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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

ATA Nº 8 / 2020 - CCJ-DC (11.01.46.01) 

Nº do Protocolo: 23074.094297/2020-10
João Pessoa-PB, 10 de Novembro de 2020

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da reunião ordinária do Conselho do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Campus I,
realizada no dia vinte e um (21) de setembro 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 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 convidado solicitante, o Sr. Igor Mascarenhas. Dando início à reunião, o
senhor Presidente do Conselho deu as boas-vindas e abriu para os informes. O primeiro
desses informes tratou da discussão do estatuto da UFPB, que terá início no dia 21/10, o
professor Fredys solicitou aos conselheiros que se alguém tivesse sugestões, que as
encaminhasse para ele ou para a professora Maria Creusa. Em continuidade, ele comunicou
que defenderá na reunião do Consuni a autonomia da unidade do CCJ em Santa Rita. Em
seguida, o professor Fredys informou que já é possível os departamentos realizarem eleições
para as chefias por meio do sistema SigEleição, devendo verificar os procedimentos
pertinentes na STI. Após os informes, deu-se prosseguimento à pauta: PROCESSO:
23074.070527/2020-48. INTERESSADO: DDPPJ. ASSUNTO: Comissão constituída para
elaborar a minuta da resolução eleitoral do CCJ com vistas à consulta prévia, visando a
subsidiar a escolha de Diretor e Vice-Diretor do CCJ; RELATOR: Professor Giscard Farias
Agra. Foi feita a leitura do parecer, pelo relator, com indicação de que se baixasse em
diligência para atendimento dos pontos observados. O professor Fredys ficou de marcar
reunião extraordinária quando as diligências tiverem sido atendidas e o processo retornado
ao relator. A professora Adriana Mascarenhas e o discente Lucas Brito, representante do
CAMM, solicitaram o compartilhamento da minuta por e-mail. PROCESSO:
23074.009245/2020-36. INTERESSADA: Professora Ana Paula Lins Souto. ASSUNTO:
solicita redistribuição de docente da UNIFESSPA para a UFPB. RELATOR: Professor
Giscard Farias Agra. O relator fez a leitura do parecer favorável ao pleito da requerente. O
professor Demetrius explicou o que ocorreu com o processo da mesma requerente no DCJ e
o que motivou o arquivamento. Em continuidade, ele reiterou a carência de professores em
Santa Rita, expressando que, havendo possibilidade, o DCJ manifesta interesse na
professora para minimizar a situação exposta. Em votação, o parecer foi aprovado por
maioria, tendo havido dois votos contrários: o da professora Anne Augusta e o da professora
Márcia Glebyane e duas abstenções: a da professora Adriana Mascarenhas e a da
conselheira Beatriz Damiani. 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 nº 106/2019, na área
Teoria Geral do Processo, Processo Coletivo e Processo Constitucional. RELATOR:
professor Waldemar de Albuquerque Aranha Neto. Na ausência do professor Waldemar, os
pareceres foram lidos pelo professor Giscard Farias Agra. O primeiro parecer trata do recurso
do senhor Felipe Torres Pereira contra a decisão do Colegiado do Departamento de Ciências
Jurídicas que homologou o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de
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professor substituto. O conselheiro fez a leitura do parecer, que foi favorável ao pleito do
requerente. Em votação, o parecer foi rejeitado por maioria, com dois votos favoráveis do
professor Giscard Agra e do conselheiro Hugo Matheus Três conselheiros se abstiveram:
Humberto Lopes, Jane Eyre e Beatriz Damiani. Em seguida, foi feita a leitura do segundo
parecer, que trata do recurso do senhor Henrique Lenon Farias Guedes contra a decisão do
Colegiado do Departamento de Ciências Jurídicas que homologou o resultado do processo
seletivo simplificado para contratação de professor substituto. O parecer foi no sentido de
conhecer do recurso administrativo interposto pelo candidato Henrique Lenon Farias Guedes,
mas desprovê-lo no seu mérito, mantendo a decisão da comissão avaliadora em não eliminar
o candidato Igor de Lucena Mascarenhas. Em continuidade, o senhor Igor Mascarenhas
solicitou que lhe fosse permitido se manifestar acerca do processo, sua solicitação foi
acatada pelo Presidente do Conselho. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, tendo
três votos contrários, das professoras Adriana Mascarenhas, Márcia Glebyane e Maria
Creusa e a abstenção da conselheira Beatriz Damiani. PROCESSO: 23074.075939/2019-88.
INTERESSADA: Academia Paraibana de Letras Jurídicas. ASSUNTO: solicita convênio.
RELATOR: professor Demetrius Almeida Leão. O processo foi baixado em diligência.
PROCESSO: 23074.059422/2020-56. INTERESSADO: professor Martsung Formiga
Cavalcante e Rodovalho de Alencar; ASSUNTO: solicita progressão de adjunto II para
adjunto III. RELATORA: professora Adriana de Abreu Mascarenhas. A relatora fez a leitura
do parecer, que foi favorável. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, foi apresentado, em tela, o processo aprovado Ad Referendum de número
23074.066925/2020-11, INTERESSADO: Professor Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho.
ASSUNTO: Progressão horizontal de Adjunto II para Adjunto III. 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 18/11/2020 09:38 ) 
ADRIANA DE ABREU MASCARENHAS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1413016 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 18/12/2020 07:09 ) 
ANNE AUGUSTA ALENCAR LEITE REINALDO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1917388 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/11/2020 12:54 ) 
DEMETRIUS ALMEIDA LEAO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 2065289 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 12:32 ) 
FREDYS ORLANDO SORTO 

DIRETOR 
Matrícula: 338184 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 18/11/2020 09:19 ) 
GISCARD FARIAS AGRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1578290 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 19/11/2020 23:37 ) 
HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO 
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

Matrícula: 1151437 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 11/11/2020 10:40 ) 
JANE EYRE SANTOS OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2410295 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/11/2020 17:03 ) 
MARCIA GLEBYANE MACIEL QUIRINO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1654922 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/11/2020 08:51 ) 
MARIA CREUSA DE ARAUJO BORGES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1331096 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 18/11/2020 09:16 ) 
REGINA CELIA DA SILVA LIRA 

SECRETARIO 
Matrícula: 2358989 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufpb.br/documentos/ informando seu
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