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1 APRESENTAÇÃO

O diagnóstico da situação arquivística de uma instituição é o instrumento
técnico que direciona as ações a serem tomadas no planejamento dos recursos
humanos, físicos, materiais e tecnológicos empregados no gerenciamento da
informação e na gestão de documentos.
A necessidade de realização desse diagnóstico foi levantada no início das
atividades do primeiro servidor com o cargo de Arquivista do Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em fevereiro de 2018, que
procedeu a solicitação por meio do requerimento nº 1/2018 ao Diretor do Centro,
solicitando autorização para as ações do Planejamento de Atividades Arquivísticas
(anexo 1).
O diagnóstico documental tem como objetivos:


Registrar a realidade da situação arquivística do CCJ;



Apresentar propostas de melhoria na gestão da informação;



Subsidiar a atualização do Plano de Classificação e da Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos das IFES com a inclusão
das novas tipologias encontradas;



Estabelecer parâmetros de avaliação da produção documental e
organização dos arquivos setoriais;



Subsidiar a realização das atividades de consultoria técnica, capacitação
e aplicação dos instrumentos de gestão de documentos;



Fornecer informações que auxiliem a tomada de decisões por parte da
administração;



Subsidiar a adoção de medidas de preservação da memória institucional
a partir dos documentos produzidos e acumulados;



Tornar público o conhecimento obtido no levantamento ora realizado.

O levantamento dos dados das unidades do CCJ ocorreu nos meses de abril e
maio de 2018 e foi realizado pelo Arquivista em todos os órgãos integrantes da
estrutura orgânica regimental do centro em que foi possível a coleta de dados.
O Arquivista agradece a disponibilidade e colaboração dos gestores e demais
servidores das unidades visitadas durante a aplicação dos questionários e entrevistas
para a composição deste diagnóstico.
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2 HISTÓRICO DO CCJ

O atual Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) iniciou suas atividades na década de
1950, ainda como instituição privada, e com o nome de Faculdade de Direito da
Paraíba. Posteriormente, foi vinculado à Universidade da Paraíba através de Lei
Estadual, até fazer parte da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), através de
Decreto Presidencial.
As mudanças de denominação, local de funcionamento e estrutura
administrativa são determinantes para a compreensão do contexto de produção,
acumulação e preservação dos documentos.
De acordo com GOMES (2014), a história do CCJ teve a seguinte cronologia:
1949 - Criação da instituição Faculdade de Direito da Paraíba como entidade privada;
1951- Início das atividades no Grupo Escolar Antônio Pessoa, sediado na Rua
Beaurepaire Rohan, com a realização do primeiro vestibular em 11 de abril;
- Emissão de parecer favorável e definitivo pelo Conselho Nacional de Educação sobre
o funcionamento da Faculdade de Direito da Paraíba, em 9 de abril de 1951;
- Realização da aula inaugural ministrada pelo Desembargador Flóscolo da Nóbrega em
1 de maio de 1951;
1953 – Instalação, em 11 de abril, em prédio próprio (construção dos Jesuítas – na
Praça João Pessoa), doado pelo Governador José Américo de Almeida;
- Reconhecimento do Curso, em 28 de julho, através do Decreto Federal nº 33.404/53
do Presidente Getúlio Vargas;
1955 – Criação da Universidade da Paraíba – Lei Estadual nº 1.366/55, no Governo de
José Américo de Almeida, sendo a Faculdade de Direito agregada à nova Instituição,
diplomando neste mesmo ano, seus primeiros advogados;
1956 – Equiparação da Universidade da Paraíba, efetuada pelo Decreto nº 40.160/56
do Presidente Juscelino Kubitscheck;
1960 – Federalização da Universidade da Paraíba, efetuada pelo Decreto nº 3.835/60
do Presidente Juscelino Kubitscheck, passando a Faculdade de Direito a pertencer à
Universidade Federal da Paraíba;
1973 – Faculdade de Direito passa a integrar o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas,
após a Reforma Centrica da UFPB;
- Transferência do Curso de Direito para o Campus Universitário;
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1988 – Criação do Centro de Ciências Jurídicas, pelo reitor Antônio de Souza Sobrinho,
desvinculando-o do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA), por meio da Portaria
nº 90/88, de 27 de dezembro de 1988;
1990 – Retorno do Curso de Direito para a sua sede primitiva na Praça João Pessoa,
sob a direção da Professora Onélia Rocha Setúbal Queiroga;
1992 – Criação do Curso de Mestrado em Ciências Jurídicas;
2009 – Curso de Direito de João Pessoa passa a funcionar na nova sede do CCJ no
Campus I, deixando as instalações construídas pelos Jesuítas (após 58 anos
funcionando naquele local);
- Criação do curso de Direito na cidade de Santa Rita, dentro do Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. As aulas do novo
curso acontecem no prédio dos Jesuítas até a conclusão das obras na cidade de Santa
Rita;
2010 – Criação do Curso de Doutorado em Ciências Jurídicas
2014 – O Curso de Ciências Jurídicas da unidade avançada do CCJ deixa o prédio da
Praça João Pessoa e se instala definitivamente na cidade de Santa Rita.
Os atos constitutivos do CCJ ou de relevância para este diagnóstico conhecidos
até a conclusão deste relatório são os seguintes:













Decreto Federal nº 33.404, de 28/07/1953 – criação do Curso de Graduação
em Direito na modalidade Bacharelado, do Campus João Pessoa;
Lei Estadual nº 1.366/1955 - criação da Universidade da Paraíba;
Lei Federal nº 3.835/1960 – federalização da Universidade da Paraíba e
criação da Universidade Federal da Paraíba;
Certidão Fls. 44v a 49, do Cartório Pedro Ulysses, de 20/01/1961 – cessão do
prédio construído pelos Jesuítas no século XVIII do Governo do Estado para a
Faculdade de Direito da Paraíba;
Decreto Estadual nº 8.630/1980 – tombamento do prédio da Faculdade de
Direito;
Portaria R/GR nº 90/1988 – implantação do CCJ;
Resolução nº 44/1989 do Conselho Universitário (CONSUNI), de 28/07/1989 criação do CCJ;
Parecer nº 585/1990 do Conselho Federal de Educação (CFE), de 05/07/1990,
de acordo com o Processo nº 23001001004/88-33 – autorização da alteração
do Estatuto da UFPB para a criação do CCJ;
Resolução nº 4/1992 do CONSUNI – criação do Curso de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas do CCJ em nível de Mestrado;
Resolução nº 3/2009 do CONSUNI, de 26/05/2009 – criação do Curso de
Graduação em Direito na modalidade Bacharelado, da unidade avançada do
CCJ na cidade de Santa Rita-PB;
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Resolução nº 08/2010 do CONSUNI – autorização do Curso de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas do CCJ em nível de Doutorado;
Resolução nº 23/2010 do CONSUNI – criação do Curso de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas do CCJ em nível de Doutorado;
Resolução nº 2/2015 do CONSUNI, de 24/03/2015 – aprovação do regimento
interno vigente do CCJ.

O levantamento da história e dos atos de constituição do CCJ serve como base
para o estabelecimento de um elemento fundamental para a organização da
informação contida no acervo da instituição – os fundos arquivísticos, definidos pela
legislação (BRASIL, 2005) como o conjunto de documentos de uma mesma
proveniência.
De acordo com as informações obtidas, infere-se a existência de ao menos 5
fundos arquivísticos relacionados ao CCJ, a saber:






Instituição Privada Independente – de 1949 a 1955
Instituição Privada agregada à Universidade da Paraíba – de 1955 a 1960
Instituição Pública agregada à UFPB como Faculdade – de 1960 a 1973
Instituição Pública agregada à UFPB no CCSA – de 1973 a 1988
Instituição Pública agregada à UFPB no CCJ – de 1988 aos dias atuais

A atividade de identificação de fundos arquivísticos vai além do agrupamento
de documentos de acordo com o produtor. COOK (2017) aponta que o contexto
administrativo em que a produção ocorreu,a natureza da função exercida que levou à
criação dos documentos e o controle exercido sobre o sistema de arquivamento são
outros fatores relevantes.
É importante esclarecer que a indicação desses fundos é uma proposta
preliminar, anterior ao processamento técnico da documentação, sobretudo aquela de
valor permanente, podendo ser aperfeiçoada após o início do tratamento do acervo.
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3 MEMÓRIA DO ENSINO DE DIREITO NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
O Curso de Direito do estado da Paraíba foi o sétimo a ser criado na região
nordeste, ficando à frente apenas dos estados do Rio Grande do Norte e Sergipe. A
literatura sobre o tema denota que a proximidade com a Faculdade de Direito do
Recife foi um empecilho para a sua instalação anterior, mesmo que as tentativas
tivessem iniciado bem antes, com o Barão do Abiaí pleiteando tal demanda desde
1885.
Mesmo assim, graças a um esforço conjunto coordenado pelo então
governador José Américo de Almeida, 58 anos após a criação dos cursos jurídicos no
Brasil, é criada a Faculdade de Direito da Paraíba, cuja história de criação é
contemporânea ao início da Universidade Federal da Paraíba.
A criação dos cursos de direito na região nordeste teve a seguinte cronologia:
1827 – Faculdade de Direito do Recife, atualmente UFPE
1891 – Faculdade de Direito da Bahia, atualmente UFBA
1903 – Faculdade de Direito do Ceará, atualmente UFC
1918 – Faculdade de Direito do Maranhão, atualmente UFMA
1931 – Faculdade de Direito de Alagoas, atualmente UFAL
1931 – Faculdade de Direito do Piauí, atualmente UFPI
1949 – Faculdade de Direito da Paraíba, atualmente UFPB
1958 – Faculdade de Direito de Natal, atualmente UFRN
1968 – Faculdade de Direito de Sergipe, atualmente UFS
Visando contribuir para o entendimento acerca da realidade dos Arquivos dos
cursos de Direito da região e da necessidade de intervenção da gestão quanto à
preservação e acesso as informações contidas nos documentos, temos abaixo um
relato da experiência de visita aos Arquivos das duas Faculdades de Direito mais
antigas da região nordeste.

3.1 O Memorial da Faculdade de Direito da Bahia

Antes mesmo de ter consciência da sua lotação atual, em maio de 2017, o
Arquivista do CCJ teve a oportunidade de conhecer o Memorial da Faculdade de
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Direito da Bahia, no Encontro Regional de Arquivistas das IFES, na cidade de Salvador,
conforme fotos a seguir:
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É possível perceber que a Universidade Federal da Bahia, por sua importância
histórica como 2º curso de Direito do Nordeste, decidiu por preservar com todas as
condições adequadas que o caso requer os documentos arquivísticos da sua Faculdade
de Direito, direcionando um prédio inteiro para o Memorial da Faculdade e
fornecendo recursos humanos, materiais e tecnológicos para a transformação do
espaço num local de memória e de cultura para a sociedade baiana.
Na foto 1 tem-se um espaço de exposições dos documentos constitutivos da
Faculdade, além de textos e objetos de importância histórica para a instituição. Na
foto 2 são vistos os quadros com as revelações dos negativos de vidro das placas e
convites de formatura das primeiras turmas do curso de Direito da faculdade. Nas
fotos 3 e 4 é possível perceber a exposição dos documentos na visita guiada que é
realizada pelos profissionais do memorial. Na foto 5 tem-se a sala do acervo tratado,
preservado em arquivos deslizantes fechados. Na foto 6, um equipamento para
higienização de documentos e na foto 7 a placa que indica o espaço reservado para o
memorial.

3.2 O Arquivo da Faculdade de Direito do Recife

Nesse contexto, considerando que João Pessoa fica a pouco mais de 100 km da
cidade do Recife, onde funciona o 1º curso de Direito da região, foi solicitado pelo
Arquivista do CCJ ao Diretor do CCJ da UFPB permissão para conhecer o trabalho do
Arquivo da Faculdade de Direito do Recife, na UFPE, com o objetivo de entender se as
práticas da Bahia também eram utilizadas em Pernambuco e como poderíamos
aprender com as experiências das outras universidades e enriquecer o planejamento
do trabalho a ser realizado na UFPB.
A visita ao prédio do Arquivo Geral da Faculdade de Direito do Recife, foi
realizada no dia 05/03/2018, conduzida pela Professora Daniele Alves, recém
transferida da UFPE para o Departamento de Ciência da Informação da UFPB,
pertencente ao CCSA, e pelas servidoras Ingrid Rique e Elivanda Pereira, técnicas em
arquivo com lotação no referido Arquivo.

O espaço reservado para o Arquivo possui aproximadamente 140m². Nessas
dimensões, há uma sala administrativa, uma sala reservada para o laboratório (ainda
sem funcionamento), espaço para pesquisador e um salão amplo, onde ficam os
arquivos deslizantes e o acervo tratado.
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Todo ambiente é climatizado e com controle de luminosidade através de
películas para controle da radiação UV que passam pelas janelas.

Os documentos da instituição apresentam uma ampla representatividade
histórica, haja vista que são datados a partir do século XIX, e trata-se de um dos mais
antigos cursos de Direito do país, marco no ensino e difusão dos saberes jurídicos no
Brasil. Além da importância histórica, os arquivos também comprovam fatos
administrativos relevantes da instituição.
Iniciando-se o processo de identificação, foram encontradas certidões de idade,
livros de matrícula, dossiês de aluno, registros de cartas de bacharéis e doutores,
correspondências diversas, regimentos internos, boletins oficiais, provas, dentre
outros. Os documentos encontrados apresentam informações valiosas para entender o
sistema educativo no Brasil monárquico e republicano, mas, sobretudo, por
transbordar informações sobre o sistema cultural dos últimos séculos.
O acervo é imenso e ainda está em processo de organização, ainda assim, o
número de consultas é significante e a disponibilização destes documentos, permitirá,
portanto, um maior e melhor acesso a estes. Maior pela possibilidade de uso e o
alcance de potenciais usuários, como por exemplo, pesquisadores, historiadores e a
comunidade em geral, que talvez nem mesmo tenha conhecimento de sua existência.
Dessa forma, a organização e disponibilização do acervo são mais do que uma
necessidade, é um dever social.
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O arquivo funciona num prédio anexo ao prédio principal da Faculdade de
Direito do Recife, composto de 3 blocos, onde também funcionam os escritórios de
prática jurídica em parceria com a Defensoria Pública de Pernambuco, além de salas de
aula dedicadas a um curso preparatório para o vestibular da UFPE, e salas dedicadas ao
depósito de materiais diversos.
Especificamente relacionada a atividade arquivística, o arquivo possui um
bloco, em que apenas um dos andares está sendo utilizado e possui a seguinte
estrutura:
1 sala de recepção de usuários
1 sala administrativa
1 sala de guarda do acervo tratado + atendimento ao pesquisador
1 sala de almoxarifado
1 sala de recepção de documentos
1 sala de seleção de documentos
1 sala de processamento técnico de documentos
2 computadores desktop
1 notebook
1 scanner multifuncional
1 scanner planetário para atendimento as demandas dos usuários
1 sala de recepção de documentos da hemeroteca (acervo de jornais)
1 sala de guarda da hemeroteca
1 copa
1 banheiro feminino
1 banheiro masculino
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Conhecer a realidade do Arquivo da Faculdade de Direito do Recife, reforça o
entendimento de que é fundamental o estabelecimento de uma política de
preservação dos documentos da Faculdade de Direito e do Centro de Ciências Jurídicas
da Universidade Federal da Paraíba, visando dentre outras finalidades, a preservação
da memória social da Paraíba e do ensino jurídico do Brasil.
Com esse objetivo, está em andamento o planejamento de ações arquivísticas
que contempla a realização deste Diagnóstico Documental como primeiro resultado,
em que é possível identificar as reais condições da atual massa documental acumulada
do CCJ da UFPB, com vistas à realização de um trabalho de organização, preservação e
acesso as informações contidas nessa documentação.
Graças a essa visita, dentre outras propostas, verificou-se que após a
organização do acervo da UFPB, há a possibilidade de construção de uma plataforma
online de acesso ao acervo das duas instituições, em que seja possível ao pesquisador
em qualquer parte do mundo, consultar a documentação relacionada ao ensino de
direito das duas universidades.
A ideia é que essa parceria seja um piloto para a implantação de um
instrumento de pesquisa conjunto que possa reunir as informações relacionadas ao
acervo das principais faculdades de direito do país, facilitando o acesso aos
documentos relacionados à história do direito e do ensino jurídico brasileiro.
Ou seja, não faltam elementos para corroborar a necessidade de
aprimoramento das ações arquivísticas com os documentos paraibanos.
A criação da Faculdade de Direito da Paraíba viabilizou a formação de grandes
nomes da sociedade paraibana, sendo premente a preservação dos documentos
constantes do seu acervo para a conservação da memória institucional do 1º Curso de
Direito do estado, do Centro de Ciências Jurídicas e da UFPB.
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4 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ARQUIVOS NA UFPB

Compreender as relações entre os diferentes órgãos na estrutura da
universidade é o primeiro passo para uma reflexão a respeito das atividades de
arquivo em cada uma das unidades. A composição estrutural é estabelecida pelo
regimento da UFPB, conforme abaixo:
Art. 4º Compõem a estrutura universitária:
I - Assembleia Universitária;
II - órgãos de administração superior;
III - órgãos de administração setorial;
IV - órgãos suplementares;
V - órgãos de apoio administrativo.

