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Ata da 273ª Reunião Ordinária do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV) do 1 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove, às catorze horas, na sala 3 

402 do CCHLA, sob a presidência do professor Hermano de França Rodrigues, Chefe do DLCV, 4 

contando com a presença dos seguintes professores: Alyere Silva Farias, Amanda Ramalho de 5 

Freitas Brito, Ana Cláudia Félix Gualberto, Ana Cristina Marinho Lúcio, Diógenes Marques 6 

Frazão de Souza, Felipe dos Santos Almeida, Hermes Orígenes Duarte Vieira, Juvino Alves Maia 7 

Júnior, Lucas Consolin Dezotti, Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne e Marco Valério 8 

Classe Colonnelli. Justificaram as ausências as professoras Fabiana Ferreira da Costa e Vanessa 9 

Neves Riambau Pinheiro. Verificada a existência de quórum, o Presidente do Colegiado deu as 10 

boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião com os 1) Informes da Chefia. 1.1) O professor 11 

Hermano Rodrigues informou que esta seria a primeira reunião após a sua eleição para Chefe 12 

do DLCV, juntamente com o professor Felipe Almeida, na condição de Vice-Chefe. Em seu 13 

primeiro pronunciamento como Chefe de Departamento, o professor Hermano agradeceu a 14 

votação obtida e a confiança dos professores na chapa composta por ele e pelo professor Felipe 15 

e destacou que esta seria a primeira reunião de Colegiado sem a participação dos professores 16 

da área de Língua Portuguesa e Linguística, os quais foram migrados para o DLPL, 17 

Departamento de Língua Portuguesa e Linguística. 1.2) Em seguida, o Senhor Chefe deu as 18 

boas-vindas à Amanda Ramalho de Freitas Brito, professora recém-empossada da área de 19 

Literaturas. 1.3) Dando sequência aos informes, o professor Hermano Rodrigues comunicou 20 

que, em primeiro de março, foram publicadas, no Diário Oficial da União, as portarias de 21 

aposentadoria dos professores Amador Ribeiro Neto e Maria Bernardete da Nóbrega. 22 

Complementando o informe, o Senhor Chefe informou que, com as publicações das portarias 23 

supracitadas, as solicitações de nomeação das professoras Rinah de Araújo Souto e Franciane 24 

Conceição da Silva, aprovadas em segundo e terceiro lugares, respectivamente, no último 25 

Concurso para Professor de Literaturas de Língua Portuguesa, foram encaminhadas aos setores 26 

competentes desta Universidade. Terminados os informes da Chefia, o Senhor Presidente 27 

facultou a palavra aos presentes para os 2) Informes Gerais. 2.1) A professora Alyere Farias 28 

informou que, no dia vinte de março do corrente, ocorrerá o evento “Mulheres em Cena”, o 29 

qual será realizado nas dependências do CCHLA. 2.2) O professor Hermano Rodrigues, 30 

Coordenador da Sala de Estudos “Hernani Cidadi”, comunicou que fora criada uma página WEB 31 

para a referida Sala de Estudos. O professor acrescentou que parte do acervo depositado na 32 

sala fora encaminhado para restauração. Finalizando o informe, ele registrou que o Hernani 33 



Cidade está aberto ao público apenas no período da manhã. 2.3) A professora Ana Marinho 34 

comentou sobre a complexidade na contratação dos dois professores visitantes que atuarão no 35 

Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL. Segundo a professora, os docentes classificados 36 

foram notificados sobre a assinatura dos contratos e espera que ambos os professores assinem 37 

os contratos até o fim do mês de março do corrente. Finalizando o seu informe, a professora 38 

Ana sugeriu que os professores visitantes também atuassem nos cursos de graduação e que as 39 

áreas poderiam pensar na possibilidade de distribuir disciplinas para tais professores. Não 40 

havendo mais inscritos para informes, o professor Hermano Rodrigus deu prosseguimento à 41 

reunião com a 3) apreciação da ata da 272ª Reunião Ordinária do Colegiado Departamental. O 42 

documento foi posto em discussão e, não havendo considerações por parte dos membros do 43 

