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Aos doze (12) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze 1 

(2014), às quatorze horas e trinta minutos (14h30min), na Sala de Reuniões do 2 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da  Universidade Federal da 3 

Paraíba (UFPB), reuniram-se os membros do Conselho de Centro para deliberar 4 

sobre os seguintes pontos de pauta: 1. Comunicações; 2. Apresentação do 5 

SEAMPO; 3. Discussão sobre a fogueira cultural; 4. Homologação das atas 6 

das 778º, 779ª e 780ª Reuniões Ordinárias; 5. Ordem do dia. Estiveram 7 

presentes os conselheiros, professores: Mônica Nóbrega, Diretora do Centro; 8 

Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, Vice-Diretor do Centro; Luciana Chianca; 9 

Chefe do Departamento de Ciências Sociais; Giovanni Queiroz, Chefe do 10 

Departamento de Filosofia; José Ferrari Neto, Chefe do Departamento de Letras 11 

Clássicas e Vernáculas; Vinícius Fernando de Farias Meira, Chefe do 12 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas; Rubens Volpe Weyne, Chefe do 13 

Departamento de Mídias Digitais; Júlio Rique Neto, Chefe do Departamento de 14 

Psicologia; Elisângela de Oliveira Inácio, Chefe do Departamento de Serviço 15 

Social; Rogério Medeiros, Coordenador do Curso de Ciências Sociais; Betânia 16 

Passos Medrado, Coordenadora do Curso de Letras; Damião de Lima, Vice-17 

Coordenador do Curso de História; Rodrigo Esteves de Lima Lopes, Coordenador 18 

do Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais; 19 

Cleber Matos de Morais, Coordenador do Curso de Mídias Digitais; Mônica de 20 

Fátima Batista Correia, Vice-Coordenadora do Curso de Psicologia; Camila 21 

Nathália Braga, Vice-Coordenadora do Curso de Tradução; Nilse Chiapetti, Vice-22 

Coordenador da clínica de Psicologia; Maristela Andrade, Coordenadora da Pós-23 

Graduação em Antropologia; Marcos Nicolau, Coordenador da Pós-Graduação 24 

em Comunicação; Antônio Rufino Vieira, Coordenador da Pós-Graduação em 25 

Filosofia – Mestrado; Lucienne Espíndola, Coordenadora da Pós-Graduação em 26 

Linguística ; Juliene Lopes Ribeiro Pedrosa, Coordenadora da Pós-Graduação 27 

em Linguística e Ensino; Natanael Antônio dos Santos, Coordenador do 28 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento; Ana 29 

Raquel Rosas Torres, Coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia; Tereza 30 

Correia da Nóbrega Queiroz, Vice-Coordenadora da Pós-Graduação em 31 

Sociologia. Após verificar a existência de quórum, a Presidente do Conselho 32 

informou que o ponto 2. Apresentação do SEAMPO, seria adiado para a 33 

próxima reunião e que o a 3. Discussão sobre a fogueira cultural seria tratado 34 

em reuniões na Direção de centro, assim, só seria trazido ao Conselho 35 

novamente, caso não fosse possível a resolução nesta instância.  iniciou com as 36 

1. Comunicações. Compartilhou com os demais conselheiros a informação de 37 

que o curso de LIBRAS foi avaliado pelo MEC e que, na reunião após a 38 

avaliação, destacou-se a unidade da equipe na consecução dos objetivos 39 

estabelecidos para o curso. Parabenizou a equipe e enfatizou a integração do 40 

curso de Libras com o curso de Mídias Digitais, fato ressaltado pelos próprios 41 

avaliadores, conforme apontou. Explicou que um curso tem dado apoio total ao 42 



outro, uma vez que as gravações necessárias ao curso são realizadas pelo 43 

DEMID. Posteriormente, a presidente do conselho teceu considerações acerca do 44 

encerramento do ano orçamentário. Informou que ainda se está lutando para 45 

conseguir os móveis da biblioteca, pois se considerava a realização de uma 46 

adesão à ata de SRP, mas não foi possível. Relatou que a solução possível seria 47 

a Biblioteca Central, como unidade gestora, fazer a adesão à ata de SRP 48 

mediante transferência do financeiro necessário à aquisição, já que algumas 49 

dificuldades estavam sendo apontadas pela Pró-Reitoria de Administração. 50 

Informou ainda que o cabeamento ótico também não tinha sido conseguido ainda, 51 

pois apenas na data da presente reunião o pregão tinha sido homologado e que 52 

mais informações seriam trazidas na reunião de dezembro. Logo após, lembrou 53 

aos coordenadores que foi solicitada a nova lista de livros a serem adquiridos 54 

pela biblioteca e que os livros constantes nas listas enviadas por e-mail 55 

anteriormente já haviam sido adquiridos. Em seguida, o professor Júlio Rique 56 

Neto indagou se, para os concursos de fevereiro, deveriam ser solicitadas as 57 

passagens no atual exercício. Ao que a diretora do Centro recomendou que a 58 

solicitação fosse enviada, pois caso houvesse possibilidade ela seria adquirida. 59 

