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Ata da 281ª Reunião Ordinária do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV) do 1 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às catorze horas, de forma 3 

remota, por meio da plataforma RNP, sob a presidência do professor Hermano de França 4 

Rodrigues, Chefe do DLCV, contando com a presença dos seguintes professores: Amanda 5 

Ramalho de Freitas Brito, Ana Cláudia Félix Gualberto, Arturo Gouveia de Araújo, Diógenes 6 

Marques Frazão de Souza, Fabiana Carneiro da Silva, Fabiana Ferreira da Costa, Felipe dos 7 

Santos Almeida, Franciane Conceição da Silva, Hermes Orígenes Duarte Vieira, Lucas Consolin 8 

Dezotti, Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne, Rinah de Araújo Souto, Socorro de 9 

Fátima Pacífico Barbosa e Vanessa Neves Riambau Pinheiro. Verificada a existência de 10 

quórum, a reunião foi iniciada com os 1) Informes da Chefia. 1.1). O professor Felipe dos 11 

Santos registrou que o CONSEPE aprovara duas resoluções as quais regulamentavam o 12 

funcionamento do semestre 2020.2 da graduação presencial, com previsão de início em três 13 

de março de dois mil e vinte um. Continuando sua fala, o professor Felipe destacou que o 14 

texto da Resolução 35/2020 assinala que as disciplinas teóricas poderão permanecer sendo 15 

ministradas de maneira remota; já as disciplinas práticas poderão ser presenciais ou 16 

ministradas de forma híbrida. Terminados os informes da Chefia, a palavra foi facultada aos 17 

presentes para os informes gerais, porém não houve inscrições. A reunião prosseguiu com o 18 

próximo ponto da pauta: 2) Apreciação da ata da 280ª Reunião Ordinária do Colegiado 19 

Departamental. Colocado em discussão e não havendo sugestões de alteração ao texto, o 20 

documento supracitado foi posto em votação e aprovado por maioria de votos, havendo uma 21 

abstenção. Dando sequência à pauta da reunião, o professor Hermano colocou em discussão a 22 

3) Apresentação da minuta de Regimento do DLCV. O professor Felipe dos Santos explicou os 23 

procedimentos da elaboração da referida minuta, considerando as particularidades do 24 

Departamento, a exemplo da Revista DLCV, cuja gestão é compartilhada com o Departamento 25 

de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) e da Comissão de Projetos, incumbida de analisar os 26 

projetos de ensino, pesquisa e extensão submetidos pelos professores do DLCV. Concluindo 27 

sua fala, o professor Felipe ressaltou a necessidade de uma discussão qualificada por parte do 28 

Colegiado Departamental em relação ao Regimento, considerando normativas como a 29 

Resolução de Encargos Docentes (52/2018 - CONSEPE) e o Regulamento Geral de Graduação 30 

da Universidade Federal da Paraíba (Resolução CONSEPE 29/2020). Continuando a discussão, 31 

o professor Hermano comentou sobre a distribuição de disciplinas da área de Literaturas, ao 32 

reforçar que as disciplinas da graduação presencial e a distância devem ter prioridade em 33 

relação à Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação. Ainda segundo o professor Hermano, é preciso 34 



haver rotatividade na distribuição das disciplinas, permitindo aos professores transitar por 35 

todas as disciplinas da área de Literatura previstas nos projetos políticos dos cursos de Letras 36 

Português, presencial e a distância. Finalizando sua fala, o professor Hermano assinalou que 37 

não se poderia desconsiderar a função social do curso de Licenciatura em Letras Português, 38 

qual seja, a formação do docente de Língua Portuguesa e suas Literaturas. Em sequência, a 39 

professora Fabiana Carneiro questionou sobre a obrigatoriedade da atuação simultânea do 40 

docente em pesquisa, ensino e extensão. O professor Felipe respondeu que o Departamento 41 

precisa articular o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a extensão. Conforme 42 

previsto na Resolução de Encargos Docentes, anteriormente referenciada nesse documento, 43 

os professores devem cumprir, obrigatoriamente, uma carga horária mínima de ensino (08 44 

horas), podendo distribuir o restante da carga horária em atividades de pesquisa e extensão. 45 

