóbrega
cobrou um posicionamento da reitora, argumentando que deveria haver
isonomia entre os centros nos processos e não tratamentos desiguais por
posicionamento político. Diante da conversa, a reitora recomendou que fosse
feita uma nova solicitação para que ela pudesse acompanhá-la pessoalmente.
No entanto, foi feita a solicitação e recebida a mesma negativa. Com essa
nova negativa, foi remetido o processo para a reitoria. A diretora do Centro
afirmou que a próxima medida seria submeter o caso à procuradoria jurídica
para que avaliasse o caso. Em seguida, o professor Giovanni Queiroz trouxe
informes do CONSUNI. Falou que, na reunião do CONSUNI, foi discutido o
PDI 2014-2018 e que foi acrescida a questão da energia elétrica, devendo ser
construída uma subestação que deverá ficar no CCHLA, e que foi incluída
também a aquisição de estações elevatórias. Foi realizada também a
discussão sobre a abertura de cursos novos e a necessidade de haver uma
adequação ao quantitativo de professores, pois alguns departamentos tinham
professores em excesso. A professora Mônica Nóbrega mencionou que, do
orçamento participativo de 2014, previstos sob o valor de R$ 600.000,00
(seiscentos mil), foram destinados valores para fins diversos dos acordados
em conselho de centro, cobrindo, inclusive, as despesas com equipamentos
do DEMID que seriam custeados com recurso proveniente de uma emenda
parlamentar. Sobre o assunto, o professor Rubens Weyne narrou sua
peregrinação com o processo referente a esta emenda parlamentar que, por
erro de um servidor no desenvolvimento do processo, foi perdida. Para que
fosse viabilizada a aquisição, explicou, o valor foi descontado da verba do
CCHLA. Afirmou acreditar, no entanto, que a culpa não pareceu ser da reitora,
mas sim do caos que constitui a universidade. Encerradas as comunicações, a
presidente do conselho deu sequência à pauta, passando à 4. Ordem do dia,
chamando os seguintes processos: 01 - Processo nº 23074.063392/2014-63.
Enviado em: 04/12/14. Relator (a) Adelaide Alves. Requerente: Juliene Lopes
Ribeiro Pedrosa. Assunto: Progressão Funcional de Professor Adjunto II para
Professor Adjunto III. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 02 Processo nº 23074.004023/2015-10. Enviado em: 02/02/2015. Relator (a)
Giovanni da Silva de Queiroz. Requerente: Jainara Gomes de Oliveira.
Assunto: Recurso em face do PPGA por indeferimento do pedido de
Expedição de Diploma. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 03
- Processo nº 23074.003587/2015-35 Enviado em: 27/02/2015. Relator (a):
Marcos Nicolau. Requerente: Ana Lúcia Batista Aurino. Assunto: Prorrogação
de Afastamento para Doutorado. Observação: Aprovado por unanimidade dos
votos. 04 - Processo nº 23074.015949/2015-31. Enviado em: 20/03/2015.
Relator (a): Magdiel Medeiros. Requerente: Anderson Santos Lima. Assunto:
Afastamento de Longa Duração para realização de Mestrado. No período de
13 de abril de 2015 a 12 de abril de 2017. Observação: Aprovado por
unanimidade dos votos. 05 - Processo nº 23074.010759/2015-27. Enviado
em: 19/03/2015. Relator (a): Luciana Chianca. Requerente: Roberto Vilmar

Satur. Assunto: Progressão Funcional de Professor Assistente I para
Professor Assistente II. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 06
- Processo nº 23074.004836/2015-18. Enviado em: 19/03/2015. Relator (a):
Mozart Vergetti. Requerente: Fábio Alexandre Silva Bezerra. Assunto:
Progressão Funcional de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II.
Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 07 - Processo nº
23074.011047/2015-25. Enviado em: 19/03/2015. Relator (a): Sandra Souza.
Requerente: Camila Nathália de Oliveira Braga.
Assunto: Progressão
Funcional de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II. Observação:
Aprovado por unanimidade dos votos. 08 - Processo nº 23074.010741/201525. Relator (a): Betânia Passos Medrado. Requerente: Gilvanildo Oliveira
Avelino. Assunto: Progressão Funcional de Professor Adjunto II para
Professor Adjunto III. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos.
Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, da
qual, eu, Meirylane Lopes da Silva, Secretária Executiva ad hoc do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, lavrei
a presente ata, que assino após ser lida, discutida, colocada em votação e
assinada pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes. João
Pessoa, vinte e cinco de março de dois mil e quinze.
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