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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete (15/09/2017), às nove horas, no Laboratório de 1 

Línguas Clássicas do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, reuniram-2 

se os membros do Colegiado do curso de Letras Clássicas para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 3 

[1] Comunicações; [2] Homologação da Ata da Décima Sexta Reunião do Colegiado; [3] Pedidos de 4 

Afastamento para 2018. Estiveram presentes os membros do Colegiado: Alcione Lucena de Albertim, Félix 5 

Augusto Rodrigues da Silva (suplente DLEM), Diógenes Marques Frazão de Souza, Jaynnoã Fernando Silva 6 

Lopes, Juvino Alves Maia Junior, Lucas Consolin Dezotti, Marco Valério Classe Colonnelli, Milton Marques Júnior 7 

(suplente DLCV). Estiveram presentes, como interessados, os professores Erick France Meira de Souza e Willy 8 

Paredes Soares. Havendo número legal, o professor Lucas, na condição de presidente, iniciou os trabalhos 9 

informando (a) que na última reunião do Conselho de Centro foi apresentado o orçamento para o ano 10 

corrente, em que se verifica um corte significativo tanto de custeio quanto de capital, com críticas à gestão dos 11 

recursos pelo atual governo, que tem retardado o repasse de verbas para o financeiro a ponto de tornar a 12 

Universidade inadimplente, à semelhança dos anos sob o governo de Fernando Henrique Cardoso; o professor 13 

Milton interveio dizendo que essa prática não é exclusiva dos governos mencionados, pois em sua experiência 14 

como servidor da Universidade sempre houve a necessidade de os reitores se dirigirem ao Ministério “com o 15 

pires na mão” em busca de verbas, de modo que é preciso evitar a seletividade crítica por ideologia partidária. 16 

Findo o debate, o professor Lucas informou sobre a “Bitweek”, semana de tecnologia do curso de Mídias 17 

Digitais, cujo tema este ano será o aniversário de quarenta anos da série cinematográfica Star Wars, que 18 

poderia suscitar alguma apresentação a respeito de narrativa épica ou mitológica por professores do curso de 19 

Letras Clássicas, de modo a estabelecer relações interdisciplinares. Não havendo interesse manifesto, o 20 

professor Lucas informou sobre a Semana de Recepção do curso, realizada no início do período, que teve 21 

frequência média de 50% dos alunos ativos e será incluída no formulário de autoavaliação do próximo ano. Em 22 

seguida, o professor Lucas informou sobre o trâmite do novo Projeto Político Pedagógico, com a notícia de que 23 

estava prestes a ser submetido à apreciação do Consepe, de modo que há chances de que venha a ser 24 

implementado já no próximo período acadêmico, a depender da celeridade da relatoria do processo nesta 25 

última instância. seguida, o professor Lucas informou sobre as regras de funcionamento do Laboratório, que 26 

vem sendo mantido aberto à comunidade diariamente entre as catorze e as dezoito horas, graças à 27 

colaboração voluntária de alunos do curso; além disso, recomendou que os professores, via de regra, não 28 

incentivem seus alunos a acessar a área do acervo bibliográfico, para evitar que o voluntário tenha a 29 

responsabilidade de vigiar os usuários; o professor Marco pontuou que ele próprio costuma estimular os 30 

alunos a conhecerem o acervo e que não gostaria de deixar de fazê-lo, de modo a assumir a responsabilidade; 31 

o professor Lucas ressaltou que a regra visaria apenas proteger os colaboradores na ausência de professor 32 



responsável, estando assegurada a autonomia de cada docente para dispor dos materiais do curso como achar 33 

conveniente. Em seguida, o professor Lucas informou sobre a iminência da Visita da Comissão de Avaliação 34 

para Renovação de Reconhecimento do Curso pelo Ministério da Educação, reforçando o apelo para que todos 35 

os docentes organizem seus dossiês, de que constem: currículo Lattes, documentos comprobatórios de 36 

formação (todas), documentos comprobatórios de experiência profissional (todos) e documentos 37 

comprobatórios de produtividade (últimos três anos). Terminadas as comunicações, o professor Lucas passou à 38 

homologação da ata da décima sexta reunião do Colegiado, a qual foi aprovada por unanimidade pelos 39 

presentes, sem modificações. Por fim, veio à pauta os Pedidos de Afastamento previstos para o ano de dois mil 40 

e dezoito, ponto motivado por solicitação do professor Willy Paredes Soares, que apresentou documentação 41 

completa para um curso de pós-doutoramento, carecendo apenas de aprovação de seu afastamento pelo 42 

Colegiado; nesse momento, o professor Erick France Meira de Souza manifestou necessidade semelhante, 43 

porém para término de seu curso de doutoramento, cujo prazo é justamente o final do referido ano; em vista 44 

disso, debateu-se a questão no sentido de saber se a ausência de dois professores, mesmo que substituídos 45 

por docentes temporários, cuja carga horária costuma ser de vinte horas semanais, não viria a comprometer a 46 

oferta de disciplinas a ponto de inviabilizar o curso; considerando que é praticamente certo que o novo projeto 47 

poedagógico estará implementado a partir do segundo semestre do próximo ano, e concordando com a 48 

posição da área de que o doutoramento de um docente deve ter prioridade sobre cursos de formação 49 

complementar, o professor Willy propôs que fosse concedida ao professor Érick a oportunidade de pedir 50 

afastamento a partir do início de dois mil e dezoito, ficando adiado o seu afastamento para o segundo 51 

semestre do mesmo ano; tendo sido esse posicionamento apreciado por todos, foi colocado em votação e 52 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o professor Lucas Consolin Dezotti encerrou a reunião 53 

da qual lavrou-se esta ata, que foi lida, discutida, aprovada e assinada pelos membros presentes. João Pessoa, 54 

quinze de setembro de dois mil e dezessete. 55 

ALCIONE LUCENA DE ALBERTIM  ___________________________________________________  56 

FÉLIX AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA ______________________________________________  57 

DIOGENES MARQUES FRAZÃO DE SOUZA  ____________________________________________  58 

JAYNNOÃ FERNANDO SILVA LOPES  _________________________________________________  59 

JUVINO ALVES MAIA JUNIOR  ______________________________________________________  60 

LUCAS CONSOLIN DEZOTTI  _______________________________________________________  61 

MARCO VALÉRIO CLASSE COLONNELLI  ______________________________________________  62 

MILTON MARQUES JÚNIOR _______________________________________________________  63 