Finalizando a sua fala, o professor Felipe destacou que o docente poderia, por exemplo, 46 

privilegiar o ensino em um semestre e a extensão e/ou a pesquisa em outro. O importante, 47 

segundo o professor Felipe, é articular, pelo menos, dois itens do tripé ensino, pesquisa e 48 

extensão, seja ensino e pesquisa ou ensino e extensão. Em sequência, o professor Lucas 49 

Dezotti ponderou sobre a importância de considerar as especificidades de cada área (Clássicas 50 

e Literaturas), e que as decisões sobre distribuição dos encargos docentes sejam baseadas nos 51 

normativos da instituição, estando, portanto, amparadas legalmente. Nesse sentido, o 52 

professor Lucas sugeriu que os critérios específicos de distribuição da carga horária entre os 53 

professores de cada área estivessem contemplados no texto do regimento. O professor 54 

Hermano concordou com a proposta do professor Lucas. Retomando a fala e finalizando a 55 

discussão sobre esse ponto da pauta, o professor Felipe destacou que a proposta de 56 

apresentar a minuta do Regimento do DLCV fora justamente iniciar a discussão em Colegiado, 57 

ensejando debates futuros sobre pontos específicos do referido documento. O próximo ponto 58 

de pauta foi a 4) Aprovação dos Planos Individuais Docentes (PID) do semestre 2020.1. O 59 

professor Felipe dos Santos relatou que dos dez professores que compõem a área de 60 

Clássicas, nove enviaram os PIDs dentro do período regulamentar previsto na Resolução de 61 

Encargos Docentes. Segundo o professor Felipe, os professores Hermes e Willy relataram 62 

problemas quanto ao preenchimento dos respectivos PIDs. Por sua vez, o professor Hermano 63 

informou que todos os professores da área de Literaturas submeteram os PIDs e que algumas 64 

pendências de semestres anteriores haviam sido sanadas. Encerrada a discussão, os PIDs 65 

submetidos pelos professores das áreas de Clássicas e Literaturas foram colocados em 66 

votação e aprovados por unanimidade. O próximo ponto de pauta foi a 5) Eleição da Chefia 67 

do DLCV para o biênio (2021 – 2023). Conforme destacado em reunião do Colegiado 68 

imediatamente anterior, o professor Hermano reiterou o interesse em continuar na Chefia e 69 

lamentou a decisão do professor Felipe de não continuar na gestão do DLCV, sobretudo pela 70 

forma tranquila e dialógica com a qual os dois conduziram o trabalho da Chefia nos últimos 71 

dois anos. Em sequência, o professor Felipe corroborou a fala do professor Hermano quanto à 72 

gestão, porem ratificou sua decisão de não continuar na Chefia. No entanto, ressaltou que 73 

estaria contribuindo com a gestão em outras frentes, participando de alguma Comissão 74 

Departamental, por exemplo. O professor Hermano agradeceu ao professor Felipe pela 75 

parceria e anunciou que formaria chapa juntamente com a professora Amanda Ramalho de 76 

Freitas Brito. A professora Vanessa Riambau solicitou a palavra e fez um pedido aos 77 



professores da área de Clássicas para que não se abstivessem das próximas gestões a frente 78 

da Chefia do DLCV, uma vez que à época da migração da área de Língua Portuguesa e 79 

Linguística para o DLPL, houve um acordo entre as áreas de Literatura e Clássicas para o 80 

compartilhamento da gestão do Departamento. Finalizando a sua fala, a professora Vanessa 81 

ponderou que a área de Literatura não poderia se responsabilizar sozinha pela gestão do 82 

DLCV. Não havendo mais inscrições para discussão, o encaminhamento dado foi eleger a 83 

Chefia por aclamação, não havendo necessidade de realizar um processo de consulta eleitoral. 84 

Assim, foi encaminhada para votação a chapa única formada pelos professores Hermano de 85 

França Rodrigues e Amanda Ramalho de Freitas Brito, na condição de Chefe e Vice-Chefe, 86 

respectivamente. A Chapa foi eleita por unanimidade. O professor Hermano agradeceu ao 87 

Colegiado pela confiança depositada e a professora Amanda externou sua disposição em 88 

contribuir com o Departamento, ao propor uma gestão dialógica e participativa. Esgotada a 89 

pauta da reunião e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, 90 

Alexandre de Albuquerque Sousa, Secretário Executivo do Departamento de Letras Clássicas e 91 

Vernáculas, lavrei a presente ata, que após ser lida, discutida e colocada em votação, segue 92 

assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes.  93 
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