O centro é denominado órgão de administração setorial. No estatuto da UFPB
a estrutura funcional é definida assim:
Art. 6º A Universidade tem a seguinte estrutura funcional:
I - unidade de patrimônio e administração;
II - unidade com funções de ensino, pesquisa e extensão.
Parágrafo único. A estrutura organizacional será constituída pelos
departamentos reunidos em Centros.

O estatuto da UFPB define ainda que os centros são compostos pelos
Departamentos e suas atividades serão superintendidas pela Reitoria, da seguinte
forma:
Art. 11. Os Departamentos, unidades de ensino, pesquisa e extensão serão
agrupados em Centros, definidos como órgãos setoriais, com funções
deliberativas e executivas, em nível intermediário de administração.
Art. 12. As atividades dos Centros serão superintendidas, no Campus de
João Pessoa e nos demais campi, diretamente pela Reitoria.
[...]
Art. 36. A Reitoria, exercida pelo Reitor, é o órgão executivo da
administração superior que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
da Universidade

Dada a atribuição de superintendência da Reitoria, a situação ideal de gestão
dos Arquivos passa pela existência de políticas e normas que regulem as atividades de
Arquivo no âmbito de toda a UFPB, entretanto, a universidade ainda não concretizou
as ações necessárias para a consolidação desse modelo, embora já existam iniciativas
em andamento por parte dos profissionais do Arquivo Geral da Pró-reitoria de
Administração.
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4.1 Ausência de Política de Arquivo e de um Sistema de Arquivos da UFPB

A literatura que trata sobre o tema da organização e funcionamento dos
arquivos, sobretudo no âmbito das instituições federais de ensino superior, sugere que
as atividades de arquivo sejam executadas por meio de um Sistema de Arquivos, em
que exista um órgão suplementar central, responsável pela elaboração das políticas e
normas, e órgãos setoriais responsáveis por executar tais políticas, com subordinação
técnica ao núcleo do sistema.
Nesse sentido, uma das primeiras preocupações para o início das atividades
deste diagnóstico foi a verificação da definição e posição do Arquivo na estrutura
organizacional da universidade. O estatuto define que:
Art. 18. São suplementares os órgãos destinados a oferecer apoio didático,
científico e tecnológico a mais de um Departamento ou Centro, ou a toda a
Universidade.
§ 1º São órgãos suplementares da Universidade:
I - Biblioteca Central;
II - Núcleo de Tecnologia da Informação;
III - Editora Universitária;
IV - Hospital Universitário;
V - Laboratório de Tecnologia Farmacêutica;
VI - Núcleos de Pesquisa e Extensão, criados por resoluções
do CONSEPE. NDIHR; NAC; NUDOC; NUPPO; NTU; NIESN; Res.
26/96; Res.
07/97.
§ 2º Os órgãos suplementares serão originariamente subordinados à
Reitoria e terão regulamento próprio.
§ 3º Por ato do Reitor poderá ser delegada a Pró-Reitorias e Centros a
subordinação dos órgãos suplementares, consideradas em cada caso sua
especificidade e abrangência.
§ 4º Ficam vinculadas tecnicamente à Biblioteca Central as demais
bibliotecas da Universidade.
§ 5º Os Núcleos de Pesquisa e Extensão desenvolverão suas atividades,
utilizando-se de docentes de Departamentos vinculados à área de atuação
daqueles.

Como é possível perceber, não consta nos órgãos suplementares da
universidade a existência de um Arquivo Central, que deveria ser o responsável pela
elaboração e coordenação da Política de Arquivo e por todas as demandas
arquivísticas necessárias ao desenvolvimento das atividades de Arquivo da instituição.
Atualmente, o Arquivo Geral da Pró-reitoria de Administração (PRA), cuja
atribuição é limitada a pró-reitoria a qual é subordinado, tem exercido o papel de
liderar as discussões e iniciativas a respeito da atividade de arquivo na universidade.
Na intenção de obter respostas quanto às perspectivas de solução para esta
necessidade, procurou-se então o Arquivo Geral da PRA, chefiado atualmente pela
Professora Dra. Juliane Teixeira, do Departamento de Ciência da Informação.
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A informação obtida é que o prédio onde funcionará o Arquivo Central está
pronto, porém, ainda há a necessidade de adequada preparação quanto a chegada de
equipamentos, lotação de servidores e outras questões, itens que foram apresentados
em reunião com a comunidade arquivística da UFPB em julho de 2018.
Existem comissões constituídas, no âmbito da Reitoria, para a proposição da
Política de Arquivo da UFPB e para a elaboração da minuta de resolução que instituirá
o Sistema de Arquivos da instituição e o regimento do Arquivo Central.
De acordo com o estatuto da universidade, o órgão com competência para
aprovar tais questões é o CONSUNI:
Art. 25. Ao Conselho Universitário compete:
I - formular a política geral da Universidade;
XXI - deliberar sobre assuntos de natureza administrativa em geral;

A perspectiva da chefe do Arquivo da PRA é que tão logo as comissões
concluam o trabalho para a qual foram designadas, as propostas sejam submetidas à
aprovação do Conselho Universitário e o trabalho sistêmico de arquivo seja iniciado.
Contudo, a realidade atual da UFPB é a inexistência de políticas relacionadas
aos arquivos e de qualquer órgão responsável pela coordenação da execução de tais
trabalhos no âmbito da universidade, cabendo a cada uma das unidades a definição
sobre a gestão e custódia dos seus documentos.
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5 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ARQUIVOS NO CCJ

A realidade do CCJ quanto à regulamentação das atividades de arquivo está
equilibrada com a situação da UFPB, o regimento não trata de tal questão de forma
abrangente e a gestão e custódia dos documentos não são devidamente disciplinados
pelos dispositivos existentes.
As funções de produção, classificação, avaliação, descrição, aquisição, difusão e
preservação de documentos devem ser coordenadas por um setor de Arquivo, ao
menos essa é a recomendação da literatura e da legislação que trata do tema.
Faz-se necessária a análise dos documentos normativos do centro, para
verificação da posição na qual se encontram as funções de Arquivo, com vistas ao
estabelecimento de um ponto de partida para que as atividades de gestão documental
e de custódia de Arquivos tenham o respaldo normativo adequado.

5.1 A posição do Arquivo na estrutura do CCJ

O Centro de Ciências Jurídicas da UFPB é regido pela Lei nº 9.394 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de dezembro de 1996, pelo Estatuto
da UFPB, pelo Regimento Geral da UFPB e pela Resolução CONSUNI nº 002/2015, que
aprova o Regimento Interno do CCJ.
O Regimento do CCJ define os órgãos integrantes da estrutura básica e os
Departamentos Acadêmicos que compõem o centro, a saber:
Art. 9º. São órgãos integrantes da estrutura básica do Centro de Ciências
Jurídicas:
I – Conselho de Centro;
II – Diretoria;
III – Departamentos Acadêmicos (Unidades Didático-Científicas);
IV – Coordenações dos Cursos de Graduação em Direito;
V – Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas.
Art. 10. Os Departamentos Acadêmicos que compõem o CCJ são os
seguintes:
a) No Campus de João Pessoa:
I – Departamento de Direito Privado (DDPR);
II – Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ);
III – Departamento de Direito Público (DDPU).
b) Na unidade avançada de Santa Rita:
I – Departamento de Ciências Jurídicas Santa Rita (DCJ – Santa Rita).

Nota-se que não existe na estrutura básica do CCJ nenhum setor que possua
relação com as funções de Arquivo.
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Considerando que a guarda, preservação e acesso aos documentos é uma
necessidade do cidadão e da administração, buscou-se nos atos constitutivos um
entendimento acerca das responsabilidades vinculadas a cada um dos órgãos.
O Estatuto da UFPB, no seu Título IV, que trata da Administração Setorial,
define no Capítulo IV, que trata da Diretoria, que “a Direção do Centro, exercida pelo
Diretor, é o órgão executivo que coordena, fiscaliza e superintende diretamente o
Centro”. O estatuto estabelece ainda que “a Diretoria poderá manter assessorias de
caráter consultivo e para coordenação de áreas específicas da administração do
Centro.”
A estrutura atual da Direção do CCJ de acordo com o regimento é a seguinte:

Art. 15. A Direção do Centro é constituída de:
I – Direção e Vice-Direção;
II – Secretaria Administrativa;
III – Assessoria Acadêmico-administrativa;
IV – Setor de Gestão de Pessoas;
V – Setor de Gestão de Patrimônio;
VI – Setor de Informática e Redes;
VII – Assessorias Didático-Científico-Pedagógicas (nos campos da Extensão;
Pesquisa Científica e Pós-Graduação; Graduação; Estágio; Convênios;
Monitoria; e Coordenação de Monografias);
VIII - Núcleo Docente Estruturante;
IX - Núcleos de Prática Jurídica (Resolução 27/2010 de 23/08/2010 do
CONSUNI,ajustada à nova realidade), sendo um para cada unidade do CCJ
(Campus João Pessoa eExtensão Santa Rita), e Escritórios de Prática Jurídica,
que servirão às duas unidades;
X – Biblioteca Setorial.

Percebe-se então que na composição da Direção do Centro, também não há
nenhum setor destinado as funções de Arquivo, de modo que as atividades de guarda,
preservação e acesso aos documentos institucionais não possuem vinculação direta a
nenhum órgão.
A ausência da designação de um setor com a responsabilidade direta pela
Gestão dos Documentos e Arquivos merece uma reflexão, haja vista a necessidade de
normatização das atividades relacionadas aos documentos produzidos e recebidos
pelo CCJ.
Um setor de Arquivo, dentre outras funções, poderá contribuir com a
padronização das ações de produção, utilização, guarda, transferência, recolhimento e
eliminação de documentos de forma sistemática, com vistas ao cumprimento das
demandas contidas na legislação, tais como preservação dos documentos públicos,
transparência ativa e acesso a informação, manutenção e guarda do acervo acadêmico
das instituições federais de ensino, utilização do meio eletrônico para os processos
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administrativos, utilização de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, entre
outras.
5.2 Atribuições do Arquivo no Regimento do CCJ

Embora não haja um setor de Arquivo no CCJ, pode-se encontrar em três
artigos de seu regimento a vinculação de funções relacionadas ao Arquivo atribuídas à
Secretaria Administrativa, a Assessoria de Gestão de Pessoas e aos Departamentos
Acadêmicos.
O Regimento do CCJ, em seu art. 21 define como atribuições da Secretaria
Administrativa do Centro em seu inciso II – “Organizar as comunicações, protocolo
geral, arquivo e controle do Centro.”
O artigo 27 estabelece que, dentre outras funções, cabe à Assessoria de Gestão
de Pessoas “organizar e manter atualizado o cadastro individual e as pastas funcionais
dos servidores técnico-administrativos e docentes.”
No capítulo IV do mesmo regimento, no art. 62, que trata dos Departamentos
Acadêmicos, o regimento estabelece que cada Departamento Acadêmico terá uma
Seção de Expediente com 4 atribuições, dentre elas o inciso IV define: “manter arquivo
atualizado e organizado contendo os planos de curso atualizados”.
Isto é, falta ao CCJ a atribuição de responsabilidade acerca do arquivo dos
demais setores, considerando que a designação de atribuições apenas à Secretaria
Administrativa, à Assessoria Gestão de Pessoas e aos Departamentos Acadêmicos
torna frágil a atividade de guarda de documentos da instituição como um todo.

5.3 Necessidade de Normatização

Os órgãos da Administração Pública Federal devem ter o compromisso com a
manutenção dos direitos dos cidadãos ao acesso das informações contidas em seus
documentos, conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 5.
“É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” é o que
estabelece o art. 1 da Lei Federal nº 8.159/1991 que cria a Política Nacional de
Arquivos.
O art. 25 da referida lei, indica ainda que “ficará sujeito a responsabilidade
penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou
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destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e
social.”
No caso particular das Instituições Federais de Ensino, salienta-se o que dispõe
a Portaria MEC nº 315/2018, que trata do acervo acadêmico, conforme abaixo:
Seção VIII
Do Acervo Acadêmico
Art. 37. Para os fins desta Portaria, considera-se acervo acadêmico o
conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições públicas ou
privadas que ofertam educação superior, pertencentes ao sistema federal
de ensino, referentes à vida acadêmica dos estudantes e necessários para
comprovar seus estudos.
Art. 38. As IES e suas mantenedoras, integrantes do sistema federal de
ensino, ficam obrigadas a manter sob sua custódia os documentos
referentes às informações acadêmicas, conforme especificações contidas no
Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às AtividadesFim das Instituições Federais de Ensino Superior e na Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados pela
Portaria AN/MJ Nº 92, de 23 de setembro de 2011, conforme Anexo desta
Portaria, e suas eventuais alterações.
Parágrafo único. O acervo acadêmico será composto de documentos e
informações definidos no Código e na Tabela constantes no Anexo, devendo
a IES obedecer a prazos de guarda, destinações finais e observações neles
previstos.
Art. 39. O dirigente da IES e o representante legal da mantenedora são
pessoalmente responsáveis pela guarda e manutenção do respectivo acervo
acadêmico, que deve ser mantido permanentemente organizado e em
condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta.
§ 1º O acervo acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos
órgãos e agentes públicos, para fins de regulação, avaliação, supervisão e
nas ações de monitoramento.
§ 2º Estará sujeita à avaliação institucional a adequada observância às
normas previstas nesta Portaria.
§ 3º Os documentos em meio físico e em meio digital deverão estar
disponíveis no endereço para o qual a IES foi credenciada.
§ 4º O representante legal da mantenedora responderá, nos termos da
legislação civil e penal, pela guarda e manutenção do acervo acadêmico das
instituições mantidas, inclusive nos casos de negligência ou de utilização
fraudulenta.
Art. 40 - [...]
Parágrafo único. Em qualquer caso, o representante legal deve manter
atualizadas junto ao MEC as informações sobre a localização do acervo e
quanto à responsabilidade pela emissão de documentos.

O acervo acadêmico precisa ser mantido sob custódia adequada, haja vista ser
responsabilidade da gestão a sua guarda e preservação, sendo ainda este acervo
elemento possível de averiguação pelos órgãos e agentes públicos, como é o caso do
MEC, seja para a avaliação institucional ou para o monitoramento previsto na
legislação.
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A inexistência de um setor de Arquivo favorece o descumprimento das normas
postas para o tema, haja vista ser necessário o estabelecimento de parâmetros e atos
normativos que ordenem as atividades relacionadas aos documentos, seja para o
atendimento das demandas atuais seja para a preparação da instituição para as
demandas futuras, como é o caso da necessidade de estrutura de acervo acadêmico
em meio digital, conforme estabelece ainda a Portaria MEC nº 315/2018:
“Art. 45. Nos termos do art. 104 do Decreto nº 9.235, de 2017, os
documentos e informações que compõem o acervo acadêmico,
independente da fase em que se encontrem ou de sua destinação final,
conforme Código e Tabela aprovados pela Portaria AN/MJ no 92, de 2011,
deverão ser convertidos para o meio digital, no prazo de vinte e quatro
meses, de modo que a conversão e preservação dos documentos obedeçam
aos seguintes critérios:
I - os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade,
autenticidade, integridade e durabilidade de todas as informações dos
processos e documentos originais; e
II - a IES deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar e
acompanhar a política de segurança da informação relativa ao acervo
acadêmico, conforme definido nesta Portaria, no Marco Legal da Educação
Superior e, de maneira subsidiária, em suas normas institucionais.
Art. 46. O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos
documentos nato-digitais, deve ser controlado por sistema especializado de
gerenciamento de documentos eletrônicos, que possua, minimamente, as
seguintes características:
I - capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a
preservação do acervo acadêmico digital;
II - forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo
acadêmico digital;
III - método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua
segurança e preservação; e
IV - utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada
em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.
Art. 47. Vencido o prazo de guarda da fase corrente, o documento em
suporte físico do acervo acadêmico em fase intermediária, cuja destinação
seja a eliminação, poderá ser substituído, a critério da instituição, por
documento devidamente microfilmado ou digitalizado, observadas as
disposições, no que couber, da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e do
Decreto nº 1.799, de 30 janeiro de 1996.
Art. 48. A manutenção de acervo acadêmico não condizente com os prazos
de guarda, destinações finais e especificações definidas nesta Portaria
poderá ser caracterizada como irregularidade administrativa, sem prejuízo
dos efeitos da legislação civil e penal.

Ou seja, é premente a adoção de medidas necessárias ao cumprimento da
legislação arquivística e das portarias do MEC que tratam do acervo acadêmico, e a
criação de um setor que favoreça a discussão, análise e elaboração de propostas de
soluções relacionadas a essas demandas.
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5.4 Necessidade de criação de um setor de Arquivo no CCJ

O presente documento, a legislação arquivística e ainda a literatura da área,
caminham em direção à necessidade da formalização do Arquivo na estrutura das
instituições. Tal preceito é corroborado no fragmento do livro Fundamentos da
Disciplina Arquivística transcrito abaixo:
[...] tão vital para a empresa como os recursos humanos, materiais ou
financeiros sem os quais ela não conseguiria viver. Como qualquer outro
recurso, a informação deve ser gerida eficazmente, o que necessita, como
corolário, de um reconhecimento oficial da empresa, e até de uma
formalização estrutural que vá tão longe quanto a que é geralmente
concedida aos outros recursos. (ROUSSEAU E COUTURE, 1998, p. 63).