Em seguida, a professora Mônica Nóbrega mencionou algumas questões 60 

referentes aos processos de ascensão funcional. Explicou que devido a 61 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) não ter recursos próprios, 62 

enviava solicitações de passagens para os integrantes das bancas de 63 

progressão, e que geralmente estes eram escolhidos pelos próprios docentes e 64 

geralmente eram de lugares distantes. Diante de tais acontecimentos, informou 65 

ter decidido que o centro iria coordenar esses processos. Assim, seria escolhida 66 

uma banca e os professores que fossem realizar seleção para ascensão titular 67 

teriam até determinada data para entrar com o processo. Relatou que, por a 68 

banca ter como objetivo apenas analisar um memorial, poderia ser estabelecido 69 

até fevereiro para receber os processos e a banca analisaria o conjunto destes e 70 

não processos individualmente, com banca exclusiva para cada processo como 71 

vem ocorrendo. Sobre o assunto, a Professora Luciana Chianca sugeriu a 72 

publicação desses memoriais a fim de contribuir com esse processo. Seguindo-se 73 

à referida fala, o Professor Rubens Weyne disse que não entendia ser essa uma 74 

função do centro, pois a necessidade poderia ser não exclusivamente deste, mas 75 

dos diversos centros que poderiam, por afinidade, aproveitar uma única banca. 76 

Assim, concluiu o docente anteriormente mencionado, essa discussão deveria ser 77 

levada ao CONSEPE para decidir se seria banca única ou diversas bancas, 78 

podendo, deste modo, reduzir significativamente os custos. Expandindo a 79 

questão abordada, o Professor Giovanni Queiroz comentou que a CPPD que 80 

existe hoje não é a que a Resolução diz que deveria haver, uma vez que não foi 81 

criada nas condições nela impostas. Explicou que a Resolução não trazia de 82 

quem deveria ser essa coordenação, mas é claro que não deveria ser do Centro. 83 

Defendeu que essa discussão deveria ser objeto do CTA e, somente se lá não 84 

fosse resolvido, deveria chegar ao CONSEPE. Afirmou que seria uma liberalidade 85 

do Centro tomar para si essa função. A professora Mônica Nóbrega falou que 86 

concordava que o Centro não tinha responsabilidade nenhuma sobre estes 87 

processos, mas que tal decisão foi tomada porque alguns professores do centro 88 

estavam com processos desta natureza pendentes e acabavam sugerindo uma 89 

banca que eles desejariam para analisar esses processos, sem nenhum critério 90 

objetivo. Relatou que, encaminhado esse processo à CPPD, o servidor 91 

responsável informou que devido a CPPD não possuir renda, o Centro deveria 92 

arcar com todas as despesas. Acrescentou ainda que o mesmo afirmou que os 93 

demais centros estavam custeando sem oposição. Assim, concluiu, como os 94 

professores não poderiam ficar com o processo parado sem realizar a ascensão 95 

funcional, ou o centro tomava essa responsabilidade ou os processos seriam 96 



feitos sem nenhuma organização onerando os custos assumidos pelo Centro. 97 

Posteriormente, disse que acatava a sugestão de levar a questão ao CTA. Em 98 

seguida, informou que surgiu uma vaga para docente titular livre, que deveria ser 99 

utilizada por meio de concurso. Afirmou que essa vaga está sendo disputada pelo 100 

Centro de Educação, CCHLA e CCM, e que, diante disso, pediu que Francisco 101 

Ramalho, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, estabelecesse critérios, sugerindo 102 

que poderiam ser considerados os cursos avaliados com nível 5. Posteriormente, 103 

o Professor Rodrigo Esteves trouxe a questão da necessidade de um 104 

equipamento que poderia reduzir os custos das cópias. Em resposta, a 105 

professora Mônica Nóbrega disse que esta solicitação deveria ser incluída no 106 

início do próximo ano entre as compras. O coordenador do curso de Línguas 107 

Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais disse ainda que o curso foi 108 

reconhecido com nota três. Comentou que a nota não foi a desejada, mas 109 

considerou-a justa. Agradeceu a todos pelo apoio. Na oportunidade, a professora 110 

