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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

ATA Nº 3 / 2020 - CCJ-DC (11.01.46.01) 

Nº do Protocolo: 23074.053184/2020-90
João Pessoa-PB, 21 de Julho de 2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Campus I, realizada no dia dezesseis (16)
de junho de dois mil e vinte (2020), às 10:00. A reunião foi realizada de forma virtual na Plataforma Conference Web RNP,
em virtude da restrição de encontros presenciais, devido à pandemia da Convid-19. Essa reunião teve como controlador da
sala o servidor Pedro Felipy Cunha da Silva. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Professor Fredys Orlando Sorto,
Professora Márcia Glebyane Maciel Quirino, Professora Maria Creusa de Araújo Borges, Professora Adriana de Abreu
Mascarenhas, Professora Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo, Professor Fábio Bezerra dos Santos, Professor Demetrius
Almeida Leão, Professor Giscard Farias Agra, a representante técnico-administrativa do CCJ João Pessoa, Jane Eyre
Santos Oliveira, o representante técnico-administrativo do DCJ Santa Rita, Hugo Matheus Costa da Silva Severiano, a
representante do DATAB, Beatriz Damiani Puccinelli, o representante do CAMM, Hendrix Félix de Araújo, todos sob a
presidência do Diretor do CCJ, Professor Fredys Orlando Sorto. Como convidado, o professor Valfredo de Andrade Aguiar
Filho. Dando início à reunião, o senhor Presidente do Conselho abriu para os informes. Inicialmente, foi comunicada a
redistribuição do professor Valfredo de Andrade Aguiar Filho para a Universidade Federal do Mato Grosso, tendo, em
seguida, cedido o tempo ao professor Valfredo. Em continuidade, o professor Valfredo explicou o trâmite de sua
redistribuição, informando que o processo foi originado na UFMT e também aproveitou para agradecer pelo tempo em que
esteve trabalhando no CCJ, tal como pelo tempo em que esteve como Vice-Diretor. Em seguida, foi facultada a palavra aos
conselheiros que desejassem falar. Ato contínuo, a conselheira Jane Eyre expressou palavras de agradecimentos e votos de
sucesso ao professor Valfredo, tal como os conselheiros, professor Fábio Bezerra, professor Demetrius Leão e o Presidente
do Conselho, professor Fredys Sorto. Em continuidade, a professora Márcia Glebyane desejou votos de boa sorte e solicitou
esclarecimentos mais detalhados acerca de como teria ocorrido o trâmite do processo de redistribuição, visto não ter
passado pelo Conselho de Centro. A professora também pediu esclarecimentos acerca de como ficará a Vice-Direção. Ato
contínuo, o tempo foi cedido ao professor Valfredo, que prestou esclarecimentos informando que a UFMT enviou um código
de vaga para a UFPB solicitando sua redistribuição, que foi tratada diretamente entre as reitorias das duas Universidades.
Foi esclarecido que o processo não foi apreciado pelo Conselho pelo fato da redistribuição não ter sido a pedido dele, mas
por ter sido a pedido da UFMT, dessa forma, ex officio, cabendo, neste caso, a decisão à Reitoria. Em seguida, o professor
Fredys informou que fará uma consulta à Procuradoria Jurídica para esclarecimentos acerca da Vice-Direção. Após os
informes, deu-se prosseguimento à pauta: PROCESSO: 23074.017594/2020-41; INTERESSADO: Professor Adriano
Marteleto Godinho; ASSUNTO: solicita progressão funcional horizontal de adjunto III para adjunto IV; RELATOR: Professor
Fábio Bezerra dos Santos. O relator fez a leitura do parecer, que foi favorável, porém fez a ressalva de que ficou ausente do
processo o parecer emitido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, dessa forma, ficou definido que o parecer do relator,
professor Fábio Bezerra, seria votado no Conselho, e que o processo retornaria para o DCJ suprir a ausência observada.