Colegiado, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente deu 44 

sequência à reunião ao colocar em pauta a 4) Apreciação do Relatório final do processo 45 

seletivo simplificado para professor substituto de Literaturas de Língua Portuguesa. A 46 

professora Ana Cláudia Gualberto, presidente da banca examinadora do referido processo 47 

seletivo, fez um breve relato sobre as fases do concurso, classificando-as como tranquilas. 48 

Lamentou, entretanto, a aprovação de apenas um candidato. O relatório foi colocado em 49 

discussão e, não havendo considerações por parte dos membros do Colegiado, foi submetido à 50 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo ponto de pauta foi o 5) Desligamento da 51 

professora Alyere Silva Farias da coordenação do Programa de Pesquisa em Literatura 52 

Popular (PPLP) e eleição de um(a) novo(a) coordenador(a) para o referido programa. A 53 

professora Alyere Farias fez um breve relato de sua atuação no PPLP, destacando, sobretudo, o 54 

legado deixado pela professora Fátima Batista, mentora do Programa supracitado. A professora 55 

Alyere comentou sobre as dificuldades estruturais em relação à catalogação do acervo do PPLP, 56 

pois o Programa não dispõe de bibliotecário e há o fato de os servidores técnico-57 

administrativos da Biblioteca Central não poderem atuar no PPLP, pois o projeto é vinculado ao 58 

CCHLA/DLCV. Finalizando a sua fala, a professora Alyere explicou que não poderia ficar no PPLP, 59 

pois está envolvida em outras ações e projetos de pesquisa, como o NUPPO e a Coordenação 60 

de Estágio do curso de Letras-Português. Em discussão, a professora Ana Marinho ponderou 61 

sobre a possibilidade de o acervo bibliográfico do PPLP ser transferido para a biblioteca setorial 62 

do CCHLA. No entender da professora Ana, o Programa de Pós-Graduação em Letras poderia 63 

absorver o PPLP e o acervo bibliográfico ficaria na biblioteca setorial do CCHLA. A professora 64 

Ana Cláudia Gualberto sugeriu que a professora Alyere, ao repassar as informações para o(a) 65 

futuro(a) coordenador(a), destacasse que a professora Fatima Batista, já aposentada, continua 66 

atuante no Programa e poderia oferecer um bom suporte à(ao) futuro(a) coordenador(a). 67 

Retomando a palavra, a professora Alyere destacou que, caso o acervo do PPLP migrasse para a 68 

Biblioteca Setorial do CCHLA, os alunos poderiam ter acesso ao material com mais facilidade, 69 

pois o ambiente possui bibliotecária, a qual poderá ficar responsável por catalogar o material.  70 

Após longa discussão, o encaminhamento sugerido foi realizar o desligamento da professora 71 

Alyere Farias da coordenação do PPLP e que a função de coordenador do referido programa 72 

permaneceria vaga até ser eleita um nova coordenação. Em votação, o encaminhamento foi 73 

aprovado por unanimidade. O ponto de pauta seguinte tratou da 6) Discussão sobre o 74 

Regimento Interno do DLCV. O Senhor Presidente passou a palavra ao vice-chefe do DLCV, 75 

professor Felipe dos Santos Almeida, para que, na condição de membro da Comissão 76 



responsável por elaborar o Regimento do DLCV, conduzisse a discussão sobre o referido 77 

documento. O professor Felipe informou que o texto da minuta do Regimento havia sido 78 

finalizado, mas que estava ajustando a tabela de Encargos Docentes, com fins de adequação à 79 

nova Resolução, 52/2018, publicada pelo CONSEPE no início do corrente ano. O professor 80 

Felipe sugeriu que fossem discutidos alguns destaques da minuta do Regimento do DLCV, 81 

sobretudo os que tratavam da organização administrativa do Departamento, no que se referia 82 