Considerando ser atribuição do Diretor de Centro, conforme estatuto da UFPB,
criar ou manter assessorias de caráter consultivo e para coordenação de áreas
específicas da administração, diante do exposto, sugere-se a criação de uma Assessoria
de Gestão Arquivística, contendo um Setor de Arquivo, cuja proposta de atribuições, a
ser apresentada ao Conselho de Centro e, caso aprovada, posteriormente enviada ao
Conselho Universitário, está em anexo a esse diagnóstico. (anexo 2)

Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

23 | P á g i n a

6 FUNDAMENTAÇÃO

Todas as ações do serviço público devem garantir o cumprimento da
constituição federal, das leis e dos atos normativos dos respectivos órgãos
competentes. No caso das Universidades Federais, especificamente dos seus Arquivos,
a preservação de direitos e garantias, tanto do cidadão quanto da própria União, é
diretamente vinculada a necessidade de preservação das informações contidas nos
documentos arquivísticos.

6.1 Arquivos e a Constituição Federal

O primeiro instrumento a ser consultado para a fundamentação do fazer
arquivístico, no que concerne a garantia dos direitos presentes na documentação dos
órgãos públicos, é a Constituição Federal, que em seu art. 5 prevê:
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
(...)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
(...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
(...)
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
(...)
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
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LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência;
(...)

Elementos como a fé de documentos, que para acontecer precisa de elementos
que confirmem sua autenticidade e fidedignidade; e a necessidade de proteção do
patrimônio público, cujos Arquivos são fonte, também são contemplados na
constituição nos artigos 19 e 23 conforme abaixo:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
[...]
II - recusar fé aos documentos públicos;
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
I - Zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
[...]

A constituição estabelece ainda, em seu art. 216 § 2º que “cabe à
administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”.
O acervo arquivístico é um patrimônio público, e por todos os motivos
apresentados, o trabalho do Arquivo exerce uma importância muito maior do que a
simples custódia. Os Arquivos preservam direitos, dentre eles, o de acesso à
informação, que seja autêntica e cuja recuperação seja possível e eficiente.

6.2 Terminologia Arquivística

Compreender os objetivos da Arquivologia e as funções do Arquivo irá
favorecer a compreensão do objetivo do presente trabalho e das atividades
arquivísticas planejadas para o CCJ.
A Arquivologia é definida como a “disciplina que estuda as funções do arquivo
(2) e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda,
preservação e utilização dos arquivos (1).” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.37)
Esclarecemos que a palavra “Arquivo” possui vários significados e que no
conceito de Arquivologia são utilizados dois significados diferentes, extraídos do
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, elaborado pelo Arquivo Nacional em
2005, que possui 4 definições para o termo Arquivo, das quais três são relevantes para
esse documento:
Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

25 | P á g i n a

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade
coletiva, pública ouprivada, pessoa ou família, no desempenho de suas
atividades, independentemente da naturezado suporte. Ver também fundo.
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento
técnico, aconservação e o acesso(1) a documentos.
3 Instalações onde funcionam arquivos(2).
(BRASIL, 2005, p. 27)

Seja como conjunto de documentos (definição 1), como unidade de serviço da
administração (definição 2) ou como instalação física do Arquivo (definição 3), é dever
da gestão pública atuar no sentido de guardar e preservar os documentos públicos
para garantir seu acesso presente e futuro. E isso só é possível se a administração
fornecer condições para a atividade de gestão arquivística.
Para garantir um trabalho de qualidade no que se refere aos Arquivos, é
necessário atuar desde o momento em que o documento é criado, passando por todas
as etapas de sua utilização, até o instante em que ele precisará ser destinado, seja para
a eliminação ou guarda permanente. Essa ideia é ratificada pela literatura:
[...] a Arquivística e o arquivista não devem mais ser vistos como simples
guardiões da memória histórica e institucional. Eles participam agora, do
momento de criação dos documentos ativos, garantindo, também, uma
racionalização da informação e de seus processos. (TOGLONI E GUIMARÃES,
2011, p. 28).

Ou seja, a Arquivologia não tem como função apenas a guarda dos documentos
cujo valor administrativo já se esgotou. Ao contrário, também é função dos
profissionais de Arquivo, dentre outras, conforme redação dada pelo artigo 2º da Lei
6.546, de 4 de julho de 1978, que regulamenta a profissão de Arquivista, contribuir no
planejamento e na organização das novas demandas relacionadas a produção de
documentos.
Nesse sentido, cabe esclarecer uma das funções da Arquivologia, que é a gestão
arquivística de documentos, cujo significado definido pela Lei Federal nº 8.159/1991 é:
“o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção,
tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos arquivísticos em fase
corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente”.
No bojo do conceito de gestão arquivística de documentos, está a teoria de que
os documentos passam por três idades, quais sejam:
1. Corrente: os documentos que estão em curso, isto é, tramitando ou que
foram arquivados, mas são objeto de consultas frequentes; eles
sãoonservados nos locais onde foram produzidos sob a responsabilidade do
órgão produtor;
2. Intermediária: os documentos que não são mais de uso corrente, mas
que, por ainda conservarem algum interesse administrativo, aguardam, no
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arquivo intermediário, o cumprimento do prazo estabelecido em tabela de
temporalidade e destinação, para serem eliminados ou recolhidos ao
arquivo permanente;
3. Permanente: os documentos que devem ser definitivamente preservados
em razão de seu valor histórico, probatório ou informativo.
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 18).

Somente atuando desde a produção é possível fazer da Arquivologia uma aliada
da Administração Pública, de modo que os documentos não sejam produzidos
desnecessariamente, não sejam guardados por tempo superior ao necessário ao
cumprimento das suas finalidades e sejam encontrados quando for demandada a sua
recuperação.
Não é possível realizar gestão sem a existência de uma política institucional de
Arquivos. A Política de Arquivos da Administração Pública Federal é definida pelo
Decreto 4.073/2002, que regulamenta a Lei 8.159/1991. Nesse decreto é criado o
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão colegiado, vinculado ao Arquivo
Nacional, com a finalidade de definir a política nacional de arquivos públicos, bem
como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção
especial aos documentos de arquivo.
O CONARQ é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), cujas
finalidades e composição estão definidas a seguir:
Art. 10. O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de
arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso
aos documentos de arquivo.
Art. 11. O SINAR tem como órgão central o CONARQ.
Art. 12. Integram o SINAR:
I - o Arquivo Nacional;
II - os arquivos do Poder Executivo Federal;
III - os arquivos do Poder Legislativo Federal;
IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal;
V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário;
VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.
o
§ 1 Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados
sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos
centrais.

Considerando que a UFPB não possui um Sistema de Arquivos, em que o
Arquivo Central exerceria o papel de intermediário junto ao SINAR, e ser a UFPB um
órgão do Poder Executivo Federal, ao Arquivo do CCJ, seja um setor ou não, cabe
cumprir as atribuições relacionadas aos integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, a
saber:
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Art. 13. Compete aos integrantes do SINAR:
I - promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos
documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as
diretrizes e normas emanadas do órgão central;
II - disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas
pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento;
III - implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a
garantir a integridade do ciclo documental;
IV - garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente;
V - apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SINAR;
VI - prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ;
VII - apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos
legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política
nacional de arquivos públicos e privados;
VIII - promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera
de atuação;
IX - propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados
de interesse público e social;
X - comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao
patrimônio arquivístico nacional;
XI - colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e
privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias
referentes a arquivos;
XII - possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas,
câmaras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ;
XIII - proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de
arquivo, garantindo constante atualização.
Art. 14. Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas
do CONARQ, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa.

É portanto fundamental que sejam realizadas atividades de promoção à gestão
de documentos, disseminação da diretrizes e normas arquivísticas vigentes, de modo a
garantir a integridade do ciclo documental, a guarda e o acesso a documentos de valor
permanente.

6.3 Os Arquivos e a Lei de Acesso à Informação

A Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527/2012, estabelece que:
o

Art. 6 Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as
normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade,
autenticidade e integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de
acesso.
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Ou seja, não é suficiente garantir a guarda e o acesso a documentos, faz-se
necessário o cumprimento dos dispositivos relacionados à gestão transparente da
informação, sua proteção e todos os requisitos exigidos por esta demanda.
A Lei de Acesso à Informação (LAI) define ainda que:
o

“§ 2 Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades
públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede
mundial de computadores (internet).
o
o
§ 3 Os sítios de que trata o § 2 deverão, na forma de regulamento,
atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para
acesso;
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se,
por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;
e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei
o
o
n 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9 da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo
o
n 186, de 9 de julho de 2008. “

Note-se que o atendimento à LAI não se restringe à disponibilizar informações
quando estas forem solicitadas, mas a criação e manutenção de um ambiente que
propicie a transparência ativa, isto é, as informações de interesse da sociedade
precisam ser disponibilizadas de forma voluntária e sistemática, independente de
pedido do cidadão, conforme orientação do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a
LAI:
o

Art. 8 Os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento
às normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, atender aos seguintes requisitos, entre outros:
I - conter formulário para pedido de acesso à informação;
II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;
III - possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações;
IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;
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V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;
VI - garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para
acesso;
VII - indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via
eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e
VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência

No que se refere as responsabilidades, a LAI estabelece que:
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do
agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de
forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar,
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob
sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à
informação;
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido
à informação sigilosa ou informação pessoal;
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou
para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação
sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a
possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

Isto é, por todos esses motivos, reafirmamos que além prestar informações
quando estas forem solicitadas, de garantir a transparência ativa, também é dever da
instituição cobrir as possíveis lacunas que inviabilizem quaisquer uma das atribuições
anteriores, sendo premente para essa necessidade a existência de um setor de Arquivo
que efetivamente coordene as ações relacionadas à guarda, preservação e acesso a
informação contida nos documentos arquivísticos.

6.4 Os Documentos Digitais e os Arquivos

A produção, recebimento e tramitação de documentos em ambiente digital já é
uma realidade na UFPB e em todos os órgãos públicos, e por esse motivo há a
necessidade da adoção de medidas que regulem essa utilização para atender ao que
está disposto na legislação.
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6.5 Assentamento Funcional Digital (AFD)
No que se refere aos documentos constantes dos Assentamentos Funcionais
dos servidores federais, há a Portaria SGP/MPDG 9/2018 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que estabelece que todos os documentos
produzidos a partir de julho 2016 devem estar em suporte digital e devem ser
inseridos no Sistema de Gestão do Assentamento Funcional Digital, cujo prazo para
finalização da inclusão de documentos antigos e atuais se encerra em fevereiro de
2021.
6.6 Acervo Acadêmico Digital
Já em relação aos documentos constantes do Acervo Acadêmico, que são
constituídos de toda a documentação relacionada à atividade acadêmica, há a Portaria
Nº 315/2018, do Ministério da Educação, que estabelece que todos os documentos
relativos à comprovação das atividades de ensino deverão ser digitalizados e
disponibilizados em ambiente eletrônico, cuja regulamentação deverá ser divulgada
pelo MEC nos próximos meses, haja vista que as instituições tem 24 (vinte e quatro
meses) para se adequarem à nova realidade.
6.7 Processo Eletrônico Nacional (PEN)
Sobre os documentos administrativos, há o Processo Eletrônico Nacional – PEN,
um dos itens que devem ser considerados de forma prioritária, por se tratar de uma
demanda definida pelo Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o
uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e cujo prazo para concretização de implantação se encerra no mês de
outubro de 2018.
O mesmo decreto define que o processo administrativo eletrônico é aquele em
que os atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico. (BRASIL,
2015, Decreto n. 8.539).
6.8 Número Único de Protocolo (NUP)
De acordo com a Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 7 de outubro de
2015, que define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de
protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, temos:
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“Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, conforme
normativa específica, deverão atribuir um Número Único de Protocolo - NUP
para todos os processos, bem como para os documentos avulsos que se
enquadrem nos seguintes casos: documento avulso produzido no âmbito do
órgão ou entidade e que demande análise, informação, despacho, parecer
ou decisão administrativa e que necessite de tramitação; ou documento
avulso produzido no âmbito de outro órgão ou entidade e que não tenha
recebido NUP na origem.” (BRASIL, 2015, Portaria Interministerial MJ/MP n.
1.677).

Note-se que serão necessárias modificações nas atividades de criação e
tramitação de documentos, onde se deve atribuir número único de protocolo (NUP)
tanto para processos como para documentos avulsos que necessitem de tramitação.
A legislação que trata do assunto, no art. 2º, do Decreto que regulamenta o
Processo Eletrônico, considera as seguintes definições:
II - Documento digital - informação registrada, codificada em dígitos
binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional,
podendo ser:
a) Documento nato-digital - documento criado originariamente em meio
eletrônico; ou b) Documento digitalizado - documento obtido a partir da
conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação
em código digital; (BRASIL, 2015, Decreto n. 8.539)

As mudanças no suporte, nos documentos, na cultura organizacional e em
tantos aspectos geram a necessidade de um ambiente em que tais documentos
possam ser geridos de maneira adequada, de modo que não se reproduza no ambiente
eletrônico os problemas que existem no ambiente analógico. Ou seja, se não houver
planejamento e coordenação de tais atividades, corre-se o risco de criar e armazenar
documentos digitais de forma desordenada, dificultando ou tornando impossível sua
preservação e acesso.
6.9 Sistema Integrado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)
A maneira mais apropriada para realizar a gestão eficiente dos documentos
produzidos em ambiente eletrônico é a adoção de um Sistema Integrado de Gestão
Arquivística de Documentos –SIGAD, definido como:
Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do
sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador.
Pode compreender um software particular, um determinado número de
softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma
combinação destes. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 10)
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Tal sistema possui uma série de requisitos que devem ser observados pelos
órgãos públicos, para atender a legislação arquivística vigente. Dentre as quais
destacamos o e-ARQ Brasil, que é:
Uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização
produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e
pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e
autenticidade, assim como sua acessibilidade. (CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS, 2011, p. 9).

A adoção dos requisitos propostos pelo e-ARQ Brasil e de um SIGAD irá permitir
a instituição uma gestão eficiente e responsável dos seus documentos em fase
corrente e intermediária, de modo a facilitar a busca por informações e proporcionar
um acesso pleno e ágil aos documentos produzidos e recebidos pelo órgão.
No entanto, também deve ser uma preocupação do CCJ e da UFPB o
estabelecimento de critérios técnicos de software, hardware e procedimentos, que
garantam a continuidade desse acesso. Isto é, a preservação dos documentos
arquivísticos digitais e o acesso para a posteridade.
6.10 Preservação Digital
Para a finalidade da preservação dos documentos arquivísticos digitais, a
recomendação é a constituição de um Repositório Digital, que é um ambiente de
armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Esse ambiente constitui-se de
uma solução informatizada em que os materiais são capturados, armazenados,
preservados e acessados.
Um repositório digital é, então, um complexo que apoia o gerenciamento dos
materiais digitais, pelo tempo que for necessário, e é formado por elementos de
hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura organizacional e
procedimentos normativos e técnicos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015,
p.9)
E não é demais esclarecer que, para a Arquivologia, não basta a preservação
dos dados ou das informações, há a necessidade da preservação dos documentos, da
sua integridade, autenticidade e da relação orgânica que existe no seu ambiente de
produção.
Para preservar todas essas características, a solução é o Repositório
Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq), que já possui regulamentação na legislação
brasileira, conforme Resolução nº 43 do CONARQ e é definido como um repositório
digital que armazena e gerencia esses documentos, seja nas fases corrente e
intermediária, seja na fase permanente. Como tal, esse repositório deve: gerenciar os
documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da Arquivologia,
especificamente relacionadas à gestão documental, descrição arquivística multinível e
preservação; e proteger as características do documento arquivístico, em especial a
Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

33 | P á g i n a

autenticidade (identidade e integridade) e a relação orgânica entre os documentos.
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015, p.9)
Ou seja, faz-se necessário ao CCJ a criação de toda a infraestrutura de
tecnologia e de procedimento necessárias para criação, tramitação, guarda,
preservação e acesso aos documentos arquivísticos já acumulados e àqueles que ainda
serão produzidos e recebidos, utilizando-se os conceitos e aplicações dos requisitos
para a presunção de autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais, conforme
prevê a Resolução 37/2012 do CONARQ.
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7 METODOLOGIA DO DIAGNÓSTICO E DISTRIBUIÇÃO DOS ARQUIVOS NO CCJ

Para o entendimento da metodologia a ser utilizada nesse diagnóstico, é
necessário pontuar que o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) está instalado fisicamente
em 3 endereços:


CCJ – Centro de Ciências Jurídicas – Sede João Pessoa
Universidade Federal da Paraíba – Campus I
Cidade Universitária - CEP: 58.051-90
João Pessoa, Paraíba, Brasil



NPJ – Núcleo de Prática Jurídica – Faculdade de Direito da Paraíba
Praça João Pessoa, s/n - Centro – CEP: 58.013-140
João Pessoa, Paraíba, Brasil