Ato contínuo foi posto em votação e aprovado por maioria. PROCESSO: 23074.009245/2020-36; INTERESSADO:
Professora Ana Flávia Lins Souto; ASSUNTO: Solicita redistribuição da UNIFESSPA para a UFPB. RELATOR: Professor
Giscard Farias Agra. O relator fez a leitura do parecer, baixando o processo em diligência, em virtude de se tratar de
redistribuição de docente que está cumprindo estágio probatório, assim, será enviado à Procuradoria Jurídica para a
obtenção de parecer. Em continuidade, a professora Anne Augusta solicitou que a certidão ad referendum, constante no
processo, que foi emitida pelo Departamento de Prática Jurídica, seja substituída por outra com decisão colegiada, ato
contínuo, o professor Fábio Bezerra informou que providenciará. Em continuidade, a professora Anne Augusta questionou
sobre as tratativas de um processo de redistribuição com promessa de vaga futura, sendo contrária a essa situação e
também ao fato de a professora estar pedindo redistribuição para o Departamento de Prática Jurídica, quando o
Departamento de Ciências Jurídicas possui carência de docentes. O professor Fábio Bezerra informou então que caso a
redistribuição da interessada ocorra para o Departamento de Prática Jurídica, ele se compromete a cedê-la para o
Departamento de Ciências Jurídicas até que ocorra uma aposentadoria no DDPPJ. Em continuidade, a palavra foi cedida à
professora Adriana Mascarenhas, que se opôs a condicionamentos de situações ainda inexistentes. Em seguida, o
professor Giscard Agra informou que a professora Ana Flávia também ingressou com processo de redistribuição no DCJ,
mas que foi baixado em diligência para que a interessada informe o código de vaga. PROCESSO: 23074.040125/2020-88;
INTERESSADO: Centro de Ciências Jurídicas; ASSUNTO: Demandas do CCJ sede para o edital 01/2020-SINFRA:
serviços de infraestrutura. RELATORA: Conselheira Jane Eyre Santos Oliveira. A conselheira fez a leitura do parecer, que
foi favorável tanto para a reforma do CCJ quanto para a abertura de janelas nos Departamentos e Coordenação. A
professora Adriana Mascarenhas pediu a palavra e expressou preocupação acerca do recurso financeiro para a reforma. Em
continuidade, a professora Márcia Glebyane solicitou esclarecimentos a respeito do processo, conselheira Jane Eyre
esclareceu que o que está sendo apresentado em sua relatoria refere-se às demandas solicitadas que justificam o pedido da
reforma, pois conforme o Edital, o projeto para a reforma será aprovado posteriormente. Em seguida, a professora Marcia
Glebyane solicitou que o projeto de reforma seja aprovado no Conselho antes da execução. Em continuidade, ela também
solicitou que fosse feito o encaminhamento do projeto aos conselheiros, o que será providenciado. Em continuidade, a
professora Anne Augusta solicitou que o processo seja baixado em diligência para que seja analisado pelos Departamentos,
dessa forma, sua solicitação foi aceita com prazo de manifestação dos Departamentos até o dia 26/06/2020. Em
continuidade, foi feita votação da parte do processo de reforma que trata da abertura das janelas, tendo sido aprovado por
unanimidade. Em Seguida, a conselheira Jane Eyre, solicitou inclusão em pauta do processo de solicitação de reforma na
sala de extensão, tendo como interessada a professora Ana Luisa. O conselho aprovou a inclusão por maioria de votos,
sendo o seguinte: PROCESSO: 23074.026921/2020-24; INTERESSADA: Professora Ana Luisa Celino Coutinho;
ASSUNTO: solicitação de reforma da sala destinada pela Direção do Centro de Ciências Jurídicas para o projeto de
extensão "Direito da Gente: promoção de saúde mental a estudantes universitários e professores do ensino médio." Em
continuidade, a relatora fez a leitura do parecer, que foi favorável. Em votação foi aprovado por maioria. Os processos a
seguir foram relatados em bloco: PROCESSO: 23074.032140/2020-52; INTERESSADO: Faculdade de Direito - prédio
histórico; ASSUNTO: demandas da Faculdade de Direito para o edital 01/2020-SINFRA: serviços de infraestrutura.
PROCESSO: 23074.031872/2020-13; INTERESSADO: Departamento de Ciências Jurídicas; ASSUNTO Demandas do DCJ
de Santa Rita, relacionados ao Edital 01/2020-SINFRA-UFPB. A conselheira fez o relato dos dois processos que foram
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favoráveis, tendo havido a participação dos servidores Emanuel Caetano da Silva, de Santa Rita, e Allison Gomes, da
Faculdade de Direito, prédio histórico do Centro, que explicaram de forma mais detalhada as demandas para cada um dos
prédios, respectivamente. Em seguida, os pareceres da relatora foram postos em votação e aprovados por maioria. Em
continuidade, a professora Adriana Mascarenhas pediu a palavra para registrar que já se iniciaram as discussões com a
PRG para tratar das medidas do retorno para o período 2020.1 e que em breve haverá um novo calendário acadêmico. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho agradeceu a participação e deu por encerrada a
reunião. Eu, Regina Célia da Silva Lira, secretária do Centro de Ciências Jurídicas, lavro a presente ata, que será por todos
(as) lida e assinada. Em tempo, a secretária do Centro, Regina Célia da Silva Lira, durante a digitação da ata, notou que os
processos do professor Adriano Marteleto Godinho e da professora Ana Flávia Lins Souto, os dois primeiros a serem
relatados, estavam com a numeração trocada entre eles na apresentação da pauta durante a reunião do Conselho na
plataforma Conference RNP, tendo corrigido esse lapso na digitação da ata.
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