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

Ata da setingentésima nonagésima sétima (797ª) Reunião Ordinária do
Conselho de Centro
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Aos vinte e um (27) dias do mês de outubro 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. Comunicações; 2. Homologação das atas das
783ª e 784ª Reuniões Ordinárias e da 1ª Reunião Extraordinária de 2014; 3.
Ordem do dia. Estiveram presentes os conselheiros, professores: Mônica
Nóbrega, Diretora do Centro; Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Vice-Diretor do
Centro; Geovania Toscano, Chefe do Departamento de Ciências Sociais;
Bartolomeu Leite da Silva, Chefe do Departamento de Filosofia; Amanda Batista
Braga, Vice-Chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas; Vinícius
Fernando de Farias Meira, Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras
Modernas; Rubens Volpe Weyne, Chefe do Departamento de Mídias Digitais;
Mozart Vergetti de Menezes, Vice-Chefe do Departamento de História; Roberto
Carlos de Assis, Chefe do Departamento de Mediações Interculturais; Maria de
Lourdes Soares, Vice-Chefe do Departamento de Serviço Social; Anderson
Moebus Retondar, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Francisco de
Assis Vale Cavalcante Filho, Coordenador do Curso de Filosofia; Cláudia Cristina
Lago, Coordenadora do Curso de História; Fabiana França Rodrigues, ViceCoordenadora do Curso de Letras; Ana Cláudia Félix Gualberto, Coordenadora do
Curso de Letras a Distância; Roberto Vilmar Satur, Vice-Coordenador do Curso
de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais; Cleber Matos
de Morais, Coordenador do Curso de Mídias Digitais; Melyssa Kelyane Cavalcanti
Galdino, Coordenadora do Curso de Psicologia; Wécio Pinheiro Araújo,
Coordenador do Curso de Serviço Social; Camila Nathália Braga, ViceCoordenadora do Curso de Tradução; Nilse Chiapetti, Coordenadora da Clínica
de Psicologia; Antônio Mendes da Silva, Coordenador do SEAMPO; Márcia Reis
Longhi, Vice-Coordenadora da Pós-Graduação em Antropologia; Marcos Antônio
Nicolau, Coordenadora da Pós-Graduação em Comunicação; Miguel Antônio do
Nascimento, Coordenador da Pós-Graduação em Filosofia – Doutorado; Socorro
de Fátima Pacífico Barbosa, Coordenadora da Pós-Graduação em Letras;
Lucienne Espíndola, Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística; Mônica
Mano Trindade Ferraz, Coordenadora da Pós-Graduação em Linguística e
Ensino; Cícero Roberto Pereira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social; Nelson Torro Alves, Coordenadora da Pós-Graduação em
Neurociência Cognitiva e Comportamento; Tereza Correia da Nóbrega Queiroz,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Após verificar a
existência de quórum, a presidente do Conselho apresentou o novo chefe do
Departamento de Filosofia, professor Bartolomeu Leite e o novo ViceCoordenador do Curso de Filosofia, professor Gilfranco Lucena. Teceu, no
momento, comentários à brilhante participação do professor Giovanni Queiroz no
Conselho de Centro e no CONSUNI. Apresentou também a professora Tereza
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Queiroz, que assumiu a coordenação de Pós-Graduação de Sociologia, e a
professora Mônica Mano, que passou a coordenar o Mestrado em Linguística e
Ensino. Em seguida, iniciou com as 1. Comunicações. Informou aos presentes
que a gráfica parou de confeccionar os livros da “Coleção Humanidades”, assim
como os da PRPG, devido à ausência de pagamento. Em diálogo com o professor
Isaac Almeida de Medeiros acerca das medidas a serem tomadas para melhorar
as notas das pós-graduações, conforme relatou a professora Mônica Nóbrega, foi
pensada uma reunião incluindo a reitora e a diretora da Editora Izabel França de
Lima para conseguir, conjuntamente, uma solução para esse impasse. Antecipou
aos conselheiros que a gráfica já tinha sido notificada e que alegou não estar
realizando o serviço porque não tinha recebido o pagamento pelos trabalhos já
realizados. A professora Mônica Nóbrega comentou posteriormente que a
empresa que ganhou o pregão de coffee break também parou de fornecer o
serviço porque não estavam recebendo o pagamento. Assim, apenas mediante
pagamento de algumas notas fiscais atrasadas voltaram a prestar alguns
serviços. A diretora do Centro ressaltou que o referido pregão está com seu
período de vigência próximo de encerrar, o que acentuava a preocupação com
essa questão. Quanto aos livros, a professora Mônica Nóbrega afirmou que não
tinham solicitado novos livros para publicação esse ano já que não foram
encaminhados os já solicitados. Logo após, posicionando-se quanto à questão, o
professor Rubens Weyne afirmou que, no momento, a publicação em ebook
poderia ser uma solução para viabilizar as publicações. Ratificando a proposição,
o professor Wécio Pinheiro explicou que publicou um ebook de um livro cuja
versão impressa ainda aguardava publicação. Ainda coadunando-se à
possibilidade alternativa, a professora Socorro Pacífico Barbosa e o professor
Marcos Nicolau mencionaram experiências exitosas de publicação de livros
digitais. Em seguida, a professora Mônica Nóbrega informou que foi realizado o
cabeamento para internet da biblioteca, e expressou ser essa uma vitória a ser
comemorada. Anunciou que será feito o cabeamento também dos blocos antigos.