CCJ – Centro de Ciências Jurídicas – Unidade Avançada Santa Rita
Rua Barão Adauto Lúcio Cardoso, 14 – CEP: 58.073-415
Santa Rita (Região Metropolitana de João Pessoa), Paraíba, Brasil

Em cada endereço, o CCJ dispõe de pelo menos um espaço para guarda de
“documentos que não são mais consultados com tanta frequência”, cuja acumulação
foi feita de forma não estruturada pelos servidores da instituição ao longo do tempo, e
aqui chamaremos de Depósitos de Massa Documental Acumulada.
E existem ainda os arquivos dos setores, que são constituídos pelos
documentos “de acesso frequente” para atender aos interesses administrativos, que
aqui chamaremos de Arquivos Setoriais Correntes.
Na Sede do CCJ, localizada no Campus I, foi realizado o diagnóstico em 12
Arquivos Setoriais Correntes e em 1 Depósito de Massa Documental Acumulada, aqui
denominado como Depósito 1, a saber:


Arquivos Setoriais Correntes
o Gestão de Pessoas
o Gestão Administrativa
o Secretaria Administrativa, Direção e Conselho de Centro
o Coordenação de Monografias do Campus I
o Departamento de Direito Público
o Departamento de Direito Privado
o Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica
o Coordenação da Graduação em Direito do Campus I
o Almoxarifado
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o Setor de Informática e Redes
o Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
o Biblioteca Setorial do Campus I
Depósito de Massa Documental Acumulada
o Depósito 1 - Campus I

Na Faculdade de Direito, localizada na Praça João Pessoa, foi realizado o
diagnóstico em 1 Arquivo Setorial Corrente e em 2 Depósitos de Massa Documental
Acumulada, aqui denominados como Depósito 2 e 3, a saber:



Arquivos Setoriais Correntes
o Núcleo de Prática Jurídica
Depósitos de Massa Documental Acumulada
o Depósito 2 – Antiga Biblioteca
o Depósito 3 – Arquivo da Torre

Na Unidade Avançada do CCJ, localizada cidade de Santa Rita, foi realizado o
diagnóstico em 2 Arquivos Setoriais Correntes e em 1 Depósito de Massa Documental
Acumulada, aqui denominado como Depósito 4, a saber:




Arquivos Setoriais Correntes
o Departamento de Ciências Jurídicas
o Coordenação da Graduação em Direito do DCJ (Santa Rita)
Depósito de Massa Documental Acumulada
o Depósito 4 – DCJ (Santa Rita)

Antes de realizar a aplicação dos questionários, a Agente de Gestão de Pessoas
do CCJ, com autorização da Direção, enviou a todos os servidores do centro uma
proposta de cronograma (anexo 4) de visitas do Arquivista para a realização das
entrevistas.
O cronograma planejava o início das atividades em 12/03/2018 e o término em
12/04/2018, entretanto, a agenda de atividades do centro fez com que a sua
concretização só fosse possível nos últimos dias do mês de maio.
O planejamento do diagnóstico previa a aplicação do questionário com todos
os setores e assessoriais do CCJ, contudo, a avaliação não pôde ser realizada com as
seguintes unidades:



Assessoria Acadêmico-Administrativa
Assessorias Didático-Científico-Pedagógicas
o Extensão
o Pesquisa e Pós-Graduação
o Graduação
o Estágio
o Convênios
o Monitoria
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A Assessoria Acadêmico-Administrativa não está em funcionamento, de acordo
com informações obtidas com o Diretor do Centro, e as demais Assessorias não
estavam disponíveis para a realização do Diagnóstico, seja pela ausência de servidor
responsável ou pela ausência de acervo disponível para consulta, fato que é motivo de
preocupação para a realização do trabalho de gestão documental do centro, haja vista
serem essas atividades de relevância para a consecução dos objetivos da instituição.
Apesar disso, nos demais setores o trabalho de verificação e análise pôde ser
realizado de maneira produtiva graças ao apoio e colaboração de todos os servidores
respondentes, que facilitaram a aplicação do questionário e disponibilizaram todas as
informações necessárias e acesso total aos documentos das suas respectivas unidades.
Para a obtenção dos dados necessários para a composição do presente
diagnóstico, fez-se a utilização de um questionário (anexo 3), utilizado como base para
a realização de entrevistas a serem realizadas com os responsáveis pelos Arquivos
Setoriais Correntes ou por servidores por eles designados.
No caso dos Depósitos de Massa Documental Acumulada, os dados foram
obtidos por meio de observação pelo Arquivista, que utilizou os mesmos
questionamentos presentes no formulário dos Arquivos Correntes para a composição
das respostas, fazendo as adaptações necessárias ao contexto de desconhecimento do
conteúdo do acervo, limitando-se as informações que poderiam ser extraídas das
etiquetas e notações disponíveis.
O questionário foi composto de 6 partes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Identificação
Produção Documental
Arquivamento
Acesso
Condições de Armazenamento
Outros

No campo de identificação, foram colhidas informações a respeito do setor, sua
vinculação hierárquica na estrutura do CCJ e os dados do responsável pelas respostas.
No item de produção documental foram verificadas as tipologias documentais
produzidas, as espécies constantes do acervo e a existência ou não de procedimentos
e fluxos documentais para normalização dos documentos.
No que se refere ao arquivamento, a intenção era verificar que tipos documentais
eram armazenados, que método de arquivamento era utilizado, se era realizado algum
tipo de classificação documental, quais materiais foram utilizados para o
acondicionamento e a relação entre o espaço disponível e o espaço utilizado para os
arquivos dos setores.
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No campo de acesso, a proposta era verificar quais elementos de recuperação da
informação serão necessários quando da padronização dos instrumentos de gestão de
documentos a serem aplicados nos setores e se já existia algum tipo de iniciativa que
favorecesse a busca por documentos para atender aos interesses dos usuários
internos, bem como avaliar questões de segurança de informação.
No item das condições de acesso buscou-se avaliar a necessidade de adoção de
medidas de conservação, preservação e restauração preventiva ou corretiva nos
acervos correntes e a qualidade das instalações em que os arquivos se encontram para
o cumprimento das suas finalidades de guarda.
Por fim, no item outros, buscou-se identificar as ações já realizadas com a
documentação do setor, na intenção de recuperar possíveis lacunas nos conjuntos
documentais e melhor compreender a história administrativa do centro.
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8 RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL

Nesse capítulo serão apresentadas as informações obtidas nas visitas realizadas
pelo Arquivista em cada um dos Depósitos de Massa Documental Acumulada e nos
Arquivos Setoriais do CCJ e os dados obtidos na aplicação no questionário de
diagnóstico documental.

8.1 DEPÓSITOS DE MASSA DOCUMENTAL ACUMULADA

8.1.1 Depósito da Sede do CCJ

Na Sede do CCJ, localizada no Campus I, existe uma sala de aproximadamente
20 m , destinada a guarda de documentos considerados pelos servidores como de
“consulta menos frequente”.
2

As fotos da sala podem ser observadas a seguir:

Teto com rachaduras

Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

39 | P á g i n a

Vazamento de água do ar condicionado
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Em relação ao mobiliário, a sala dispõe de:




3 armários de ferro com 5 divisões de 0,90 cm
1 armário de ferro com 5 divisões de 0,45 cm
9 estantes de ferro com 6 divisões de 0,85 cm

Todos os armários e estantes estão completamente cheios de documentos,
havendo ainda grande quantidade de documentos no chão, sem o devido
acondicionamento. A quantificação aproximada dos documentos está descrita abaixo:






368 caixas arquivo
88 pastas AZ
260 pastas fechadas com elástico
50 pastas abertas
16 caixas de papelão em tamanhos diversos

O acervo desse depósito foi quantificado em 108 metros lineares de
documentos.
É possível perceber que parte das caixas arquivo está com uma classificação
contendo assunto de acordo com o código de classificação de documentos, trabalho
realizado pelos estagiários da Biblioteca Setorial do CCJ em anos anteriores,
supervisionados pela então Bibliotecária do centro, a servidora Vânia. Contudo, grande
parte da documentação não possui nenhum tipo de identificação, sendo necessário
todo o trabalho de higienização e processamento técnico por profissionais da área de
Arquivo.
A sala não possui problemas com fios elétricos soltos, canos hidráulicos
próximos à documentação nem mofo no ambiente, contudo, merecem preocupação
os seguintes itens:







As estantes estão posicionadas em frente a tomadas elétricas, ocasionando
risco de incêndio provocado por curto circuito;
O aparelho de ar condicionado quando ligado pela primeira vez pelo
Arquivista, em poucas horas molhou grande parte do ambiente,
provavelmente em virtude de entupimento da saída hidráulica necessária
ao seu funcionamento e algumas caixas de documentos foram molhadas.
O teto da sala apresenta rachaduras em toda a sua extensão;
Há umidade no ambiente, em virtude da proximidade do campus com a
mata atlântica e do clima no qual estamos inseridos;
A sala apresenta um grande volume de poeira nos documentos, no
mobiliário e em todo o ambiente.
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Consideramos serem necessárias de forma emergencial as seguintes ações por
parte da gestão:






Desativar as tomadas próximas à documentação;
Realizar a manutenção preventiva e/ou corretiva no ar condicionado;
Realizar manutenção no teto para resolução das rachaduras;
Adquirir desumidificador de ar para conservação dos documentos;
Incluir a limpeza do ambiente na escala de serviço dos funcionários.

Já foram realizadas pelo Arquivista as seguintes ações em relação a esse
depósito:






Suspensão das transferências de documentos para o Arquivo até a existência
das regras que disciplinem o procedimento adequado no âmbito do CCJ,
devidamente informada pela Secretaria a todos os servidores através de e-mail
enviado em 11/06/2018 (anexo);
Retirada de 1 estante vazia e de itens não condizentes com o Arquivo que
foram entregues à Gestão Administrativa;
Retirada da chave do Arquivo da portaria do centro para inibir a colocação de
documentos sem o devido critério e a manipulação incorreta do acervo;
Identificação inicial de mais de quatro mil processos enviados pela
Coordenação da Graduação em Direito do Campus I para o Arquivo, com vistas
a retirada de documentos do chão do Arquivo e preparação para a elaboração
dos procedimentos de destinação documental.

Durante a realização desse Diagnóstico, em diálogo constante com a Gestão
Administrativa e Gestão de Pessoas, já foram disponibilizados pela Gestão do Centro
os seguintes recursos:




Servidora técnico-administrativa recém-reintegrada pós-acidente de trânsito
para contribuir com as atividades de processamento técnico da documentação;
Sala de trabalho na sede do Campus para a realização dos trabalhos de
processamento arquivístico do acervo do CCJ;
Autorização para a contratação de estagiário remunerado do curso de
Arquivologia para contribuir com a operacionalização do plano de atividades
arquivísticas do centro, cujo processo de contratação está em tramitação na
PROGEP;

Segue abaixo foto da sala destinada à Gestão Arquivística, já em
funcionamento na sede do CCJ, com espaço de trabalho para o Arquivista, a servidora
reintegrada e o estagiário que será admitido:
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O arquivo da sede do CCJ, embora ainda não tenha passado pelo
processamento e avaliação adequados, notadamente detém parte importante do
acervo acadêmico e administrativo dos cursos de graduação e pós-graduação em
ciências jurídicas da UFPB, sendo, portanto, objeto de atenção da legislação que trata
da proteção dos documentos públicos, do patrimônio e do direito a informação, tendo
sido por estes e outros motivos descritos nos capítulos anteriores, escolhido como o
primeiro acervo arquivístico a receber intervenções por parte do Arquivista.
8.1.2 Depósitos da Faculdade de Direito
8.1.2.1 - Depósito da Faculdade de Direito 1 - Salas da Torre
No prédio da Faculdade de Direito, onde funciona o Núcleo de Prática Jurídica,
localizado na Praça João Pessoa, existem dois espaços destinados à guarda de
documentos, ambos no 1º andar. A antiga Biblioteca e as salas da Torre que, de acordo
com informações obtidas pela servidora Vânia, foi o primeiro local destinado ao
arquivo da Faculdade de Direito. O espaço não se trata apenas de uma sala, mas de um
conjunto formado por 4 ambientes. O primeiro ambiente, ainda no 1 º andar, com
aproximadamente 12 m2, possuía móveis em desuso, livros não utilizados pela
Biblioteca e maços de documentos do CCJ, conforme fotos a seguir:
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Com autorização da Professora Ana Paula, responsável pelo Núcleo de Prática
Jurídica, e da Gestão Administrativa do CCJ, os móveis em desuso foram retirados
dessa sala e guardados de forma centralizada em outra sala do prédio, os livros em
desuso foram destinados também para outro espaço e o ambiente foi preparado para
receber profissionais que possam realizar o tratamento da documentaçã
documentação.
Segue abaixo as fotos do ambiente após a mudança:

A proposta é que essa sala seja utilizada para a higienização dos documentos
que se encontram em avançado estado de deterioração. Para isso, o Arquivista já
estabeleceu contato com a Coordenação do Curso de Arquivologia e com a professora
responsável pelo Laboratório Escola de Conservação de Documentos da UFPB, com o
objetivo de realizar parcerias para o desenvolvimento de tais atividades com os
documentos do CCJ. As tratativas ainda eestão
stão em andamento, e a intenção é que o
projeto seja iniciado no primeiro semestre de 2019. Foram deixados no espaço 2
armários de ferro com 5 divisões cada, 1 escaninho de ferro para dar suporte ao
processo de separação de documentos, uma mesa de trabalho com 4 lugares e uma
mesa para computador. Nesse ambiente, o volume documental é de 3,6 metros
lineares aproximadamente, dispostos em maços de documentos numa estante de
alvenaria com 4 prateleiras.
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O segundo espaço existente para a guarda de documentos d
dentro
entro do Depósito
da Torre,, ainda no 1º andar,
andar,é uma sala que fica após esta primeira, com
2
aproximadamente 6 m que estava servindo de local de guarda para móveis e
equipamentos velhos. No mesmo propósito de limpeza do ambiente, os equipamentos
e móveis foram
m retirados e foi deixada apenas uma mesa para servir de apoio ao
trabalho
abalho que se pretende realizar, conforme foto a seguir:

Note-se
se que em frente às janelas existe uma escada à direita, que dá acesso ao
2º andar e que será abordado nesse documento, por se tratar de um local em que é
possível o acesso.
Porém, à esquerda existe outra escada que dá acesso a um piso inferior ou
intermediário,
termediário, cujo acesso está indisponível em virtude de estar isolado e com alto
índice de sujeira e demais agentes prejudiciais à saúde. Conhecer a estrutura do que
seria o 5º ambiente das salas da Torre é uma forma de evitar danos ainda maiores aos
documentos
mentos que ali se encontram e de preservar a saúde daqueles que venham a
trabalhar naquele local.
Ao subir as escadas, o Depósito da torre conta com um terceiro ambiente no 2º
andar, com aproximadamente 5 m2, e que pode ser visto nas fotos abaixo:
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Nesse terceiro ambiente é possível encontrar aproximadamente 44 metros
lineares de documentos acumulados, com a seguinte disposição:



243 caixas arquivo
3 caixas grandes de papelão

Há ainda um quarto ambiente na Torre, localizado no 3º andar, com
aproximadamente 6m2, que em virtude da inexistência de qualquer material ou
documento, face a dificuldade de acesso não foi fotografado.
Esse depósito de massa documental acumulada teve parte da documentação
classificada por estagiários da Biblioteca Setorial do CCJ, porém, atualmente se
encontra sujo, e com um grande parcela do acervo em avançado estado de
deterioração, sendo urgente a adoção de medidas de desinfestação, higienização e
conservação (preventiva ou de restauração) para a preservação das informações ali
contidas.
Embora não tenha havido o processamento técnico e a avaliação, é possível
perceber que existem documentos de valor permanente que estão sendo destruídos
pelo tempo. Há uma riqueza nos conjuntos documentais existentes naquele espaço,
que se tratados de forma adequada, poderão contribuir para a pesquisa e para a
preservação da memória do ensino de direito da Paraíba, do CCJ e da UFPB.
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8.1.2.2 – Depósito da Faculdade de Direito 2 - Sala da Antiga Biblioteca
O segundo espaço destinado à guarda de documentos no prédio da Faculdade
de Direito é a sala da Antiga Biblioteca, situada no 1º andar, cujas instalações podem
ser vistas nas fotos a seguir:
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Este depósito de massa documental acumulada possui um grande volume de
documentos de valor permanente e está situado num espaço com aproximadamente
40 m2, numa estrutura que abrigava a Biblioteca do prédio desde o século XVIII quando
a edificação sediava o Colégio dos Jesuítas.
É possível encontrar na sala o seguinte mobiliário:





Arquivo de ferro com 3 prateleiras de 1,20 m
Arquivo deslizante de ferro com 54 prateleiras de 1,0 m
Estante fixa de ferro com 36 prateleiras
Gaveteiro de ferro com 4 gavetas de 0,60 m

O arquivo deslizante foi adquirido com recursos da Reitoria, seguindo um
planejamento de organização de acervos, possui 54 prateleiras com capacidade de
armazenamento de 1,0 m (cada). Verificou-se que o mesmo foi instalado em abril de
2018, entretanto estão faltando peças, sendo que a empresa responsável pela
instalação já foi acionada e se comprometeu a resolver o problema até o final do mês
de junho de 2018. A situação atual do equipamento pode ser vista na foto a seguir:

As estantes pertencentes à estrutura da antiga biblioteca são compostas de 30
prateleiras com 1,20 m de capacidade (cada) e 6 prateleiras com 0,95 de capacidade
de armazenamento (cada), todas abertas e fixadas à parede, que atualmente servem
de local de guarda para livros e documentos da Faculdade de Direito e não oferecem
nenhum tipo de proteção aos itens que abrigam, favorecendo a sua deterioração.
Também foram encontrados vários móveis que não eram utilizados para aquele
ambiente e com a autorização da Gestão Administrativa e da coordenação do NPJ
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foram transferidos para outro espaço, de modo que este ambiente tenha apenas o
mobiliário necessário para a realização do trabalho de tratamento e posterior acesso a
documentação.
No que se refere à quantificação do acervo, foram encontrados os seguintes
itens:





177 caixas arquivo;
315 pastas AZ;
180 pastas suspensas;
320 livros (enciclopédias jurídicas e jurisprudência de tribunais).

