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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

ATA Nº 4 / 2020 - CCJ-DC (11.01.46.01) 

Nº do Protocolo: 23074.053283/2020-36
João Pessoa-PB, 21 de Julho de 2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Jurídicas, realizada no dia treze (13) de março de dois mil e
vinte (2020), às 14:00, na sala de aula 01 do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Campus I, João Pessoa, Paraíba.
Estavam presentes os seguintes conselheiros: Professor Fredys Orlando Sorto, Professora Marcia Glebyane Maciel Quirino,
Professora Maria Creusa de Araújo Borges, Professora Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo, Professor Fábio Bezerra dos
Santos, Professora Adriana de Abreu Mascarenhas, Professor Demetrius Almeida Leão, Professor Giscard Agra, o
representante técnico-administrativo do CCJ Santa Rita, Hugo Matheus, a representante do DATAB Beatriz Damiani
Puccinelli, o representante do CAMM Hendrix Felix de Araújo, todos sob a presidência do Diretor do CCJ, Professor Fredys
Orlando Sorto. Dando início à reunião, o senhor Presidente do Conselho abriu para informes, a saber: 1. Professora Anne
Augusta informou que o Departamento de Direito Público criou uma comissão de pesquisa e extensão, pois os docentes
reclamaram que a Assessoria do Centro andava falha, e que desconhecia o nome do atual assessor. Professor Fredys
respondeu que a assessora é a professora Ludmilla Cerqueira. 2. A Professora Maria Creusa informou que o o PPGCJ
obteve mais algumas bolsas de doutorado, totalizando cerca de R$ 47.600 reais em bolsas. 3. Professora Marcia Glebyane
relatou mais casos de problemas psiquiátricos em alunos, os quais passaram para o regime domiciliar. Ressaltou que tais
alunos têm a prerrogativa de trancamento do curso até o final do semestre. 4. Professor Fredys aproveitou o ensejo para
informar que o seu projeto de Cineclube, em parceria com a Professora Renata Rolim, foi aprovado. 5. Professora Adriana
Mascarenhas deixou registrado que ela não recebeu por e-mail a ata da reunião ordinária de dezembro de 2019 e pediu que
lhe fosse enviada. 6. A representante discente, Beatriz Damiani, se apresentou como presidente da nova gestão do DATAB.
Após os informes, deu-se prosseguimento à pauta. PROCESSO: 23074.089461/2019-73; INTERESSADO: DCJ;
ASSUNTO: O Departamento de Ciências Jurídicas de Santa Rita solicita homologação do processo seletivo para a
contratação de professor substituto, EDITAL n 106/2019, na área Teoria Geral do Processo, Processo Coletivo e Processo
Constitucional; RELATOR: Professora Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo. Inicialmente, a professora Anne explicou a
natureza complexa do processo que, em sua visão, está mal instruído, pois faltam documentos para a avaliação dos
recursos, como lista de presença, sorteio de pontos etc. Explicou que houve um caso grave acerca de um candidato que
não estava presente no sorteio do ponto e que foi aprovado no concurso. Hugo Mateus informou que instruiu o processo
conforme orientações da PROGEP. A seguir, o prof. Demetrius explicou que o Edital do concurso não prevê penalidade de
exclusão de candidato ausente em sorteio de ponto. Desta forma, a professora Anne baixou o processo em diligência e
solicitou que fossem designados dois relatores, sendo um para o processo seletivo em si e o segundo para julgar os
recursos. Prof. Fredys fez uma mea culpa por ter enviado o processo ao prof. Fábio Bezerra, pois desconhecia o fato de que
ele havia participado da Comissão do Concurso. A Prof. Maria Creusa pediu para deixar registrado que, conforme acordado
anteriormente, não relatará processos enquanto estiver no processo seletivo no PPGCJ. PROCESSO: 23074.090061/2019-
19; INTERESSADO: Professor Guthemberg Cardoso Agra de Castro; ASSUNTO: solicitação de afastamento para
capacitação em nível de doutorado; RELATOR: Professor Fábio Bezerra dos Santos. O Professor Fábio manifestou-se
favoravelmente ao pleito, visto que a vaga será usada para concurso para professor substituto. Todos os presentes votaram
favoravelmente e o processo foi aprovado por unanimidade. PROCESSO: 23074.006816/2020-47; INTERESSADO:
Professor Luciano Mariz Maia; ASSUNTO: solicita afastamento para missão de pesquisa no exterior, de 01/04/2020 a
31/05/2020; RELATORA: Professora Adriana de Abreu Mascarenhas. A Professora deu seu parecer favorável e o pleito foi
aprovado por unanimidade. PROCESSO: 23074.005682/2020-13; INTERESSADO: UFSC; ASSUNTO: UFSC solicita
autorização de afastamento de servidora para colaboração técnica; RELATOR: Professor Giscard Farias Agra. Professor
Giscard Agra leu seu parecer favorável ao pleito, que foi posto em votação e aprovado por ampla maioria por dez votos e
uma abstenção, da professora Maria Creusa, por ter refeito o processo seletivo sobre o qual a interessada responde a PAD.
Ato contínuo, passou-se à leitura dos processos aprovados ad referendum, sobre os quais as professoras Marcia Glebyane
e Anne Augusta decidiram se abster em virtude de, em seu entendimento, o Ad Referendum ser um ato administrativo da
chefia e não do conselho de centro. Professora Adriana Mascarenhas sugeriu que os processos, antes de passarem pelo Ad
Referendum, deveriam ser distribuídos a relatores que darão seu parecer. Professor Fredys argumentou que trabalha em
uma área na qual o Ad Referendum é vastamente utilizado, mas decidiu por acabar com o Ad Referendum e usá-lo quando
for estritamente necessário. PROCESSO: 2074.087355/2019-55; INTERESSADA: Professora Nadja Diogenes Palitot;
ASSUNTO: requer progressão funcional horizontal de adjunto I para adjunto II. PROCESSO: 23074.006011/2020-54;
INTERESSADA: Professora Melissa Gusmão Ramos; ASSUNTO: requer progressão funcional vertical para adjunto I.
PROCESSO: 23074.076150/2019-44; INTERESSADA: Professora Ludmila Cerqueira Correia; ASSUNTO: solicita
progressão funcional horizontal de professora adjunta II para adjunta III. PROCESSO: 23074.085900/2019-79;
INTERESSADO: Professor Robson Antão de Medeiros; ASSUNTO: afastamento de curtíssima duração para participar de
evento em Washington D. C, USA. PROCESSO: 23074.003755/2020-50; INTERESSADO: Professor Giscard Farias Agra;
ASSUNTO: progressão funcional horizontal de adjunto III para adjunto IV. PROCESSO: 23074.072660/2019-42;
INTERESSADO: Professor Eduardo Fernandes de Araujo; ASSUNTO: progressão funcional horizontal de adjunto II para
adjunto III. PROCESSO: 23074.055989/2019-49 INTERESSADA: Professora Giorggia Petrucce Lacerda e Silva Abrantes
ASSUNTO: pedido de progressão funcional horizontal de professora adjunto III para adjunto IV. PROCESSO:
23074.077508/2019-56; INTERESSADA: Professor Maria Creusa de Araújo Borges; ASSUNTO: Afastamento de suas
atividades acadêmicas no período de 12 a 13 de março para fins de participar de banca de defesa de Doutorado na UNESP,
Rio Claro, SP. PROCESSO: 23074.011600/2020-83; INTERESSADO: Professor Duciran Van Marsen Farena; ASSUNTO:
pedido de progressão funcional horizontal de professor adjunto II para adjunto III. PROCESSO: 23074.011343/2020-38
INTERESSADA: Professora Marília Marques Rego Vilhena; ASSUNTO: solicita progressão funcional horizontal de adjunto
III para adjunto IV. PROCESSO: 23074.004482/2020-15; INTERESSADA: Professora Maria Creusa de Araújo Borges;
ASSUNTO: Afastamento de curtíssima duração, de 04/05/2020 a 10/05/2020, para participar de missão de pesquisa na
Universidade Coimbra. PROCESSO: 23074.084587/2019-51; INTERESSADA: Professora Maria Goretti Dal Bosco;
ASSUNTO: afastamento dentro do País para integrar Comissão de Avaliação do INEP para autorização do curso de Direito
da Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas - FAJOLCA, na cidade de Ipojuca-PE, no período de 2 a 5 de
fevereiro de 2020. Por fim, os representantes discentes de João Pessoa e de Santa Rita solicitaram um pronunciamento da
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Direção de Centro acerca do assassinato do estudante de filosofia Clayton Tomaz (Alph) e que no dia 17 de março fossem
suspensas as aulas em regime de luto. Professora Anne Augusta disse se solidarizar com o ocorrido, mas reforçou que o
Centro não tem autonomia sobre o calendário escolar e que já haverá uma greve geral no dia 18 de março, de forma que os
alunos podem transferir o luto para esse dia. Professor Fredys se manifestou também solidário ao acontecimento e se
comprometeu em redigir uma nota de pesar, porém afirmou não ter competência para suspender o calendário acadêmico.
Não havendo mais assuntos a serem debatidos, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião. Eu, Luísa de Araújo
Pereira Gadelha, secretária do Centro de Ciências Jurídicas, lavro a presente ata, que será por todos (as) lida e assinada.