Explicou que isso foi possível graças à disponibilidade da Biblioteca Central que
por ser unidade gestora realizou um processo de adesão em ata de SRP.
Completou dizendo ainda que isso somente foi alcançado devido ao trabalho das
assessorias. Posteriormente, informou que serão instaladas câmeras, e que, no
momento, estava sendo estudada a forma mais efetiva de fazê-lo. Anunciou ainda
que conseguiram comprar os softwares do LEA, e outras pequenas compras que
foram encaminhadas para empenho. Comentou que, diante de todas as
dificuldades, esse ano mostrou-se interessante, pois se conseguiu sentir os frutos
dos projetos nesta área, já que foram alcançadas as aquisições planejadas.
Informou, posteriormente, que na data de ontem foi realizado um fórum dos
diretores administrativos, proposto devido ao caráter eminentemente burocrático
das reuniões do CONSUNI. Explicou que o fórum é um novo fôlego, uma
esperança de melhora, uma vez que consiste em uma atitude política, mas não
uma atitude eleitoreira, mencionou, citando a fala de um dos diretores por meio
das redes sociais. A professora Mônica Nóbrega enalteceu o trabalho coletivo,
afirmando que isso embasa seu orgulho em ser diretora do CCHLA. Ressaltou, na
oportunidade, a participação dos conselheiros em plena greve, quando os
mesmos foram convocados para uma reunião com a reitora. Comentou ainda que
não foram alcançadas soluções quanto à Praça da Alegria, mas que muitas
coisas deveriam ser tratadas internamente para que pudessem ser efetivamente
resolvidas. Em seguida, o professor Marcos Nicolau perguntou como estava a
situação do prédio. Em resposta, a professora Mônica Nóbrega explicou que
como as paralisações das construções estão ocorrendo em todos os centros, a
questão será levada ao CONSUNI, já que esta é a última instância possível para
tentar resolver a questão. Mencionou ainda que foi falado com o professor Isaac
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Almeida de Medeiros e a professora Lenilde Duarte de Sá para que interviessem
junto à reitora para viabilizar as obras. A presidente do Conselho relatou que a
última notícia foi que o novo engenheiro tinha sido contratado para avaliar a
situação. Quanto ao tema, o professor Rodrigo Freire explicou que o prédio de
direitos humanos também está comprometido, uma vez que o próprio empenho
possivelmente será anulado. Passando a falar sobre a eleição do CONSUNI e
CONSEPE, a professora Mônica Nóbrega passou a palavra ao professor Rubens
Weyne, que informou ter solicitado publicação do edital e que já serão abertas as
inscrições, com previsão de encerramento no dia 28. Acrescentou ainda que na
próxima semana será realizada a eleição, no dia 04 de novembro. Passando às
comunicações gerais, o professor Vinícius Meira informou que, de 07 a 11 de
dezembro, será realizado um evento na área de Letras. Em seguida, a Professora
Márcia Reis informou que estará sendo realizada a 1ª Reunião de Antropologia da
Saúde, nos próximos dias 22 e 23 de outubro 2015. Em seguida, a professora
Mônica Nóbrega mencionou o trabalho de duas comissões que realizaram suas
atividades durante a greve, referindo-se especialmente à comissão que está
analisando a nova organização funcional do CCHLA, composta por docentes e
técnico-administrativos. Argumentou que aquilo que for possível resolver
internamente é importante, daí a necessidade de colaborar no trabalho
desenvolvido por essas comissões. Falou ainda sobre uma segunda comissão
que está montando um estande de apresentação do CCHLA na mostra científica
que será realizada no espaço cultural. A professora Amanda Braga narrou que a
ideia é apresentar um pouco a história, a estrutura e os cursos do CCHLA, já que
não era possível falar de tudo. Explicou que haveria um banner de cada curso e
solicitou que os grupos de extensão ou projetos que possuíssem vídeos de
demonstração os enviassem à comissão. Posteriormente, a diretora do Centro
falou da ocupação indevida da Praça da Alegria para consumo e possivelmente
tráfico de drogas. Afirmou que algumas ações vinham sendo tomadas desde o
período de greve e que a polícia foi informada. Comentou ainda que houve uma
reunião com a Polícia Federal e Militar, a Segurança da universidade e a
Procuradoria Jurídica, e que foi muito positiva, pois muitas questões foram
esclarecidas. Segundo relatou, o Major presente afirmou que, nas comunidades
