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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

ATA Nº 7 / 2020 - CCJ-DC (11.01.46.01) 

Nº do Protocolo: 23074.087499/2020-32
João Pessoa-PB, 21 de Outubro de 2020

Ata da reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB,
Campus I, realizada no dia dezesseis (17) de agosto 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 Covid-19. A
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,
Humberto Lopes, todos sob a presidência do Diretor do CCJ, Professor Fredys
Orlando Sorto. Como visitantes, o professor Marcelo Urani, o professor Isac Medeiros
e a professora Regina Celi. Dando início à reunião, o senhor Presidente do Conselho
deu as boas-vindas e abriu para os informes, comunicando sobre a solicitação feita
pelos professores Isac Medeiros e Regina Celi, candidatos a Reitor e Vice-Reitora,
respectivamente, para exposição do seu Projeto de gestão. Ato contínuo, a
professora Adriana Mascarenhas, por fazer parte da comissão de eleição e devido ao
fato de haver apenas uma chapa presente, optou por sair da reunião, retornando
após findar a apresentação dos candidatos. Em continuidade, o tempo foi facultado
ao professor Isac Medeiros e à professora Regina Celi, que fizeram suas
apresentações. Em seguida, o tempo foi aberto para os conselheiros que desejassem
se manifestar. O professor Fredys Sorto e a professora Márcia Glebyane fizeram
questionamentos que foram respondidos pelo professor Isac Medeiros. O conselheiro
Humberto Lopes manifestou, pelo chat, oposição à presença dos candidatos na
reunião, de forma unilateral. Ao final da apresentação dos candidatos, a professora
Adriana Mascarenhas retornou à reunião. Dando continuidade aos informes, a
professora Maria Creusa comunicou que foi feita uma aula aberta de Direito Civil
Brasileiro, com mais de dezoito mil visualizações, tendo agradecido a presença dos
docentes do CCJ. Em continuidade, a professora Márcia Glebyane solicitou que se
registrasse seu descontentamento pelo fato de a Direção do Centro não ter
providenciado a presença dos demais candidatos à Reitoria, quando foi demandada
pelo professor Isac Medeiros. Também demonstrou descontentamento pelo fato de a
reunião ter sido marcada para uma data considerada inconveniente pela
coordenação devido ao início das matrículas. O Presidente do Conselho ressaltou
que, em relação à presença do professor Isac, foi feita uma solicitação formal pelo
candidato e que a normativa permite que seja feita, porque a reuniões do Conselho
de Centro são públicas. Também ressaltou que não houve nenhum pedido da
coordenação ou dos departamentos para que se alterasse a data da reunião. A
professora Anne Augusta se manifestou ratificando as palavras da professora Marcia.
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Em continuidade, a professora Adriana Mascarenhas tratou sobre as notificações que
foram enviadas a toda a comunidade acadêmica da UFPB, acerca das eleições.
Também informou que a STI providenciará um teste para verificar o sistema de
votação. A professora Adriana também informou que no dia da eleição, apenas a
plataforma SigEleição estará funcionando, todas as demais ficarão fora do ar. Em
seguida, o professor Fredys solicitou à secretaria do Centro que fosse feito reforço
por e-mail à comunidade do CCJ, acerca da atualização cadastral para o processo
eletivo da Reitoria. Após os informes, deu-se prosseguimento à pauta: PROCESSO:
23074.089461/2019-73; INTERESSADO: Departamento de Ciências Jurídicas.
ASSUNTO: o Departamento de Ciências Jurídicas de Santa Rita solicita
homologação do processo seletivo para a contratação do professor substituto,
EDITAL nº 106/2019, na área teoria geral do processo, processo coletivo e processo
constitucional; RELATOR: Professor Waldemar de Albuquerque Aranha Neto. Foi
proposta a retirada de pauta para dirimir dúvidas, o Conselho aprovou a retirada por
maioria de votos e abstenção do Conselheiro Hugo Matheus. PROCESSO:
23074.041365/2020-73; INTERESSADA: Thais da Rocha Cruz Tomaz; ASSUNTO:
recurso administrativo em face do resultado final do processo seletivo 2020 do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (PPGCJ). RELATOR: Professor
Demetrius Almeida Leão. O relator fez a leitura do parecer, que foi pelo indeferimento
do recurso. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, tendo havido abstenções
das Conselheiras Beatriz Damiani, Jane Eyre e da professora Marcia Glebyane.
PROCESSO:23074.040241/2020-60; INTERESSADO: professor Marcelo Fernandez
Cardillo de Morais Urani. ASSUNTO: Solicita redistribuição por reciprocidade.
RELATOR: professor Fábio Bezerra dos Santos. O conselheiro fez a leitura do
parecer, que foi favorável. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria com
abstenção da professora Márcia Glebyane. Tendo findado os processos para
relatoria, o professor Fredys Sorto solicitou que as atas, que estão disponíveis no
Sipac, sejam assinadas até o dia 24/08/2020 pelos conselheiros que ainda não as
assinaram. O professor ressaltou que as atas não assinadas ficam indisponíveis para
visualização. Ele também comunicou que fez consulta à Procuradoria Jurídica acerca
da não assinatura das atas. Também informou que a cada mês as atas serão
enviadas por e-mail, como já vinha sendo feito, porém com o prazo de uma semana
para que os conselheiros se manifestem quanto às alterações, não sendo mais
acatadas alterações solicitadas após a inclusão no Sipac. Ato contínuo, foi informado
que o processo aprovado Ad Referendum foi o de número 23074.053601/2020-83,
INTERESSADO: Professor Solon Henriques de Sá e Benevides; ASSUNTO:
Progressão horizontal de Adjunto III para Adjunto IV. 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.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 16:17 ) 
ADRIANA DE ABREU MASCARENHAS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1413016 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/10/2020 11:37 ) 
ANNE AUGUSTA ALENCAR LEITE REINALDO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1917388 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/10/2020 15:01 ) 
DEMETRIUS ALMEIDA LEAO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 2065289 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 31/10/2020 14:38 ) 
FABIO BEZERRA DOS SANTOS 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 1550199 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 16:31 ) 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 15:13 ) 
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FREDYS ORLANDO SORTO 
DIRETOR 

Matrícula: 338184 

GISCARD FARIAS AGRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1578290 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 12:56 ) 
HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO 
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

Matrícula: 1151437 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 17:07 ) 
JANE EYRE SANTOS OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2410295 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 12:55 ) 
MARCIA GLEBYANE MACIEL QUIRINO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1654922 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 11:31 ) 
MARIA CREUSA DE ARAUJO BORGES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1331096 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/10/2020 10:49 ) 
REGINA CELIA DA SILVA LIRA 

SECRETARIO 
Matrícula: 2358989 
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