(Assinado digitalmente em 24/09/2020 13:42 ) 
ADRIANA DE ABREU MASCARENHAS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1413016 

(Assinado digitalmente em 25/09/2020 11:44 ) 
ANNE AUGUSTA ALENCAR LEITE REINALDO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1917388 

(Assinado digitalmente em 30/07/2020 13:01 ) 
DEMETRIUS ALMEIDA LEAO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 2065289 

(Assinado digitalmente em 17/08/2020 13:21 ) 
FABIO BEZERRA DOS SANTOS 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 1550199 

(Assinado digitalmente em 23/07/2020 10:19 ) 
FREDYS ORLANDO SORTO 

DIRETOR 
Matrícula: 338184 

(Assinado digitalmente em 24/07/2020 18:21 ) 
GISCARD FARIAS AGRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1578290 

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 19:44 ) 
HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO 
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

Matrícula: 1151437 

(Assinado digitalmente em 22/07/2020 17:15 ) 
LUISA DE ARAÚJO PEREIRA GADELHA 

SECRETARIO EXECUTIVO 
Matrícula: 1761192 

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 00:57 ) 
MARCIA GLEBYANE MACIEL QUIRINO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1654922 

(Assinado digitalmente em 13/08/2020 11:33 ) 
MARIA CREUSA DE ARAUJO BORGES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1331096 
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