Mônica Nóbrega informou que os livros importados do LEA estavam sendo 111 

comprados pela biblioteca. Informou ainda que os equipamentos do laboratório 112 

de neurociência foram comprados, graças ao empenho direto do professor 113 

Natanael Antônio. Relatou terem havido problemas com o processo que deveria 114 

ter sido contemplado com o recurso do REUNI, mas acabou sendo adquirido com 115 

o recurso da universidade participativa. Em seguida, a professora Luciana 116 

Chianca trouxe a sugestão acerca da programação dos eventos, que fosse feita 117 

com determinada antecedência, pelo menos duas vezes ao ano e que atendesse 118 

determinado critério, principalmente quando implicarem em ocupação de salas. 119 

Compartilhou ainda sua inquietação acerca dos processos de relatório de estágio 120 

probatório que são encaminhados à CPPD e não há a publicação posterior no 121 

Diário Oficial. Assim, concluiu, os processos ficam parados na UFPB e os 122 

resultados não chegam ao MEC. Quanto ao tema, o professor Júlio Rique Neto 123 

disse que foi informado pela PROGEP de que não há necessidade de publicação 124 

do estágio probatório, pois é apenas um controle interno. Já o professor José 125 

Ferrari Neto argumentou que deve haver uma portaria que comprove a situação 126 

de estabilidade do docente. A diretora do Centro, comentando a fala anterior da 127 

professora Luciana Chianca, afirmou que a questão dos eventos realmente é uma 128 

situação complicada.  Informou que foi criada uma comissão e que ela deveria 129 

começar a atuar na tentativa de melhor ajustar essas questões. Logo após, a 130 

professora Luciana Chianca sugeriu que houvesse requisitos ou até mesmo um 131 

edital para definir os eventos que ocorrerão. Ratificando a necessidade da 132 

programação, o professor Rubens Weyne disse que muitos desses eventos estão 133 

marcados com um ano de antecedência e só informam às vésperas. Conclui 134 

dizendo que isso não deve ocorrer, que, assim que houver a ciência do evento, 135 

deve ser comunicado. A presidente do Conselho anunciou que retiraria a 136 

apresentação do SEAMPO da pauta, pois muitos que dela participariam não 137 

puderam estar presentes. Quanto à discussão sobre a fogueira cultural, disse que 138 

o professor Flávio, que apresentou argumentos contrários à fogueira cultural, 139 

junto à comissão designada pelo Conselho, irão discutir a questão e só depois, 140 

caso não se chegue a um consenso, a questão voltará ao Colegiado. Discentes 141 

presentes solicitaram que a discussão fosse feita com a presença dos alunos. 142 

Diante de que diretora do Centro disse que seriam ouvidos docentes e discentes 143 

separadamente e depois haveria uma reunião coletiva e a questão, se 144 

necessário, será decidida no Conselho de Centro com a presença dos 145 

interessados. Posteriormente, o professor Rubens Weyne sugeriu que houvesse 146 

uma reunião de pauta única para deliberar sobre a questão. Sucedendo-o na fala, 147 

o aluno Weydson, do curso de história, comentou que a UFPB é uma das 148 

universidades que menos apoiam o movimento cultural e que deve haver um 149 

apoio da instituição a essa manifestação. Encerradas as comunicações, a 150 



presidente do conselho deu sequência à pauta, passando à 4. Homologação 151 

das atas das 778º, 779ª e 780ª Reuniões Ordinárias. Submetidas à apreciação 152 

do Conselho, as atas foram homologadas por unanimidade, passando-se, em 153 

seguida, para a 5. Ordem do dia, chamando os seguintes processos: 01. 154 

Processo nº 23074.036327/2013-40. Enviado em: 26/09/2014. Relator (a): 155 

Betânia Medrado. Requerente: José Luís Marques Gomes da Costa. Assunto: 156 

Revalidação de Diploma de Graduado em Psicologia. Observação: Parecer 157 

aprovado por unanimidade dos votos. A professora Luciana Chianca sugeriu, 158 

diante da discussão do primeiro processo da pauta, a formação de comissões 159 

específicas no centro assim os integrantes de cada comissão especializar-se-iam 160 

em determinadas questões. 02. Processo nº 23074.052826/2014-08. Relator (a): 161 

Giovanni Queiroz. Requerente: Josemar Soares Rosa Filho. Assunto: Recurso 162 

contra decisão do PPGPS sobre prorrogação de prazo para defesa. Observação: 163 

Parecer aprovado por unanimidade dos votos. 03. Processo nº 164 

23074.041585/2014-63. Enviado em: 07/10/14. Relator (a): Adelaide Alves Dias. 165 

Requerente: Alexandre de Albuquerque Sousa. Assunto: Progressão Funcional 166 

de Professor Adjunto III para Professor Adjunto IV. Observação: Parecer 167 

aprovado por unanimidade dos votos. 04. Processo nº 23074.051878/2014-59. 168 

Enviado em: 26/09/2014. Relator (a): Adelaide Alves Dias. Requerente: Abrahão 169 