às Comissões e manutenção das áreas acadêmicas. Em discussão, a proposta encaminhada foi a 83 

de manter as áreas acadêmicas, a saber Clássicas e Literaturas, e que fossem definidos os 84 

nomes dos coordenadores das respectivas áreas. O encaminhamento foi colocado em votação 85 

e aprovado por unanimidade. Para a coordenação da área de Clássicas, foi encaminhado que 86 

o(a) docente responsável por coordenar o curso de Letras Clássicas, seria também responsável 87 

por coordenar a área supracitada. Para a coordenação da área de Literaturas, foi encaminhado 88 

o nome do professor Hermano de França Rodrigues, atual Chefe do DLCV. Ambos os 89 

encaminhamentos foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O próximo 90 

destaque da minuta do Regimento foi a definição dos membros da Comissão de Encargos 91 

Docentes, de Avaliação e Capacitação Docente e da Comissão de Projetos. Em votação, foram 92 

eleitos, por unanimidade, para compor a Comissão de Encargos Docentes, os professores 93 

Hermano de França Rodrigues e Felipe dos Santos Almeida, na condição de titulares, e Marco 94 

Valério Classe Colonnelli, na condição de suplente. Contudo, foi destacada a necessidade de 95 

mais um docente para compor a Comissão de Encargos Docentes. Como não houve mais 96 

interessados em compor a referida Comissão,  ficou decidido que a eleição do novo membro 97 

ficaria para a próxima reunião de Colegiado. Para a Comissão de Avaliação e Capacitação 98 

Docente, foram eleitos, por unanimidade, os professores Felipe dos Santos Almeida, Juvino 99 

Alves Maia Júnior e Marco Valério Classe Colonnelli. Para a Comissão de Projetos, foram eleitos, 100 

por unanimidade, os nomes dos professores Amanda Ramalho de Freitas Brito e Hermes 101 

Orígenes Duarte Vieira. Como não houve mais interessados em compor a Comissão de Projetos 102 

e considerando que seria necessário mais um membro para a referida Comissão, ficou definido 103 

que, na próxima reunião do Colegiado, seria eleito mais um docente para integrar a Comissão 104 

de Projetos. Retomando a palavra, o professor Hermano Rodrigues deu sequência à reunião 105 

com a apreciação dos 7) Processos em pauta. 7.1) Processo nº 23074.003194/2019-55, em que 106 

Lucas Consolin Dezotti solicita progressão funcional horizontal de Adjunto I para II. Relatoria: 107 

Comissão de Progressão Funcional. Parecer favorável colocado em votação e aprovado por 108 

unanimidade. 8) Projetos de extensão para referendar: 8.1) “Oficinas de saberes: construindo 109 

práticas sociais letradas na escola e na comunidade”. Coordenação: Eliana Vasconcelos da 110 

Silva Esvael; Colaboradoras: Josete Marinho de Lucena e Alyere Silva Farias; 8.2) “Mulheres em 111 

cena: protagonismo feminino na Cultura Popular”. Coordenação: Luciana Eleonora de Freitas 112 

Calado Deplagne. Coordenação adjunta: Ana Cristina Marinho Lúcio e Alyere Silva Farias; 8.3) 113 

“Linguagens e Ecocrítica na Educação Básica”. Coordenação: Prof. Pedro Farias Francelino. 8.4) 114 

“Para além da estética: razões para a Literatura, Reflexões para o leitor”. Coordenação: Prof. 115 

Hermano de França Rodrigues. Coordenação adjunta: Profa. Fabiana Souza Silva. 8.5)“Mobilang 116 

UFPB: mobilidade, cidadania e plurilinguismo na Paraíba”. Coordenação: Profa. Socorro 117 

Cláudia Tavares de Sousa. 8.6)“Mapeamento dos conhecimentos linguísticos na resolução de 118 

problemas da Olimpíada Brasileira de Linguística (OBL) na graduação e no ensino médio”. 119 



Coordenação: Prof. Márcio Martins Leitão. 8.7) “O Folheto de cordel: pluralidade de 120 

linguagens”. Coordenação: Alyere Silva Farias. Coordenação adjunta: Ana Cristina Marinho 121 

Lúcio e Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne. Terminada a apreciação dos processos e 122 

nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Alexandre de 123 

Albuquerque Sousa, Secretário Executivo do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 124 

lavrei a presente ata, que após ser lida, discutida e colocada em votação, segue assinada pelo 125 

Senhor  Presidente e demais membros presentes.  126 
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