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Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Letras Clássicas (Grego e Latim), do Centro de Ciências 1 
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, realizada aos 17 dias do mês de abril de dois mil e 2 
quatorze (17/04/2014), às dez horas (10h00min), no Laboratório de Letras Clássicas, sob a presidência do 3 
professor Juvino Alves Maia Júnior, contando com a presença dos seguintes professores: Alcione Lucena de 4 
Albertim, Erick France Meira de Souza, Felipe dos Santos Almeida, Hermes Orígenes Duarte Vieira, Milton 5 
Marques Júnior, Marco Valério Classe Colonnelli e Willy Paredes Soares. Havendo número legal, o presidente, 6 
iniciando a reunião, apresentou os seguintes pontos de pauta: 1) Informes Gerais2) Disciplinas noturnas de 7 
Letras Português3) Indicação dos novos membros do NDE 4) Definição das datas para o Encontro de Estudos 8 
Clássicos do Nordeste, e passou a palavra para os professoresFelipe dos Santos Almeida e Marco Valério C. 9 
Colonnelli.1)Como informes gerais, esses professoresrelataram o encontro ocorrido com a Diretora de Centro 10 
do CCHLA, durante o recesso. O ponto central desse encontro tratara-se da solicitação de professores 11 
substitutos ou temporários para a área de Letras Clássicas. A Diretora de Centroesclarecera a impossibilidade 12 
de abertura de vaga para professores, porém comentara a necessidade de se pedir temporariamente vagas ao 13 
curso de filosofia, atividade de que ela mesma se encarregaria. Ainda como informes gerais, os mesmos 14 
professores expuseram alguns problemas dos programas de disciplina apresentados pelo corpo docente do 15 
curso, ressaltando a não correspondência entre as ementas dos programas e as ementas dispostas no PPC. Um 16 
longo debate se iniciou acerca dessas ementas e da unificação dos programas de disciplina. Para não prolongar 17 
a reunião de colegiado, resolveu-se passar essa para o âmbito do NDE, posteriormente retornando à pauta do 18 
colegiado. 2)Diante da informação recebida da Diretora de centro, que apresentara a impossibilidade de se 19 
contratarem novos professores, o colegiado iniciou longo debate acerca da capacidade do corpo docente do 20 
curso em ministrar as disciplinas noturnas de Letras Português. Optando pela preferência às disciplinas do 21 
próprio curso, também de integralização curricular noturna, o colegiado decidiu, por imposição dos choques de 22 
horário e da elevada carga horário, fornecerprofessor apenas para a disciplina noturna de Língua Latina, se a 23 
mesma for disponibilizada nas segundas e terças das 20h40 às 22h20. Quanto à disciplina Introdução aos 24 
Estudos Clássicos, o colegiado decidiu não oferecer professor, devido aos argumentos já citados acima. 3)O 25 
presidente do colegiado deu prosseguimento à reunião apresentando como próximo ponto de pauta a 26 
indicação de novos membros do NDE, uma vez que o mandato dos atuais membros acabara em 16 de abril. 27 
Após breve discussão, os novos membros, com mandato até 17 de abril de 2016, foram indicados e nomeados, 28 
são eles: Erick France Meira de Souza, Felipe dos Santos Almeida, ambos em segundo mandato, Lucas 29 
ConsolinDezotti, Marco Valério Classe Colonnelli e Milton Marques Júnior, a ser completado pelo coordenador 30 
do curso como membro natural do NDE e seu presidente.4)Por fim, o presidente do colegiado apresentou o 31 
último ponto de pauta e passou a palavra para a professora Alcione Lucena de Albertim, membro da comissão 32 
do Encontro de Letras Clássicas. A professora expôs a possibilidade de se transformar o encontro local em um 33 
regional, devido à disponibilidade de professores da UFBA de participarem da organização do evento. Todos 34 
concordaram e nomearam o evento de Encontro de Estudos Clássicos do Nordeste, a ocorrer de 29 de outubro 35 
a 1 de novembro de 2014.Nada mais havendo a tratar, o presidente do colegiado, Juvino Alves Maia Júnior,deu 36 
por encerrada a reunião, e lavrou-se esta ata da 7ª Reunião Ordinária, que será assinada pelos professores que 37 
compõem este Colegiado. João Pessoa, dezessete (17) de abril de 2014. 38 
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