Costa Andrade. Assunto: Afastamento de Longa duração para cursar pós-170 

doutorado na UFRGS, no período de 01/03/2015 a 28/02/2016. Observação: 171 

Parecer aprovado por unanimidade dos votos. 05. Processo nº 172 

23074.058598/2014-71. Enviado em: 20/10/14. Relator (a): Maria do Socorro 173 

Vieira. Requerente: Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino. 174 

Assunto: Análise do Processo Seletivo do Curso de Especialização em Ciências 175 

da Linguagem com ênfase no Ensino de Língua Portuguesa. Observação: 176 

Parecer aprovado por unanimidade dos votos. 06. Processo nº 177 

23074.060425/2014-13. Enviado em: 03/11/14. Relator (a): Natanael Antônio dos 178 

Santos. Requerente: Programa de Pós-Graduação em Linguística. Assunto: 179 

Análise do novo regulamento do Programa de Pós-Graduação em Linguística. 180 

Observação: Parecer aprovado por unanimidade dos votos. 07. Processo nº 181 

23074.059212/2014-49. Enviado em: 31/10/14. Relator (a): Wécio Pinheiro. 182 

Requerente: Josete Marinho de Lucena. Assunto: Afastamento de Curtíssima 183 

Duração para o exterior – Argentina, no período de 04 a 12 de novembro de 184 

2014. Observação: Parecer aprovado por unanimidade dos votos. 08. Processo 185 

nº 23074.063077/2014-36. Enviado em: 10/11/14. Relator (a): Vinícius Meira. 186 

Requerente: Departamento de Psicologia. Assunto: Homologação do resultado de 187 

Concurso para Professor efetivo em Psicologia na área de Psicologia Escolar 188 

Educacional. Observação: Parecer aprovado por unanimidade dos votos. Em 189 

seguida, foram referendados os seguintes processos: 01. Processo nº 190 

23074.044864/2014-89. Enviado em: 02/09/2014. Relator (a): Telma Dias 191 

Fernandes. Requerente: Programa de Pós-Graduação em Letras. Assunto: 192 

Aprovação de Regulamento do PPGL. 02. Processo nº 23074.054233/2014-78. 193 

Enviado em: 26/09/2014. Relator (a): Ana Raquel Rosas Torres. Requerente: 194 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Assunto: Novo regulamento do 195 

PPGS. 03. Processo nº 23074.059322/2014-19. Enviado em: Relator (a). 196 

Roberto Véras. Requerente: Programa de Pós-Graduação em Comunicação. 197 

Assunto: Aprovação de Regulamento do PPGC – Mestrado Acadêmico. 04. 198 

Processo nº 23074.049765/2014-93. Enviado em: 14/10/14. Relator (a): 199 

Maristela Andrade. Requerente: Socorro Cláudia Tavares de Sousa. Assunto: 200 

Progressão Funcional de Professor Adjunto II para Professor Adjunto III. 05. 201 

Processo nº 23074.055336/2014-55. Enviado em: 20/10/14. Relator (a): Luciana 202 

Chianca. Requerente: Alberto Ricardo Pessoa. Assunto: Progressão Funcional de 203 

Professor Adjunto I para Professor Adjunto II. 06. Processo 204 



nº.23074.053632/2014-11..Enviado em: 13/10/14. Relator (a): Cleber Morais. 205 

Requerente: Gilvanildo Oliveira Avelino. Assunto: Afastamento de Curtíssima 206 

Duração para a Inglaterra, no período de 26 de outubro a 02 de novembro de 207 

2014. 07. Processo nº 23074.051308/2014-69.Enviado em: 14/10/14. Relator (a): 208 

Elisângela de Oliveira. Requerente: Aécio da Silva Amaral Júnior. Assunto: 209 

Afastamento de Curtíssima Duração para o Reino Unido, no período de 31 de 210 

outubro a 07 de novembro de 2014.  08. Processo nº 23074.041113/2014-19. 211 

Relator (a): Mozart Vergetti. Requerente: Vanessa Neves Riambau Pinheiro. 212 

Assunto: Progressão Funcional de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II. 213 

09. Processo nº 23074.057448/2014-41. Relator (a): José Ferrari Neto. 214 

Requerente: Regina Maria Rodrigues Behar. Assunto: Suspensão motivada por 215 

licença médica, pelo prazo de 30(trinta) dias, de portaria de afastamento de longa 216 

duração para cursar pós-doutorado. Nada mais havendo a tratar, a senhora 217 

presidente encerrou a reunião, da qual, eu, Meirylane Lopes da Silva, Secretária 218 

Executiva ad hoc do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 219 

Universidade Federal da Paraíba, lavrei a presente ata, que assino após ser lida, 220 

discutida, colocada em votação e assinada pelo senhor presidente e pelos 221 

demais membros presentes. João Pessoa, doze de novembro de dois mil e 222 

quatorze. 223 
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