Retirando-se os livros, o volume documental existente nesse acervo é de
aproximadamente 75 metros lineares.
No que se refere à situação de conservação e os riscos aos quais os
documentos estão expostos, constata-se:








Fios de eletricidade soltos;
Umidade nas paredes;
Goteiras;
Mofo;
Sujeira;
Ar condicionado quebrado;
Tomadas elétricas instaladas junto aos locais dos documentos.
Alguns dos problemas listados podem ser visualizados nas fotos a seguir:
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É importante destacar que os documentos encontram-se sujos, alguns deles
apresentam deteriorações significativas, e será necessário o processamento técnico
que possibilite que sejam posteriormente identificados, classificados, descritos e
possam passar a ser objeto de consulta para os usuários potenciais. Para isso, há de se
planejar todos os recursos necessários para a realização dessas atividades.
A proposta inicial para a utilização dos espaços destinados ao Arquivo no prédio
da Faculdade de Direito é transformar a sala da Antiga Biblioteca na sala do acervo
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permanente do CCJ, de tal maneira que o centro possua um espaço reservado para a
custódia dos documentos históricos e preservação da memória da instituição.
Ressaltamos que ao lado desta sala atualmente funciona um memorial
constituído de documentos da vida de Agassiz Almeida, um nome importante da
história do Direito na Paraíba, cuja foto pode ser vista abaixo:

O memorial Agassiz Almeida, embora esteja com um vasto acervo disponível,
infelizmente não é objeto de consulta por pesquisadores e não é alvo de visitas por
usuários potenciais, fato que merece atenção.
Nesse sentido, após o tratamento da documentação do CCJ, pretende-se
estabelecer no espaço da Antiga Biblioteca um Arquivo que faça às vezes de Memorial
da Faculdade de Direito da Paraíba, ou Memorial do CCJ, de modo que se possa
aproveitar a importância histórica do prédio e a existência do Memorial Agassiz
Almeida, para tornar o prédio da Faculdade de Direito da Paraíba, um endereço
relevante em João Pessoa para o acesso aos documentos que tratam do ensino jurídico
e da história do CCJ e da UFPB.
Existem motivos para acreditar que os cursos de Bacharelado em Arquivologia
da UFPB e da UEPB podem ser acionados como parceiros para a realização desse
trabalho através de convênio, com o intuito de contribuir na formação profissional dos
alunos e ao mesmo tempo favorecer o acesso ao patrimônio documental do CCJ.
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Sendo assim, as ações inicialmente sugeridas a serem realizadas por parte da
gestão para este espaço são:













Desativar tomadas elétricas próximas à documentação;
Realizar manutenção referente à infiltrações e goteiras;
Realizar manutenção nos aparelhos de ar condicionado;
Adquirir equipamentos desumidificadores de ar;
Adquirir equipamento de controle de temperatura;
Adquirir lâmpadas com proteção UV;
Adquirir equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras, aventais);
Adquirir materiais para conservação dos documentos (papeis, caixas, etc);
Adquirir scanner para digitalização dos documentos;
Incluir o espaço na escala de trabalho da limpeza do pessoal de apoio;
Realizar convênio com UEPB para estágio supervisionado de Arquivologia;
Realizar convênio com Curso de Arquivologia da UFPB;

Enquanto não é possível realizar as ações acima descritas, considerando o
planejamento de atividades arquivísticas do CCJ, está sendo realizando um trabalho de
identificação da massa documental acumulada do arquivo da sede, por entender ser a
documentação cuja consulta pode ser necessária em espaço de tempo menor.
No âmbito dos documentos da Faculdade de Direito, solicitou-se a responsável
pelo Laboratório Escola de Conservação de Documentos do Curso de Arquivologia da
UFPB, Professora Danielle Alves, que realizasse uma visita ao acervo, programada para
ocorrer no mês de julho de 2018. Na oportunidade, as contribuições da Professora irão
ser utilizadas para a composição das estratégias para tratamento da documentação
com os recursos disponíveis e será definidaa relação de materiais necessários para o
tratamento da documentação.
De acordo com a Professora Danielle Alves, e a pedido do Arquivista do CCJ,
poderá ser oferecida uma capacitação sobre conservação de documentos, a ser
realizada no Laboratório do Curso de Arquivologia da UFPB, com o intuito de oferecer
os conhecimentos necessários aos técnicos do CCJ e estudantes de Arquivologia que
possivelmente irão colaborar com o tratamento da documentação.
É de extrema importância a gestão dos documentos das fases corrente e
intermediária para que no futuro a situação atual dos arquivos da Faculdade de Direito
não se repita com os demais arquivos do CCJ, sendo esse o motivo pelo qual o trabalho
com os arquivos setoriais está sendo realizado de forma prioritária. Não obstante, o
tratamento adequado com vistas à disponibilização do acesso aos documentos
permanentes ou históricos é uma necessidade tão importante quanto e precisa ser
tratada com a seriedade que o caso requer.
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Sendo assim, o presente diagnóstico traz as informações acerca da realidadee
sugere as primeiras ações necessárias à criação do ambiente propício para que o
acesso aos documentos do CCJ seja possível. No entanto, faz-se necessário esclarecer
que, tal realidade só poderá ser efetivada se, alem dos esforços empenhados nas
atividades de gestão arquivística, também haja o empenho da administração da
instituição no sentido de oferecer o subsídio para que o trabalho seja realizado.
8.1.3 - Depósito da Unidade Avançada do CCJ em Santa Rita
Na Unidade Avançada do CCJ, localizada na cidade de Santa Rita, onde
funciona o Departamento de Ciências Jurídicas – DCJ e o Curso de Graduação em
Direito da cidade de Santa Rita, também há uma sala destinada à guarda de
documentos considerados de consulta menos frequente.
As fotos do espaço podem ser vistas a seguir:
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No depósito de massa documental acumulada do CCJ em Santa Rita está o
acervo mais recente e em melhor estado de conservação do centro, haja vista só
existirem documentos posteriores ao ano de 2009, quando ocorreu a criação do
Departamento de Ciências Jurídicas – DCJ e do curso de Graduação de Direito da
cidade de Santa Rita, dentro do programa REUNI.
A sala contém o seguinte mobiliário:




2 armários de ferro com 5 divisões de 0,90 m
1 gaveteiro de ferro com 5 gavetas de 0,45 m
12 estantes de ferro com 5 divisões de 0,90 m

Destacamos o fato de que das 12 (doze) estantes, apenas 6 (seis) estão sendo
utilizadas e que no caso dos armários de ferro, a ocupação também não é total. Outro
fator a ser considerado é que, no universo das estantes, 4 delas apresentam grande
quantidade de ferrugem, sendo necessária a recuperação e pintura das mesmas.
No que se refere aos documentos acondicionados, foram encontrados os
seguintes itens:



40 caixas arquivo
108 pastas
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Existem na sala de Arquivo do CCJ Santa Rita, além dos documentos
acondicionados, envelopes soltos, maços de documentos, caixas de supermercado
com documentos avulsos e outros itens que precisam ser avaliados posteriormente.
O volume documental estimado deste acervo é de 20 metros lineares.
O que se percebe em relação ao Arquivo do DCJ é que, diferentemente dos
demais acervos, a documentação dessa unidade nunca recebeu nenhum tipo de
classificação ou tratamento, estando portanto sem nenhum tipo de informação
relacionada a identificação.
Mesmo assim, por se tratar de documentos mais recentes, em melhor estado
de conservação e localizados na melhor estrutura física disponível no CCJ, dentre os
depósitos de massa documental acumulada, esse é o que tem menos possibilidades de
deterioração e cuja organização terá o menor grau de dificuldade.

8.2 ARQUIVOS SETORIAIS CORRENTES

8.2.1 Gestão de Pessoas

Identificação
Os dados necessários para o presente relatório foram obtidos por meio de
entrevista realizada no dia 09/03/2018, com a servidora Allana Dilene de Araújo
Miranda, única servidora lotada nesta assessoria, cujo telefone para contato é 32167622 e o e-mail: gestaopessoas@ccj.ufpb.br
A Gestão de Pessoas funciona em uma sala anexa ao espaço da Secretaria da
Direção de Centro. De acordo com o Regimento do CCJ, o setor de Gestão de Pessoas
tem as seguintes atribuições:
Art. 27. São atribuições da Assessoria de Gestão de Pessoas:
I – Exercer controle técnico e administrativo dos servidores lotados no
Centro eauxiliar os responsáveis pelas Unidades Acadêmico-Administrativas
do CCJ na gestão dosseus respectivos quadros de pessoal técnicoadministrativo;
II – Organizar e manter atualizado o cadastro individual e as pastas
funcionais dosservidores técnico-administrativos e docentes;
III – Atender às demandas dos servidores (docentes e técnicoadministrativos) epreparar a documentação necessária para licenças,
afastamentos, aposentadoria, controle deférias, perícias médicas, controle
de freqüência, entre outros;
IV - Atender às demandas dos servidores e preparar a documentação
necessária parasolicitações de diárias e passagens, verificada a
disponibilidade financeira junto à Assessoriade Gestão de Patrimônio;
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V – Intermediar a comunicação entre servidores (docentes e técnicoadministrativos),a Direção do Centro e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
– PROGEP;
VI – Fornecer subsídios aos responsáveis por setores e unidades e também à
Direçãodo Centro para a decisão de concessão ou indeferimento de direitos
pleiteados pelosservidores (docentes ou técnico-administrativos), no que
tange à sua situação funcional;
VII – supervisionar, organizar e fiscalizar os serviços de transporte do Centro.

Com base no texto regimental, verifica-se ser da Gestão de Pessoas a
responsabilidade pela organização e custódia das pastas funcionais dos servidores,
documento cujo procedimento de criação e guarda foi modificado pela Portaria
Normativa nº 4/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que
cria o Assentamento Funcional Digital, plataforma eletrônica na qual os documentos
funcionais dos servidores federais deve ser inseridos de acordo com um conjunto de
critérios técnicos pré-estabelecidos e cujo prazo para conclusão se encerra em
dezembro de 2018.
Verifica-se ainda ser deste setor a atribuição pela emissão de documentos
necessários ao cumprimento de direitos, vantagens e solicitações relacionadas à vida
funcional dos servidores, bem como o provimento de acesso à informação contida nos
documentos que provam estas atividades, tarefas que de acordo com o Decreto
8.539/2015, que dispõe sobre o Processo Eletrônico Nacional, já deveriam estar sendo
tramitadas de maneira 100% eletrônica.
Produção Documental
Com o objetivo de entender se as atribuições relacionadas no regimento estão
em acordo com a documentação produzida pela unidade, segue abaixo a Tabela com
as respostas sobre quais são os principais documentos produzidos pelo setor de
Gestão de Pessoas do CCJ:
Tabela das Tipologias documentais produzidas pela Gestão de Pessoas
ASSUNTO
Lotação de servidor
Informes da Direção
Remoção de servidor
Férias de servidor
Memorando Circular
Horário de funcionamento
Publicação de edital
Declaração
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância
Afastamento
Vínculo
Listagem
Controle de Docentes por Regime
Controle de Afastamentos
Portaria
Designação de Comissões
Designação de Funções Gratificadas
Designação de Funções Não Estruturadas
Edital
Estágio
ESPÉCIE
Memorando
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Planilha
Plano
Ofício
E-mail
Termo
Certidão

Despacho
Processo

Eleições de representantes nos conselhos
Férias
Planos Setoriais de Trabalho
Planos Individuais de Trabalho
Convênios
Veículos
Comunicações Diversas
Solicitações de documentos para processos
Termo de Compromisso de Estágio
Homologação de eleição
Negativa de processo administrativo
Sindicância
Diversos
Seleção de estágio
Eleição de representante do conselho de centro
Eleição de representante do CONSEPE
Eleição de representante do CONSUNI
Solicitações à PROGEP