ao redor, o tráfico estava controlado, mas como a universidade era “terra de
ninguém” o tráfico acabava se concentrando em parte aqui. As recomendações
foram que fosse regulamentado o fluxo na universidade, principalmente quanto
aos fins de semana, uma vez que tal problema era acentuado no CCHLA, pois a
entrada estava totalmente aberta. A professora Mônica Nóbrega afirmou que já
havia solicitado um portão provisório, no entanto, nada tinha sido feito neste
sentido por parte da Prefeitura Universitária. Explicou ainda que a própria ação
dos seguranças é complicada, pois muitas vezes usavam de truculência, e, em
outras, os próprios professores afirmavam não estar na era da ditadura para
impedir o livre arbítrio dos frequentadores. Diante disso, a presidente do Conselho
comentou que pessoas do Núcleo de Direitos Humanos e da área de Psicologia
foram consultadas para saber que ações poderiam ser tomadas, dentre as quais
foram consideradas as ações de contenção, assim como outras medidas que
também já estavam sendo procuradas. A professora Mônica Nóbrega afirmou que
a ação de ocupação é que precisava ser combatida com maior eficácia nesse
momento, que pessoas de fora, mal-intencionadas estão ocupando
indevidamente esse espaço. Pediu que fosse formada uma comissão para tratar
dessa questão, ficando, assim, indicados para a comissão a Professor Silvana
Maciel, a professora Geovania Toscano e o professor Mozart Vergetti. Este último
falou na ocasião da fundamental importância do portão para possibilitar um maior
controle. A professora Mônica Nóbrega, em resposta, explicou que, para isso,
depende da Prefeitura Universitária, o que torna a medida um pouco mais difícil
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de ser adotada, mas que estão sendo realizadas as tentativas. Em seguida, a
professora Mônica Mano afirmou que nas aulas aos sábados a situação é ainda
mais preocupante. Relatou que pessoas eram amedrontadas por um grupo que,
em motocicletas, ficava dando voltas em torno das pessoas como a demonstrar
territorialidade de modo ameaçador. A professora Mônica Nóbrega, comentando
sobre o tema, afirmou que, quando relatado à segurança, sempre pedem que seja
enviada a ocorrência por escrito, o que burocratiza ainda mais as ações.
Comentou ainda que essa intensa burocratização atinge também as questões
relacionadas à instalação elétrica, o que trazia sérios problemas, pois há quase
um ano tinha sido solicitada a realização dos serviços e nada foi feito até o
momento. Encerradas as Comunicações, passou-se para a 2. Homologação das
atas das 783ª e 784ª Reuniões Ordinárias e da 1ª Reunião Extraordinária de
2014. Submetida à análise dos conselheiros, as atas foram aprovadas por maioria
dos votos e oito abstenções. Em seguida, a presidente do Conselho passou à 3.
Ordem do dia, chamando os seguintes processos: 01 - Processo nº
23074.045104/2014-99. Relator (a): Julio Rique Neto. Requerente: Alexandre
Vieira Maschio.
Assunto: Afastamento de longa duração – Doutorado.
Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 02 - Processo nº
23074.038929/2015. Relator (a): Júlio Rique Neto. Requerente: Roberto Vilmar
Satur. Assunto: Afastamento de curtíssima duração para Europa – Novembro de
2015. Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 03 - Processo nº
23074.054732/2015-46. Relator (a): Amanda Batista Braga. Requerente: Renata
de Lourdes Costa de Menezes.
Assunto: Interrupção de licença para
capacitação. 04 - Processo nº 23074.034028/2015-77. Relator (a): Elio Chaves
Flores. Requerente: Clênia Maria Toledo de Santana. Assunto: Progressão
Funcional Horizontal da Classe de Professor Adjunto I para Adjunto II.
Observação: Aprovado por unanimidade dos votos. 05 - Processo nº
23074.032805/2015-49. Relator (a): Mônica Mano Trindade Ferraz. Requerente:
Kátia Ferreira Fraga. Assunto: Progressão Funcional Horizontal da Classe de
Professor Adjunto I para Adjunto II. Observação: Aprovado por unanimidade dos
votos. Em seguida, foi referendado o seguinte processo: 01 - Processo nº
23074.041553/2015-49. Requerente: Márcia Reis Longhi. Assunto: Progressão
Funcional Horizontal da Classe de Professor Adjunto I para Adjunto II. 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 pela senhora
presidente e pelos demais membros presentes. João Pessoa, vinte e quatro de
julho de dois mil e treze.
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