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Ao primeiro dia do mês de novembro de 2018, às 10:30 hs, na Sala de Reuniões do 1 

CCTA, deu-se início a reunião ordinária do Colegiado do DEJOR, com as presenças dos 2 

professores Carlos Azevedo, Dinarte Varella, Fabiana Siqueira, Glória Rabay, Joana 3 

Belarmino, Marluce Pereira, Suelly Maux, Patrícia Monteiro, Paula Paes, Sandra 4 

Raquew, Zulmira Nóbrega e o chefe do departamento, professor Edônio Alves. A 5 

sessão teve início com os INFORMES. A Assistente de Graduação do CCTA, Sheila 6 

Accioly, a convite do professor e chefe de departamento, Edônio Alves, esteve presente 7 

para discutir acerca dos impactos, nos cursos das áreas de humanas - consequentemente 8 

no curso de Jornalismo -, aguardados no âmbito acadêmico-universitário, com o 9 

mandado do novo Presidente da República.  O professor Dinarte Varela considerou, no 10 

entanto, a discussão apropriada para outro momento, dada ausência de proposições 11 

concretas, para o caso, por parte da Assessoria de Graduação do CCTA, representada, 12 

na ocasião, pela própria professora Sheila Accioly. Segundo esta, o Centro pede 13 

estratégias e contribuições dos colegiados de departamentos e coordenações para 14 

enfrentamento do que pode vir com a nova administração da Presidência da República. 15 

A professora Sandra Raquew destacou a importância da Assessoria de Graduação 16 

estreitar relação com os departamentos para que estes tenham conhecimento das ações 17 

implementadas pelo Centro na área de graduação. O professor Edônio Alves sugeriu 18 

que a professora e assessora, Sheila Accioly, apresentasse ao departamento pauta com 19 

assuntos definidos para a viabilização de discussões e deliberações concretas, em 20 

reunião a ser criada para esta finalidade. Em seguida, ainda dentro do espaço reservado 21 

aos informes, a professora Joana Belarmino informou que não pôde comparecer às 22 

reuniões da Comissão do CCTA junto à Estatuinte da UFPB e declarou seu interesse em 23 

sair da referida comissão, assunto que ficou de ser resolvido na gestão do novo chefe de 24 

departamento, professor Dinarte Varela. Encerrados os informes, foram inclusos em 25 

pauta o processo de licença capacitação da professora Joana Belarmino, a pedido de seu 26 

relator, Dinarte Varela, e o pedido de permissão para atuar junto à coordenação  do 27 



curso de Aperfeiçoamento em Produção de Material Didático e Formação de 28 

Medidadores de Leitura para a Educação de Jovens e Adultos, feito pela professora 29 

Marluce Pereira. Ambas as inclusões foram aprovadas por unanimidade. Inicialmente, 30 

foi discutido, o pedido de afastamento para gozo de licença capacitação da professora 31 

Joana Belarmino. Após a leitura do parecer ao respectivo processo, este foi aprovado 32 

por unanimidade, sendo o afastamento, em períodos parcelados, compreendendo seu 33 

período de ausência entre 17 de novembro e 17 de dezembro, de 2018, e 01 de fevereiro 34 

e 01 de abril, de 2019.  Em seguida, foi votado e aprovado, também por unanimidade, o 35 

pedido da professora Marluce Pereira para assumir a coordenação do curso de 36 

Aperfeiçoamento em Produção de Material Didático e Formação de Medidadores de 37 

Leitura para a Educação de Jovens e Adultos. Na sequência, o colegiado discutiu os 38 

pontos já previstos em pauta, iniciando com o pedido – feito pela autora em 39 

procedimento administrativo protocolado na secretaria do DEJOR – de aproveitamento 40 

por contratação dela - professora substituta Patrícia Monteiro -, aprovada em concurso 41 

público de caráter efetivo, realizado em outra universidade federal. Foi votado e 42 

aprovado, por unanimidade, o interesse do DEJOR em realizar o aproveitamento da 43 

docente, com vistas ao suprimento da vaga originada no Departamento de Jornalismo, 44 

proveniente da aposentadoria do professor Carmélio Reynaldo, já efetivada pela 45 

administração superior da UFPB. A esse respeito, foi direcionado à professora Suelly 46 

Maux que desse parecer sobre o caso, no processo que formaliza o pedido de 47 

aproveitamento, a fim de que seja submetido à discussão e deliberação pelo Colegiado 48 

do DEJOR, em reunião extraordinária a ser convocada e realizada para este fim. Dado 49 

por encerrado este assunto, o professor Edônio Alves trouxe ao colégio docente a 50 

homologação da escolha – feita em consulta aos três segmentos do DEJOR: professores, 51 

funcionários e alunos - do professor Dinarte Varela e da professora Suelly Maux como 52 

chefe e subchefe, respectivamente, do Departamento, em eleição realizada no dia 02 de 53 

outubro. A homologação foi aprovada por unanimidade. Feito isto, o professor Edônio 54 

Alves apresentou um relatório referente à sua gestão enquanto chefe departamental 55 

durante o período de julho de 2016 a novembro de 2018. E não havendo mais nada a 56 

tratar, deu-se por encerrada a reunião, e eu Ysabelly Morais, lavrei a presente ata que 57 

será assinada por mim e por todos os membros deste Colegiado aqui referenciado. 58 