O setor produz documentos do gênero textual e informático, cujas espécies e
finalidades estão expressas na tabela acima.
Conhecidas as tipologias documentais produzidas, questionou-se quais eram os
procedimentos existentes ou as práticas relacionadas a produção e tramitação de
documentos, com o objetivo de entender se serão necessários esforços da gestão para
a criação ou utilização de procedimentos que tornem as atividades de produção e
utilização de documentos mais eficientes.
Verificou-se que os documentos produzidos no computador e armazenados
exclusivamente em ambiente digital não recebem nenhum tipo de cuidado no que se
refere a realização de backups periódicos por parte da administração de TI do centro,
favorecendo a perda de informações importantes para a Direção do CCJ.
Sugestão: Implementar política de backups sistemáticos, preferencialmente
diários, em todos os computadores nos quais são realizadas atividades de caráter
administrativo. Sugere-se ainda a criação de uma infraestrutura de rede em que seja
possível o compartilhamento de documentos utilizando os recursos da intranet, com
restrição de acesso por senha individual, em que seja possível a atribuição de acesso
aos diferentes setores do centro de acordo com a lotação do servidor. Desta forma,
um servidor, ao se conectar em qualquer computador do centro com seu login e
senha, só terá acesso aos documentos produzidos e compartilhados no ambiente do
seu setor de lotação. Esta medida favorece a diminuição dos gastos relacionados com
impressões ao mesmo tempo que inibe ações indevidas relacionadas ao uso dos
documentos públicos no ambiente eletrônico, da mesma forma que impede que os
documentos de interesse público tenham acesso limitado ao servidor que os utiliza.
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Não existe orientação formal a respeito de quais documentos devem ser
avulsos e quais devem compor processos administrativos. De acordo com o
entendimento da entrevistada, são transformadas em processos aquelas demandas
para as quais a mesma deseja obter mais segurança quanto ao acompanhamento da
tramitação e diminuição da probabilidade de perda por parte do setor de destino.
Da mesma forma, não há por parte do CCJ nenhum tipo de orientação formal
quanto à configuração física que o documento deve ter. Fatores como cabeçalho,
rodapé, marca d’água e demais elementos que podem conferir autenticidade aos
documentos nunca foram definidos formalmente pelo centro, situação que contribui
para a geração de documentos com configurações diferentes para cada um dos setores
e departamentos, situação que demonstra falta de padronização, algo que não é
recomendado do ponto de vista da gestão de documentos.
Sugestão: Elaborar documento normativo do CCJ que estabeleça quais
documentos devem ser enviados de forma avulsa e quais documentos devem ser
enviados por meio de processos. Tal medida possibilitará agilidade na tramitação das
demandas, haja vista a uniformização dos procedimentos e garantirá o cumprimento
das normas relativas ao processo administrativo no âmbito da administração pública.
Sugestão: Criar manual de produção documental do CCJ, em que sejam
determinados os padrões de configuração física e disposição dos textos nas diferentes
espécies documentais, em consonância com o Manual de Redação Oficial da
Presidência da República, de modo a evitar que a comunicação institucional do CCJ
com os demais centros, com a Reitoria e com a sociedade como um todo continue
acontecendo sem o devido regramento.
Considerando ser o suporte o meio físico no qual a informação pode ser
registrada, podemos ter documentos em suporte papel ou documentos em suporte
digital.Percebe-se que embora a UFPB disponha de sistemas como o SIGAdm, o SIPAC
e os demais módulos do ERP SIG, produzido pela UFRN e utilizado pela UFPB, em que é
possível o envio e recebimento de documentos avulsos e de processos administrativos
de maneira 100% eletrônica, seja pelo upload dos arquivos digitalizados ou até mesmo
por meio da produção de documentos natodigitais, ainda não é uma prática a
utilização desse recurso por todos os servidores da universidade. Tal contexto
inviabiliza a utilização do software por parte daqueles que desejam, haja vista haver a
possibilidade de gerar o documento e de não ser possível o recebimento e tramitação
pelo setor de destino, dadas as dificuldades de capacitação e de cultura organizacional
relacionadas à utilização do ambiente digital disponível.
A servidora relatou que já enviou memorandos eletrônicos para determinados
setores e jamais obteve resposta, tendo sido necessário imprimir o documento, levá-lo
pessoalmente até o local de destino para conseguir que a demanda fosse atendida. Ou
seja, há a necessidade de capacitação dos servidores de toda a universidade quanto a
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utilização do sistema, e de uma orientação mais firme por parte da Reitoria a respeito
da produção e tramitação de documentos eletrônicos.
Sugestão: Capacitar os servidores do CCJ para a utilização dos recursos de
produção de documentos avulsos e processos disponibilizados pela UFPB, como forma
de preparação para a adoção das medidas de padronização dos suportes documentais
do centro.
Sugestão: Implementar documento normativo do CCJ que discipline o uso do
meio eletrônico para a produção e tramitação dos documentos, de acordo com a
legislação que trata do tema e estabelecendo quais documentos poderão ser
tramitados de forma analógica e em que quais condições. Destaco que a sugestão de
implantação de norma que discipline a utilização dos sistemas de produção de
documentos 100% digital deverá ser precedida de adequada capacitação quanto aos
recursos de hardware e software necessários para o cumprimento dessas tarefas.
Os processos da UFPB dos últimos anos estão inseridos no SIPAC, sejam eles
tramitados de forma analógica ou digital, isto é, as informações contidas nesses
processos configuram documentos públicos e por esse motivo precisam ser
adequadamente arquivados, seja o arquivamento analógico ou digital.
Nesse sentido, no que se refere aos documentos digitais, é dever da
universidade, uma tarefa que só será possível com o apoio da Superintendência de
Tecnologia da Informação, a adoção das medidas que garantam a guarda, a
preservação e o acesso aos documentos constantes nos sistemas da universidade,
demanda que deverá ser operacionalizada respeitando as recomendações para
construção de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arqs), além de outros
elementos relacionados ao funcionamento das diferentes plataformas, como um
Sistema Integrado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), situações que
devem estar sendo tratadas em nível de Reitoria e se não estiverem, deverão ser
pleiteadas em momento oportuno para que atendam à legislação.
No que cabe ao CCJ, sabe-se que boa parte dos processos apesar de tramitados
no sistema, são impressos e toda a sua composição é feita por meio de documentos
físicos que, ao seu término, ficam sob a custódia do centro, sejam nos Arquivos
Setoriais Correntes ou em algum dos quatro Depósitos de Massa Documental
Acumulada.
Considerando todas as necessidades legais que precisam ser cumpridas no que
diz respeito aos documentos públicos, é necessário o estabelecimento de regra que
defina que o arquivamento de um processo no sistema deve ser acompanhado da
inclusão no mesmo sistema, da informação de arquivamento do processo físico, com a
indicação de em qual arquivo (corrente ou intermediário) aquele documento está
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sendo armazenado. Sem essa medida, o acesso aos documentos arquivados ficará
comprometido.
Sugestão: Implantar manual de arquivamento de processos, que contemple
orientações quanto ao arquivamento físico e digital de processos. Tal medida
proporcionará agilidade na recuperação de documentos e consequente agilidade na
tomada de decisões e oferecimento de informações. É importante ressaltar que, no
caso do arquivamento de processos em fase intermediária, faz-se necessária a criação
do setor de Arquivo no sistema, de forma que o setor que concluiu a tramitação do
processo, possa encaminhar o documento tanto fisicamente como por meio da
tramitação disponível no sistema.
Outra questão levantada é a falta de mapeamento dos processos, de tal modo
que podem ser iniciados e tramitados de maneira diferente demandas com o mesmo
assunto, haja vista não existir um fluxo previamente definido para os processos da
universidade e do centro. A exceção acontece com os processos da gestão de pessoas,
para os quais a PROGEP disponibiliza em seu sítio um mapeamento contendo quais são
os documentos iniciais e qual a tramitação necessária. A PROGEP disponibiliza ainda os
modelos para os formulários que devem ser usados. Tais formulários podem ser
impressos por qualquer servidor e serem utilizados como elementos obrigatórios na
composição dos processos. Essa medida não é a mais apropriada para atender as
questões de racionalização relacionadas ao Decreto que prevê o uso do meio
eletrônico para os processos administrativos, já que ainda é necessário ao servidor
imprimir o documento e depois anexá-lo ao processo (analógico ou digital). A
alternativa mais eficiente seria a existência de formulário ou ambiente em que tais
documentos pudessem ser produzidos já no suporte digital. Ainda assim, cabe destacar
que a existência dos formulários é uma iniciativa importante para a padronização da
produção documental, e deveria ser um procedimento comum as outras pró-reitorias
e aos centros.
A servidora destacou que no caso das solicitações relacionadas à PROGEP, já é
possível que os servidores realizem alguns pedidos de forma 100% eletrônica por meio
do SIGRH, como é o caso da solicitação de ressarcimento do plano de saúde, e que tal
processo já está devidamente mapeado e possui fluxograma definido pela PROGEP.
Contudo, não são todos os processos que podem ser abertos dessa forma, sendo
necessária ainda a participação da gestão de pessoas do centro em alguns casos, seja
para orientação quanto ao fluxo, para auxílio com a elaboração de documentos ou
com dificuldades para a utilização do sistema, fatores que reforçam a necessidade de
capacitação de todos os envolvidos pata o uso efetivo das ferramentas disponíveis.
Sugestão: Elaborar o mapeamento dos processos que são iniciados pelo centro,
em consonância com a sugestão de criação de manual de padronização documental,
de forma a garantir que os servidores saibam que tipos documentais são necessários
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para a abertura de processos, quais são os setores pelos quais o processo precisará
passar, qual a atribuição de cada setor na análise dos pedidos e quais procedimentos
são necessários nas possibilidades de inclusão de novos documentos. Destaque-se que
essa sugestão também deverá ser operacionalizada em conjunto com as outras
sugestões relacionadas ao uso do meio eletrônico e ao estabelecimento de padrões
documentais para os documentos produzidos pelo centro.
Ao ser questionada sobre o recebimento de documentos em ambiente digital, a
servidora informou que o centro já recebe memorandos exclusivamente por meio do
SIPAC e que essa atividade é realizada por ela, embora também haja um grande
volume de documentos recebidos de maneira analógica.
Para entender o relacionamento dos documentos, é necessário perceber qual é
a atuação de cada órgão com as diferentes ações da administração. Por isso,
questionou-se quais eram as demandas que, embora não iniciadas na gestão de
pessoas, precisavam da análise ou inclusão de documentos por parte do setor.
As demandas apresentadas como tramitadas no setor são expressas na tabela a
seguir:
Tabela dos Documentos que tramitam na Gestão de Pessoas
DEMANDA
FORMA DE TRAMITAÇÃO
Aposentadoria
Pedidos de Aposentadoria são iniciados no setor de gestão de pessoas do
centro, que informa à PROGEP por meio de memorando assinado pelo Diretor,
que realiza a instrução do processo, informa que o servidor não se afastou nos
últimos quatro anos.
Afastamento
Pedidos de Afastamento (para qualificação ou sem vencimento) são iniciados
no setor de gestão de pessoas do centro para conhecimento, controle interno
e instrução prévia para envio à PROGEP. Nos casos de afastamentos para
qualificação é feito um registro de controle para acompanhamento dos prazos
de retorno, e acompanhamento do envio de relatórios que deverá acontecer a
cada seis meses, que deve ser enviado ao setor de lotação do servidor, depois
encaminhado ao setor de gestão de pessoas, que envia à PRPG.
Convênio
No caso dos Convênios, o setor de gestão de pessoas realiza a instrução do
processo e confere os documentos necessários, cuja relação se encontra
disponível na página da coordenação de convênios da PROPLAN.
Movimentação de Processos relacionados à Movimentação de Servidores (remoção, cessão,
Servidor
redistribuição) são enviados para o setor de gestão de pessoas para
conhecimento.

Quanto aos documentos produzidos e assinados pelo setor, a servidora
informou que nenhum dos documentos e processos são assinados pela Assessoria de
Gestão de Pessoas, todos são assinados pelo Diretor do Centro, com exceção das
instruções processuais
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Arquivamento
Os documentos arquivados no setor são todos aqueles produzidos na
Assessoria de Gestão de Pessoas, com exceção dos despachos, que são incluídos nos
processos e arquivados no setor de destino do processo. Tais como: memorandos,
circulares, ofícios.
O setor arquiva ainda todos os documentos que entende como itens dos
dossiês funcionais dos servidores, é o caso dos atestados médicos, portarias de
designação de participação de servidor emitidas pelo centro, portarias emitidas pela
Reitoria e todos os documentos funcionais.
O arquivo do setor pode ser visto nas fotos abaixo:

Trata-se de 2 armários de ferro, com 5 divisões cada, e 3 gaveteiros, cada um
com 4 gavetas. Um dos armários é dedicado a guarda de documentos e o outro a
guarda de materiais de uso da Secretaria Administrativa, como becas e capelos para as
cerimônias de colação de grau. Já os gaveteiros, são dedicados a guarda dos
assentamentos funcionais dos servidores técnico-administrativos e docentes do CCJ de
João Pessoa e Santa Rita.
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Na tabela a seguir, apresentaremos a análise dos itens de organização do
acervo do setor:
Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente da gestão de pessoas
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento
São utilizados para acondicionamento dos documentos pastas suspensas
para os assentamentos funcionais e pastas AZ e caixas de polionda para
os demais documentos.
Classificação
A classificação é feita considerando apenas as espécies documentais
(memorandos, certidões, etc.).
No caso das pastas funcionais, há uma separação entre servidores
docentes e servidores técnico-administrativos.
Arranjo
O arranjo documental é estabelecido de tal forma que os gaveteiros são
destinados para os assentamentos funcionais e os armários de aço
destinados para os demais documentos.
Método
de Para as pastas funcionais é utilizado o método alfabético
Arquivamento
Para os documentos avulsos são utilizados os métodos cronológico e
numérico.
Prazos de guarda
As pastas funcionais ficam permanentemente no setor enquanto que os
documentos avulsos e processos mantem-se num arquivo ativo referente
ao ano em curso. No início de cada ano, os documentos do ano anterior
são separados e transferidos para o Depósito de Massa Documental
Acumulada do Centro.

Sugestão: Criar manual de organização de arquivos correntes, que contenha
orientações sobre acondicionamento, classificação, prazos de guarda, procedimentos
para transferência de documentos dos setores para o arquivo e padronização dos itens
de identificação, tais como etiquetas para caixas e pastas. Tal medida irá favorecer o
cumprimento da legislação que estabelece a adoção do Plano de Classificação e da
Temporalidade de Documentos para as IFES, além de proporcionar maior agilidade na
recuperação de documentos e informações.
Os elementos de quantificação do acervo são apresentados na tabela abaixo:
Tabela da Quantificação do acervo da gestão de pessoas
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
10,4 metros lineares
Área de armazenamento disponível
15,4 metros lineares
% de ocupação com documentos
67,5%
% disponível
32,5 %

Observa-se que embora o setor possua um volume de documentos abaixo da
sua capacidade de armazenamento, não se pode utilizar todo o espaço para
arquivamento haja vista o fato de parte do espaço estar sendo utilizado para a guarda
de materiais de expediente ou para cerimônia de colação de grau. Ainda assim, faz-se
necessário esclarecer que grande parte das pastas AZ utilizadas para a guarda de
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documentos no armário de ferro foram abertas mas não possuem documentação, fato
justificado pela servidora pela continuidade das ações dos anos anteriores e pela
transferência de documentos para caixas ao final de determinados períodos.
Acesso
Com objetivo de entender a dinâmica de utilização dos documentos, foi
questionado quais eram os documentos mais acessados, e a resposta obtida foi de que
os documentos com maior frequência de acesso são:
1. Portarias de Progressão
2. Portarias de Designação de Funções
3. Memorandos.
Para melhor estruturar as sugestões de recursos de recuperação de
informações, foram realizados questionamentos cujas respostas estão estruturadas
nos itens a seguir:







A única pessoa autorizada a acessar os documentos é a servidora Allana;
Não existem recursos de pesquisa (informatizado ou não) para o acesso
aos documentos;
Caso existisse um instrumento de pesquisa, a servidora acredita que
uma listagem com a localização física dos documentos seria suficiente;
Não poderiam faltar num sistema de recuperação de documentos, itens
como: nome do interessado, documento pessoal do interessado,
número do documento ou processo;
O setor não dispõe de documentos sigilosos, mas considerando que
algumas informações da pasta funcional são de caráter pessoal, há uma
norma tácita de que o servidor só poderá analisar documentos que
digam respeito a ele próprio.

Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação as condições de armazenamento do acervo do
setor de gestão de pessoas estão relacionadas a seguir:
Tabela das Condições de armazenamento do acervo da gestão de pessoas
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
sim
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
não
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano
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O volume de documentos do setor consta de aproximadamente 200 pastas
suspensas, 20 pastas AZ e pouco mais de 20 pastas fechadas, cuja contribuição para
organização e preservação deve ser realizada durante a etapa de consultoria técnica.

8.2.2 Gestão Administrativa
Identificação
Funcionando na sede do CCJ, no ambiente da Secretaria da Direção de Centro,
o setor de Gestão Administrativa e Financeira não existe no regimento do CCJ,
contudo, entende-se ser uma nova nomenclatura utilizada para a atribuição do setor
denominado pelo regimento do CCJ como Gestão de Patrimônio.
As informações obtidas para a construção desse relatório foram possíveis
através de entrevista realizada com a servidora Jane Eyre, Administradora, em
21/03/2018, cujo telefone para contato é 3216-7630 e o e-mail é
gestaoadm@ccj.ufpb.br
De acordo com o regimento do CCJ, são atribuições do setor de Gestão de
Patrimônio:
Art. 30. [...]
I – efetivar a execução do orçamento anual do Centro;
II – realizar todos os pagamentos relativos a compras, serviços, diárias,
passagens eoutras despesas, prestando contas dos processos ao
Departamento de Contabilidade eFinanças da UFPB;
III – elaborar relatórios para assessorar as tomadas de decisão da Direção;

O regimento define ser deste setor a atribuição de gestão orçamentária e
financeira, bem como de fornecer documentos que assessorem a administração do
centro.
Sugestão: realizar as adequações necessárias ao regimento do centro, de modo
que as atividades práticas e a denominação de setores sejam condizentes com o texto
regimental.
Produção Documental
No que se refere à produção documental, a entrevistada informou que os
principais documentos produzidos são:
Espécie
Memorandos

Ofícios

Tabela de Tipologias Documentais da Gestão Administrativa
Assunto
- solicitações de reparos
- solicitação de serviços
- realocação de recursos
- solicitar fornecimento de materiais
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Processos

Termos de Referência
Termos de Responsabilidade
Relatórios

Requisições Eletrônicas no Sistema
da Prefeitura Universitária
Requisições Eletrônicas no Sistema
do Setor de Informática do CCJ
Requisições Eletrônicas no Site do
CCJ

- autorizações de órgãos de controle
- pedido de material ao almoxarifado
- cadastro de intenção de registros de preços
- compra de material através de IRP
- compra de materiais e serviços
- cessão de equipamentos
- empréstimo de equipamentos
- controle de patrimônio
- alocação de recursos
- detalhamento de pendências administrativas
- reparo
- manutenção
- manutenção de hardware e software
- solicitação de recarga de toner
- transporte
- reserva de salas
- reserva do auditório

Observou-se, no caso dos processos, que os mesmos são abertos de maneira
eletrônica no SIPAC, contudo, também estão sendo impressos, em virtude dos setores
de destino solicitarem o protocolo analógico. Isto é, quando um processo é autuado no
sistema, o memorando utilizado como peça inicial do processo é impresso em duas
vias, de tal maneira que uma irá tramitar com a capa que foi impressa por exigência do
setor de destino e outra ficará sob a custódia do setor produtor, usando-se a
classificação de memorandos enviados. Quando os processos retornam para a
finalização, são arquivados no setor de origem com a classificação de processos
finalizados. A partir dessa situação, questiona-se:







Por que imprimir processos que podem tramitar eletronicamente?
Por que imprimir duas cópias do mesmo documento?
Por que os setores de destino exigem protocolo analógico para documentos
digitais?
Por que arquivar fisicamente como memorando enviado um documento usado
para compor um processo?
Quais as orientações formais estabelecidas pela universidade no que se refere
à utilização do SIPAC para as atividades de protocolo no âmbito da UFPB?
Quais as orientações formais do centro para essas atividades?

Tais questionamentos visam gerar uma reflexão acerca da necessidade de se
estabelecerem regras que possibilitem maior agilidade e otimização da aplicação de
recursos, e que sejam tomadas as medidas necessárias para que as regras sejam
aplicáveis.
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Imprimir documentos nato-digitais cujos sistemas de tramitação eletrônica
estão prontos para funcionar equivale a um retrabalho, tendo que segastar recursos
financeiros para imprimir, utilizar recursos humanos para garantir que o documento
circule de maneira analógica, e assumir os riscos de extravio e movimentação incorreta
que tal contexto favorece, não sendo uma alternativa eficiente sob a perspectiva
financeira e de gestão do tempo, que pode ser melhor aproveitado utilizando-se os
recursos de automação disponíveis.
Contudo, o cenário prospectivo de eficiência que se busca só será possível se:






O sistema permitir que as atividades a que se propõe de fato ocorram;
As pessoas receberem o treinamento adequado;
Os setores disporem de equipamentos necessários para a operação;
A instituição estabelecer dispositivos normativos que regulem as ações;
As pessoas estiverem dispostas a mudar a cultura em prol da eficiência.

