
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

COORDENAÇÃO DE LETRAS CLÁSSICAS 

 

 

CONVOCAÇÃO 

 

Em nome da Coordenação, convoco-vos para participar da 10ª Reunião Ordinária do 

Colegiado do Curso de Letras Clássicas desta Universidade, a se realizar no dia 06 de maio de 

2016, sexta-feira, às 09:00, no Laboratório de Letras Clássicas. 

 

PAUTA: 

 

I. Analisar o pedido de licença-capacitação de Juvino; 

II. Definir a distribuição de disciplinas para o período 2016.1; 

III. Discutir a possibilidade de implementação de horário corrido; 

IV. Discutir escalas de distribuição de encargos administrativos e licença-capacitação;  

V. Fala da professora Mônica Nóbrega, diretora do CCHLA (ponto acrescentado); 

VI. Escolha de um representante para participar de uma reunião com o Centro e a PRG 

(ponto acrescentado).  

 

 

A Coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da 10ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Letras Clássicas da 

Universidade Federal da Paraíba 

Às 09:00 horas do dia 06 de maio de 2016, no Laboratório de Línguas Clássicas da 

Universidade Federal da Paraíba, ocorreu a 10ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 

Letras Clássicas da Universidade Federal da Paraíba. A reunião foi coordenada pelo vice-

coordenador do curso, professor Lucas Consolin Dezotti, estando ainda presentes os 

professores Alcione Lucena de Albertim, Diógenes Marques Frazão de Souza, Erick France 

Meira de Souza, Hermes Orígenes Duarte Vieira, Juvino Alves Maia Junior, Marco Valério 

Classe Colonnelli, Milton Marques Júnior, Willy Paredes Soares, além da diretora do Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora Mônica Nóbrega. Na ocasião, houve 

acréscimo de dois pontos de pauta: a fala da professora Mônica Nóbrega, diretora do 

CCHLA, e a eleição de um representante para participar da reunião com a PRG e a Direção do 

Centro, dia 24/05/2016, a fim de acompanhar a discussão da avaliação docente e melhoria 

do SIGAA. A professora Mônica deu informações sobre a questão da segurança na Praça da 

Alegria e os encaminhamentos que estão sendo tomados, como a construção do portão do 

CCHLA e o acompanhamento da Polícia com relação ao possível tráfico de entorpecentes, o 

andamento das obras na UFPB, manutenção de equipamentos, iluminação e ar 

condicionado, biblioteca setorial, edição de livros, etc. Retomando a discussão da pauta, foi 

eleito o professor Marco Valério Classe Colonnelli para a reunião com a PRG e a Direção do 

CCHLA.  Em seguida, foi feita a distribuição das disciplinas para o período 2016.1 e aprovado 

o pedido de licença-capacitação de Juvino, com a cobertura de suas disciplinas pela área. No 

que diz respeito ao horário corrido, apesar de ter havido uma discussão inicial, a decisão foi 

adiada para a próxima reunião, dia 13 do mês em curso, o mesmo valendo para o item IV. 

Não havendo mais nada a discutir, eu, Milton Marques Júnior, coordenador do curso e 

secretário desta reunião, lavrei a presente, que deverá ser assinada por todos os professores 

que participaram da reunião. 

João Pessoa, 10 de maio de 2016 
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