Sabendo que a resolução dessas questões transcende as atribuições do centro,
as dúvidas e as propostas de soluções existentes para diminuir as inconsistências desse
caso serão levadas ao conhecimento da Direção do Centro, para que se faça aquilo que
é possível dentro do rol de suas competências, mas também, serão encaminhadas para
os órgãos da administração central, de modo que se conheçam tais inquietações e
possamos buscar juntos alternativas para evoluirmos quanto a produção, tramitação e
guarda de documentos no âmbito de toda a universidade.
Verificou-se ainda que no caso das requisições eletrônicas realizadas para a
Prefeitura Universitária, o centro não dispõe de nenhum controle sobre o
arquivamento destes documentos. Tal demanda, de acordo com a entrevistada, é
atribuição da Superintendência de Tecnologia da Informação da universidade.
No caso das Requisições no website do CCJ, foi construído pelo setor de
Informática do centro uma estrutura em que os pedidos realizados para as demandas
de TI são enviadas para o e-mail do setor de Informática, e os pedidos enviados para a
reserva de salas e reserva do carro, são enviados para o e-mail da Secretaria
Administrativa. O detalhe que merece destaque é que esses registros estão sendo
armazenados em e-mails proprietários e o e-mail institucional não é utilizado para
arquivamento de tais solicitações, situação que merece atenção do ponto de vista de
que essas informações podem ser objeto de consulta e precisarão estar disponíveis.
Sugestão: Estabelecer critérios técnicos de armazenamento, preservação e
acesso as informações relacionadas às solicitações realizadas por meio do website do
CCJ, como forma de garantir o cumprimento da legislação que trata dos documentos
arquivísticos, considerando que tanto o website quanto as requisições eletrônicas
produzidas através dele são documentos de arquivo e precisam ser devidamente
geridos, sob pena de responsabilização da administração da instituição.
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Ao ser questionada acerca da busca por documentos analógicos, a entrevistada
respondeu que não existe nenhum instrumento ou ferramenta que favoreça a
pesquisa. São utilizadas as etiquetas e informações externas dos acondicionamentos
para que os documentos sejam localizados.
Sobre a produção digital de documentos avulsos, como memorandos e ofícios,
os servidores do setor compartilham um servidor de arquivos privados, o MEGA, para
armazenamento e compartilhamento de documentos eletrônicos. Merece atenção o
fato de que tal sistema é protegido por senha, é armazenado em nuvem e não recebe
nenhum tipo de intervenção do setor de informática do centro, seja para a verificação
de requisitos ou para a realização de backups. Tal situação gera insegurança em
relação a guarda de informações do centro, não acontece apenas neste setor, e uma
proposta de solução para tal demanda já foi apontada no relatório da entrevista do
setor de gestão de pessoas.
Questionou-se ainda se existia alguma orientação para a elaboração dos
documentos. A servidora informou que não e que, quando há a necessidade de se
produzir determinado documento, recorre-se ao servidor de documentos online
privado mega, onde estão armazenados os últimos documentos produzidos, copia-se o
último modelo e realizam-se as edições necessárias.
Quanto à atividade de concessão de diárias e passagens, existem os seguintes
pré-impressos que são utilizados para as solicitações:







Formulário para solicitação passagens
Formulário para solicitação de diárias
Formulário para solicitação de hospedagem
Formulário para pagamento de inscrição em evento nacional
Formulário para pagamento de inscrição em evento internacional
Formulário para TR

Além de produzir documentos digitais, o setor também recebe documentos em
ambiente eletrônico, são os memorandos eletrônicos no SIPAC, e os convites e demais
comunicados que são recebidos via e-mail. Todos os servidores do setor compartilham
o e-mail gestaoadm@ccj.ufpb.br e no caso dos servidores deste setor que atuam no
CCJ de Santa Rita, é utilizado o e-mail gestaoadmdcj@ccj.ufpb.br
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Arquivamento
O arquivo do setor de Gestão Administrativa pode ser visto na foto a seguir:

Trata-se de apenas 1 armário de ferro com 5 divisões, no qual são colocados
documentos arquivísticos e materiais de uso e consumo.
Os documentos que estão arquivados no setor são Memorandos e Processos,
cuja organização se dá de acordo com a tabela a seguir:
Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente da Gestão Administrativa
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento
Para o acondicionamento utilizado são as pastas AZ para os documentos
referentes ao ano vigente e caixas arquivo em polionda para os
documentos dos anos anteriores.
Classificação
No que se refere à classificação, no armário, os documentos são
colocados em pastas de acordo com a espécie e há uma subdivisão entre
aqueles enviados em nome do setor de Gestão Administrativa e aqueles
enviados em nome da Direção de Centro, haja vista esse setor, na prática,
estar enviando e arquivando documentos em nome da Direção do CCJ.
Denota-se que, ao menos no que se refere à produção de documentos, as
ações da Gestão Administrativa confundem-se com as da Direção de
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Centro, situação que merece ser devidamente registrada nos atos
normativos caso seja de interesse da instituição manter as atividades
dessa maneira. A classificação dos documentos após o término do
exercício é feita utilizando apenas as informações relativas ao ano e a
tipologia documental.
Arranjo
Método
Arquivamento

Prazos de guarda

de

A organização física dos documentos neste setor é baseada na separação
entre enviados e recebidos e numa separação por ano de exercício,
O método de arquivamento cronológico é utilizado para a disposição dos
documentos do mais antigo para o mais novo. A data utilizada para essa
composição é a data de produção do documento e não a data do seu
arquivamento.
A prática de guarda tem sido de manter no setor os documentos relativos
ao ano vigente em pastas e os documentos relativos ao ano anterior em
caixas. A entrevistada acredita que estão no setor todos os documentos
referentes ao período de 2015 a 2018, mas não tem certeza se o acervo
reflete a totalidade da documentação produzida e recebida nesse
período.

A Gestão Administrativa já realizou transferência de documentos para o
Arquivo do CCJ, porém, tal procedimento não foi registrado e caso tenha sido, o
documento não está disponível. Considerando a importância de tal acervo diante do
valor informacional e probatório das informações contidas em seus documentos, é
necessária a adoção de medidas para regramento de tal necessidade.
Sugestão: criar procedimento formal de transferência de documentos, em que
o setor produtor informe por meio de formulário específico o volume, a tipologia
documental e a quais períodos a documentação enviada ao Arquivo se refere, de
modo a registrar as transferências da forma estabelecida na legislação, e mitigar os
riscos relacionados à perda de documentos.
No que se refere ao volume documental, a situação do setor é:
Tabela da Quantificação do acervo da gestão administrativa
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
2,3 metros lineares
Área de armazenamento disponível
4,5 metros lineares
% de ocupação com documentos
30%
% disponível
70 %

Embora o setor disponha de 5 prateleiras para a guarda de documentos, e não
esteja utilizando nem a metade dessa capacidade para essa finalidade, há de se
considerar que o armário destinado a guarda de documentos também abriga materiais
de expediente e equipamentos. Outro ponto a ser considerado é que existem caixas
arquivo que fazem parte do acervo e estão dispostas fora do armário. Tal situação não
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é a forma ideal de acondicionamento dos documentos e as sugestões de melhoria
estão contidas na produção do manual de organização dos arquivos setoriais
correntes, já detalhadas nesse diagnóstico.
Os documentos mais buscados na gestão administrativa são processos,
memorandos e ofícios. Enquanto que os menos buscados são os formulários.
Acesso
Todos os servidores do setor, que são 6 ao todo, tem acesso a documentação e
quando há a necessidade de localizar algum documento realizam a busca de forma
manual, já que não existe nenhum recurso informatizado para registro e pesquisa da
documentação que se encontra arquivada.
Questionada sobre a possibilidade existência de algum recurso de recuperação
de informações, a entrevistada informou que não poderiam faltar três descritores que
ela considera essenciais: número do processo, ano e assunto. Ao ser indagada sobre a
não inclusão do interessado dentre os descritores, a mesma informou que não seria
relevante já que todos os processos são abertos com o interessado Gestão
Administrativa.
A mesma informou que todos os documentos do setor têm caráter ostensivo,
que não existe nenhum procedimento formal estabelecido para o acesso aos
documentos, e que a segurança é mantida pelo fato da sala ficar fechada com chave.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação as condições de armazenamento do acervo do
setor de gestão administrativa estão relacionadas a seguir:
Tabela das Condições de armazenamento do acervo da gestão administrativa
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
não
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

No que se refere a proximidade do acervo de elementos de energia, o armário
está localizado entre uma tomada elétrica e um interruptor de energia.
No que se refere a segurança dos documentos, o armário fica sempre aberto,
embora tenha chave, e a porta do setor é fechada diariamente com chave e a sala fica
dentro de outra que também tem chave. Contudo, ambas as chaves são depositadas
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diariamente na portaria e permanecem à disposição dos servidores do centro. A
portaria realiza o registro de todas as pessoas que solicitam chaves, entretanto, há
risco de extravio de documentos da mesma forma considerando que todo o
funcionário da limpeza tem acesso aos documentos antes da chegada dos servidores e
nos horários em que não se tem servidores na instituição.
Sugestão: os documentos da gestão administrativa deveriam ser
acondicionados no armário, que deveria ser fechado e a chave deveria ficar em poder
apenas dos servidores do setor ou guardada em local em que apenas estes servidores
tivessem conhecimento. Outra medida preventiva é a proibição da entrada de
funcionários terceirizados no ambiente quando não houver servidores na sala, de
modo a evitar conflitos relacionados a um possível extravio de documentos. Da mesma
forma que a entrega de chaves de salas em que hajam documentos cuja perda possa
ocasionar problemas deveria ser condicionada a verificação de listas com pessoas
autorizadas, visando evitar que pessoas não autorizadas destruam, extraviem ou
alterem documentos arquivísticos.
Todos os que estão lotados no setor realizam arquivamento de documentos,
que são Jane e Guilherme no horário da manhã; Felipe e Anderson no horário da tarde;
e Emanuel e Jefferson, em exercício no DCJ em Santa Rita, quando se encontram na
sede do CCJ.
O volume de documentos do setor consta de aproximadamente 7 caixas
arquivo, 10 pastas AZ e pouco mais de 10 pastas fechadas, cuja contribuição para
organização e preservação deve ser realizada durante a etapa de consultoria técnica.
De acordo com o regimento do CCJ, o Almoxarifado é subordinado à Gestão de
Patrimônio, que está sendo entendida como a Gestão Administrativa. Contudo, para
efeito desse diagnóstico, o setor de Patrimônio será tratado separadamente.

8.2.3 Direção de Centro, Secretaria Administrativa e Conselho de Centro
Identificação
A Direção, o Conselho e a Secretaria Administrativa do Centro são órgãos
distintos sob a perspectiva regimental, entretanto, a produção, guarda e gestão do
acesso aos seus documentos é realizada atualmente de forma associada pela
Secretaria. Por esse motivo, esse diagnóstico corresponderá ao acervo unificado
dessas três unidades da estrutura orgânica do CCJ.
A obtenção dos dados para esse diagnóstico foi possível graças a colaboração
da servidora Regina Célia da Silva Lira, cujo telefone para contato é 3216-7622,
Secretária do Centro, que concedeu entrevista no dia 12/04/2018.
O Regimento do CCJ, em seu artigo 21, estabelece que a Secretaria
Administrativa tenha como atribuições:
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“I – Zelar pelo expediente;
II – Organizar as comunicações, protocolo geral, arquivo e controle do
Centro;
III – Realizar os serviços de comunicação da Secretaria do Conselho de
Centro;
IV – Fiscalizar os boletins mensais de frequência, férias, remoções ou
afastamentosdos servidores lotados no Centro, comunicando à Direção;
V - Supervisionar os serviços de reprografia, informática, manutenção e
controle dautilização de equipamentos audiovisuais;
VI – Supervisionar os espaços gerais do centro, no que diz respeito ao uso do
auditório, sala de multimeios e outros ambientes, para cessão interna ou
externa ao CCJ.”

Já à Direção do Centro, além do que é estabelecido pelo Regimento da UFPB,
de acordo com o Regimento do CCJ em seu artigo 18, cabe:
a) Cumprir as políticas de ensino definidas pelo Conselho de Centro,
articulando-se,inclusive, com outras instituições;
b) Delegar poderes ao Vice-Diretor para desempenhar atividades de caráter
permanente outransitório;
c) Designar e dar posse aos assessores, coordenadores e vice-coordenadores
dos órgãossuplementares do CCJ, indicados de comum acordo com as
chefias departamentais;
d) Propor à Administração Superior da UPFB convênios a serem celebrados
com outrasinstituições que permitam a utilização de seus serviços no campo
do ensino-aprendizageme da pesquisa;
e) Encaminhar ao Reitor os nomes dos Chefes, Subchefes de Departamentos
e deCoordenadores e Vice-Coordenadores, representantes do Consepe e
Consuni, para fins dedesignação, após consulta à comunidade acadêmica;
f) Apoiar o sistema de estágios, monitorias, pesquisa, extensão e
monografias, do Centroobjetivando ampliá-lo e melhorá-lo;
g) Fomentar a capacitação do pessoal técnico-administrativo lotado no CCJ,
através decursos e treinamentos;
h) Aplicar as penalidades regimentais a docentes, servidores técnicosadministrativos ediscentes no âmbito de sua competência e em
conformidade com o Regimento Geral daUFPB;
i) Praticar todos os demais atos inerentes às suas funções.

Ao Conselho de Centro, conforme artigo 12 do Regimento do CCJ, além das
atribuições fixadas no artigo 9º do Regimento Geral da UFPB compete:
I – definir a política a ser seguida pelo Centro de Ciências Jurídicas,
considerando aadequação do ensino na área jurídica nos seus diversos
níveis de formação, com vistas a uma melhor integração UniversidadeComunidade;
II – promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão
realizadas noâmbito das Unidades Didático-Científicas do Centro,
compatibilizando-as com os programas de outros órgãos envolvidos
naquelas atividades;
III – apreciar, em grau de recurso, as matérias decididas pela Direção, pelos
Departamentos, Colegiados de Cursos de graduação e pós e demais órgãos
do Centro;
IV – propor aos órgãos competentes da Universidade a reformulação da
estruturadepartamental do Centro, bem como, a criação de novos cursos e a
extinção ou suspensão dos existentes, conforme letra d, inciso XIII do artigo
9º do Regimento Geral da UFPB;
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V – Editar atos administrativos regulamentares necessários à
complementação desteregimento;
VI – deliberar sobre outros assuntos que envolvam a política pedagógica e
administrativa do Centro, decididos pelos órgãos colegiados do Centro, não
especificados nos incisos anteriores, concernentes às suas atribuições,
previstos no art. 50, caput, do Estatuto Geral da UFPB e no art. 9° do
Regimento Geral da UFPB.

Conhecidas as atribuições buscou-se identificar se os documentos produzidos e
recebidos por estes órgãos possuem relação com as atribuições que lhes são definidas.
Produção Documental
Ao prestar as informações sobre os principais documentos gerados, a servidora
dividiu as respostas em duas partes: aqueles produzidos pela Secretaria e Direção e
aqueles produzidos pelo Conselho.
Os principais documentos gerados pela Secretaria e Direção do Centro
apontados nas respostas são:
Espécie
Ofício
Memorando

Declaração
Requisição
E-mail
Processo

Termo

Relatório
Convênio
Contrato
Lista
Parecer
Formulário

Tabela de Tipologias Documentais da Secretaria e Direção de Centro
Assunto
Convênios
Autorizações de órgãos de controle
Comunicação com os setores do CCJ
Comunicação com os outros centros
Comunicação com os órgãos da administração central
Comprovação de participação em eventos
Viagens (para a garagem da UFPB)
Comunicado sobre reuniões
Progressão funcional
Afastamento de curta duração
Afastamento de longa duração
Estágio probatório
Colação de Grau
Responsabilidade pela cessão de espaço
Responsabilidade pela cessão de equipamento
Colação de Grau
Estágio
Parceria institucional
Prestação de serviços
Remessa de documentos
Pedido de cópia de documento

No que se refere ao uso do e-mail, verificou-se que para tratar da reserva de
salas e carros e dos assuntos considerados rotineiros, a comunicação é feita através de
conta de e-mail particular do Gmail, sendo esta a conta vinculada aos sistemas de
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reserva existentes no website do CCJ, fato já apontado por este diagnóstico como
motivo de atenção e cuja preservação e acesso futuro devem ser pensados. O e-mail
institucional só é utilizado em casos mais sérios, de acordo com a servidora, como
quando há a necessidade de responder a candidatos em litígio com o centro.
Já os documentos gerados pelo Conselho de Centro são:
Espécie/Gênero
Pauta
Ata
Áudio
Certidão
Lista

Tabela de Tipologias Documentais do Conselho de Centro
Assunto
Itens a serem discutidos na reunião do conselho
Reunião do conselho
Reunião do conselho
Decisão do conselho
Frequência da reunião do conselho

As pautas são produzidas eletronicamente por meio do software Microsoft
Word e tramitadas eletronicamente através de e-mail. Nesse caso também é utilizada
conta de e-mail particular, o que não é recomendado.
Os áudios das gravações das reuniões são armazenados em CDs e
acondicionados em envelopes arquivados junto às atas. Tal procedimento favorece a
perda das informações haja vista a possibilidade de oxidação e corrupção eletrônica
dos arquivos de áudio gravados na mídia CD pela obsolescência tecnológica.
Sugestão: Implementar Política de Preservação Digital que contenha os
elementos necessários para garantir a manutenção da integridade, disponibilidade,
acesso e autenticidade dos documentos audiovisuais do centro. Tal política deve ser
criada de forma interdisciplinar com a colaboração dos profissionais de tecnologia, de
arquivo e das atividades finalísticas do centro, de modo que todas as recomendações
técnicas sejam atendidas, em especial aquelas que tratam das regras de negócio,
interoperabilidade e continuidade dos sistemas.
O acervo referente aos documentos produzidos e recebidos nos anos de 2017
e 2018 está na sala da Secretaria do Centro, porém, os documentos anteriores, que
eram custodiados pela servidora Marta, falecida em 2017, não estão no espaço
destinado atualmente a essa finalidade e a informação obtida é que devem estar na
sala de Arquivo do CCJ, fato que poderá ser comprovado após a realização do
processamento técnico daquela documentação.
Atualmente as atas das reuniões do conselho de centro, após conferência e
assinatura dos membros, são digitalizadas e publicadas no website do CCJ. O fato que
merece destaque é que somente a partir de março de 2017 foi estabelecida a regra de
que tais documentos deveriam ser divulgados na internet, de tal maneira que os
documentos anteriores a essa data não estão disponíveis para acesso no website. É
importante destacar que não estão sendo adotadas medidas de preservação para os
representantes digitais desses documentos, sendo necessária a criação da política e a
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implantação de um RDC-Arq e uma plataforma de acesso para atender a essa demanda
de maneira satisfatória.
Sobre as requisições de carro e sala, realizadas pelo site e geridas pelo e-mail
particular Gmail, a servidora informou que todos os pedidos são arquivados em pastas
digitais no próprio e-mail, cabendo ao centro tomar as medidas necessárias para o
correto armazenamento dessas informações.
As particularidades mencionadas referem-se aos casos de colação de grau em
separado, em que junto as listas de frequência são anexadas as procurações originais
apresentadas e os casos de solicitações de cópias de documentos pelos setores.
Há ainda o controle de cópias. Considerando que a Secretaria gerencia os
pedidos realizados ao fornecedor de fotocópias do centro, todos os setores
encaminham as solicitações por meio de formulário e tal documento é arquivado pela
Secretaria para o controle dessa atividade para pagamento posterior.
Arquivamento
O arquivo da Secretaria, Direção e Conselho do Centro é composto de apenas 2
armários de ferro, um com cinco divisões e outro com três, localizados na sala da
Secretaria, e podem ser vistos nas fotos a seguir:
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A entrevistada informou que os processos que estão arquivados neste acervo
estão com o status de arquivado também do SIPAC, e que aqueles em que ela foi a
responsável pela finalização, a opção do sistema que permite informar o local de
arquivamento físico foi preenchida.
Com relação a organização, percebe-se o que está disposto na tabela a seguir:
Tabela dos itens de organização do acervo da Secretaria, Direção e Conselho
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento
São utilizadas caixas arquivo de polionda e pastas do tipo AZ
Classificação
Os documentos são classificados apenas pela espécie documental
Arranjo
Há uma tentativa de separação de um armário para documentos avulsos
e outro para processos, porém, também existem processos no armário
dos documentos, no entanto, são os processos mais recentes.
Método
de É utilizado o método cronológico.
Arquivamento
Prazos de guarda
Os documentos são mantidos nas pastas AZ durante o ano em curso e no
ano posterior são acondicionados em caixas arquivo. No caso desse
acervo, acredita-se que os documentos dos últimos 2 anos estão todos na
sala da Secretaria e os dos anos anteriores estão fracionados também na
sala de Arquivo da sede do CCJ.

Em relação a quantificação, tem-se as seguintes informações:
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Tabela da Quantificação do acervo da Secretaria, Direção e Conselho
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
6,9 metros lineares
Área de armazenamento disponível
9 metros lineares
% de ocupação com documentos
90%
% disponível
0%

O volume documental de aproximadamente 7 metros lineares, está dispostos
em 25 caixas arquivo, 30 pastas do tipo AZ e 8 pastas. Os documentos ocupam 90% da
área disponível e os 10% do espaço de armazenamento restante estão sendo utilizados
para guarda de outros materiais.
Acesso
Questionada quanto ao documento mais buscado, a servidora informou que
são as listas de remessa, documento utilizado para registrar o recebimento e a entrega
de documentos avulsos e processos entre os setores.
Tal situação nos permitiu enxergar que há uma diferenciação na maneira com a
qual os documentos são protocolados. Além dos problemas com a redundância de
procedimentos relacionados a impressão de processos que deveriam ser realizados
eletronicamente, já contemplada nesse relatório, verificou-se que aqueles que
tramitam apenas no centro tem sua movimentação registrada num livro de protocolo,
enquanto que aqueles que vão para a Reitoria, em outro. Há ainda outros livros
utilizados para uma subdivisão dos setores no próprio centro, fato que merece
atenção em virtude da dificuldade de padronização do trabalho de busca de
informações relacionadas à tramitação, aumento da possibilidade de erros e demais
vulnerabilidades que a situação favorece, como o fato de não serem exigidas
informações que efetivamente registrem o recebimento, como assinaturas ilegíveis e
descrição incompleta dos documentos.
Sugestão: Implantar um sistema de produção, tramitação e uso de documentos
que esteja integrado ao sistema de atividades-fim da universidade e a um sistema de
arquivamento, de modo a contemplar todos os requisitos de gestão e governança
necessários para um desempenho satisfatório de tais atividades. Faz-se importante
esclarecer que esse trabalho só poderá ser concretizado a partir de um esforço
conjunto da administração, TI, área fim e profissionais de arquivo da instituição.
Os documentos menos buscados são as declarações emitidas. O que nos leva
ao questionamento acerca da real necessidade de se emitirem documentos em duas
cópias. Atualmente tais documentos são emitidos em duas vias para que o solicitante
assine a via que ficará arquivada como comprovação do recebimento e teor do
documento.
Os principais utilizadores dos documentos desse acervo são a servidora Regina,
única lotada nesse setor e a servidora Allana, Agente de Gestão de Pessoas do CCJ. As
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buscas são realizadas diretamente nos documentos haja vista não existir nenhum
recurso que facilite a recuperação da informação.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo da Secretaria, Direção e Conselho
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

8.2.4 Coordenação de Monografias da Sede do CCJ
Identificação
As informações desse setor, localizado na sede do CCJ, foram obtidas graças à
visita realizada no dia 21/03/2018, cujas respostas foram fornecidas pela servidora
Regina Celi Carmélio Vasconcelos e pelo chefe da unidade, o professor Edward Antônio
Pinto de Lemos.
Conforme regimento a Coordenação de Monografias é uma Assessoria
Didático-Científico-Pedagógica integrante da estrutura da Direção de Centro. Tal
situação, na opinião do atual chefe do setor, não é a mais adequada, pois, na visão
dele, a unidade deveria ser vinculada à Coordenação da Graduação em Direito.
O art. 42 do regimento estabelece para este setor as seguintes atribuições:
I - participar das reuniões do colegiado dos cursos de graduação e do
NDE,quando estiver em pauta a discussão dos Trabalhos de Conclusão de
Curso TCCs;
II - Acompanhar a execução curricular no que diz respeito às disciplinas de
caráter metodológico do curso;
III - Coordenar a distribuição das orientações dos TCCs entre os docentes do
curso que possuam graduação stricto sensu;
IV - Articular com os departamentos um sistema de plantão de dúvidas para
atender aos graduandos na elaboração de sua monografia;
V - Estabelecer, de acordo com o calendário escolar, uma semana de defesas
demonografia a cada período letivo e propor políticas de ajustamento das
áreasfinais de aprofundamento ao perfil de cada curso, entre outras
providências.
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VI – Compor as Bancas de Defesa de Monografias, de acordo com as áreas
detrabalho pertinentes a cada docente.

Cabe ressaltar que o Colegiado do Bacharelado de Direito, órgão normativo de
caráter deliberativo da Graduação, responsável pela coordenação didático-pedagógica
do curso, definiu por meio da Resolução CCGD nº 002/2013 diretrizes para os
trabalhos de conclusão de curso, criando inclusive uma Coordenação de TCC, cujas
funções são relacionadas com a Coordenação de Monografias criada pelo regimento
do CCJ.
Destacamos que enquanto o Regulamento do TCC, em seu artigo 5º, informa
que o Coordenador de TCC deve ser indicado pelo Colegiado do Curso de Graduação, o
Regimento do CCJ, em seu artigo 36º, define que o Coordenador de Monografias deve
ser indicado pelo Diretor do Centro após aprovação do Conselho de Centro.
Sugestão: Atualizar Regulamento dos Trabalhos de Conclusão do Curso, pois
embora seja conhecido que a regulamentação do TCC é anterior ao regimento vigente
do CCJ, faz-se necessário uma atualização do regulamento do TCC por parte do
Colegiado, de forma que não haja informações conflitantes entre os dois documentos.
Produção Documental
Os documentos gerados pela Coordenação de Monografia, de acordo com os
entrevistados são:
Espécie
Declaração
Memorando
Comprovante
Lista

Tabela de Tipologias Documentais da Coordenação de Monografias
Assunto
Participação em banca
Matrícula em disciplina de TCC
Comunicação com professores
Comunicação com outros setores
Depósito de Monografias
Entrega de projetos

Durante a apresentação dos servidores sobre os documentos produzidos e
recebidos, foi possível perceber a existência de situações relacionadas à produção e
guarda dos trabalhos de conclusão de curso que merecem atenção por parte da
universidade no que se refere à necessidade de racionalizar e aperfeiçoar seus
processos e regras.
As monografias são reguladas na UFPB pela Resolução CONSUNI nº 16/2015 e
no âmbito do CCJ, pela Resolução CCGD n º 002/2013 do Colegiado do Curso de
Bacharelado em Direito, que atribui ao Coordenador de TCC a responsabilidade por
encaminhar os seguintes documentos:
Para os professores orientadores


Termo de compromisso para orientação
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Ficha de controle de atividades discentes
Declaração de aptidão da monografia para ser encaminhada a defesa
Formulários de avaliação

Para a coordenação de curso


Ata de defesa de monografia

Para a Biblioteca Setorial



1 cópia do TCC versão final em mídia digital
1 cópia do TCC versão final impressa

A resolução do CCJ que trata do TCC, em seu artigo 24, estabelece ainda que os
alunos devem entregar a versão final de seus trabalhos monográficos nos seguintes
suportes:



1 cópia encadernada em brochura e com lombada
2 cópias em mídia digital destinadas a Biblioteca Setorial e ao arquivo da
Coordenação de TCC

A realidade atual é que os alunos entregam a versão final em 1 cópia impressa
e encadernada em espiral e 1 cópia em mídia digital. A cópia física, em formato
diferente ao que é estabelecido pela norma do CCJ para a versão final, fica sob a
custódia da Coordenação de Monografias e a cópia digital é enviada para a Biblioteca
Setorial.
Na prática, a coordenação de monografias acumula documentos que de acordo
com a Tabela de Temporalidade de Documentos da Atividade Fim das IFES, aprovada
pelo Arquivo Nacional pela Portaria º 92/2011, poderiam ser devolvidos ao aluno ou
eliminados após o período prescricional.
É o caso do TCC, cuja devolução ao aluno após o registro das notas é
estabelecida como norma pelo Arquivo Nacional e, nos casos como o do CCJ em que a
devolução não ocorreu, tem eliminação permitida 1 ano após o registro das notas,
desde que cumpridos os procedimentos de eliminação estabelecidos pelo CONARQ.
Questionados sobre a geração de processos, os servidores informaram que não
é comum. E quando ocorrem, acontecem para apuração de plágio ou para justificar
falta à defesa por motivo de doença.
Sobre a existência de modelos para os documentos, no que se refere aos
produzidos pelo setor, só estão disponíveis até o momento da entrevista, os
formulários para depósito de projetos e monografias.
Já para os alunos, há um manual de orientações quanto à formatação do
trabalho monográfico, de acordo com as normas da ABNT e com as orientações das
normas internas de produção de TCC do CCJ, que se encontra disponível no website do
centro.
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A resolução que trata do TCC estabelece ser da Coordenação de Monografias a
responsabilidade pela distribuição das atividades entre os docentes quanto às bancas
de defesa, contudo, na prática, é o professor titular da disciplina de TCC, atualmente a
professora Márcia Gleibiana, que entra em contato com os demais docentes para a
organização das defesas, sendo essas ações realizadas em aquiescência do
coordenador de monografias.
Arquivamento
O arquivo da Coordenação de Monografias pode ser visto nas fotos a seguir:
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A sala dispõe do seguinte mobiliário:




1 armário de ferro
3 armários de madeira
1 gaveteiro de ferro

Tabela dos itens de organização da Coordenação de Monografias
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento
Os trabalhos de conclusão de curso não são devidamente acondicionados
e são guardados amarrados em barbantes dentro dos armários.
Os demais documentos são armazenados em pastas de papelão com
elástico ou pastas suspensas e arquivadas no gaveteiro de fero.
Classificação
Os TCCs são dispostos em pilhas e na frente de cada pilha de documentos
é colocada uma etiqueta com a indicação do semestre ao qual aqueles
trabalhos correspondem.
Os demais documentos são classificados de acordo com a espécie
documental.
Arranjo
De maneira geral, os trabalhos de conclusão de curso ficam dentro dos
armários, os projetos de pesquisa em caixas em cima dos armários e os
demais documentos em pastas dentro do gaveteiro.
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Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

Todos os documentos são arquivados por ordem cronológica.
Existem documentos desde o ano de 2002 e os servidores do setor nunca
foram orientados sobre temporalidade e prazos de guarda.

O volume documental do setor é de aproximadamente20 metros lineares e
ocupa todo o espaço disponível para armazenamento.
Tabela da Quantificação do acervo da coordenação de monografia
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
20 metros lineares
Área de armazenamento disponível
20 metros lineares
% de ocupação com documentos
95%
% disponível
0%

Existe apenas uma prateleira disponível para armazenamento neste setor,
contudo, como existem caixas colocadas em cima do armário, consideramos que não
há capacidade para recebimento de novos documentos.
Chama a atenção o fato de serem utilizados os mesmos móveis para guarda de
documentos, alimentos e material de limpeza, fato que não é adequado para a
conservação dos documentos, sendo ideal a disponibilidade desses materiais em
ambientes separados.
Sugestão: Capacitar os servidores do CCJ em noções de gestão de documentos
e organização de arquivos setoriais, incluindo na ementa do curso questões
relacionadas à conservação de documentos e outros procedimentos necessários para
os que lidam com a documentação. O Arquivista do centro incluiu esse treinamento no
seu plano individual de trabalho, como pré-requisito para a realização da atividade de
consultoria técnica nos setores.
Acesso
Perguntou-se qual é o documento mais procurado e resposta obtida foi de que
se trata da ata da banca examinadora da defesa pública do trabalho de conclusão de
curso. De acordo com os entrevistados, há uma recomendação para que sejam
produzidas quatro vias da ata, uma para a coordenação de monografia e as outras três
para cada membro da banca, contudo, é comum que os membros percam as suas vias
e recorram a esta coordenação para buscarem copias.
A existência de uma plataforma de acesso aos documentos em ambiente digital
favoreceria a resolução desse problema, contudo antes de se implantar tal recurso,
faz-se necessário o estabelecimento de política e um conjunto de procedimentos já
pontuados nesse diagnóstico.
Já em relação ao documento menos buscado, os servidores informaram que se
trata dos trabalhos de conclusão de curso, pois, segundo eles, como a biblioteca
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dispõe de uma versão digital, os alunos não acessam os documentos físicos. O fato que
chama a atenção é que os documentos menos buscados compõem mais de 90% do
acervo da sala, de modo que já que sua guarda é facultativa, pode-se realizar a
destinação sem prejuízos às necessidades dos usuários.
Sugestão: criar ou atualizar a composição da subcomissão permanente de
avaliação documental do CCJ, definida pelo Decreto Federal nº 4.073/2002, que tem a
prerrogativa de iniciar o procedimento para eliminação de documentos com
temporalidade concluída.Com a criação da comissão, será possível proceder ao
descarte das monografias após a realização dos procedimentos recomendados pelo
Arquivo Nacional.
Os servidores foram questionados quanto a existência de algum recurso que
facilitasse a busca pelos documentos do acervo. Há a informação de que no
computador do setor existem listagens com todos os trabalhos entregues, contudo
não foi inserido nenhum dado relacionado à localização física do documento.
Caso se faça um trabalho de descrição dos documentos, os servidores do setor
sugerem que além dos nomes dos alunos, dos títulos dos trabalhos, e do ano de
entrega, sejam incluídos os nomes dos componentes da banca de defesa. Tal
informação irá contribuir na localização dos documentos mais buscados pelos usuários
desse serviço.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela das Condições de armazenamento do acervo da Coord. de Monografias
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
sim
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
não
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

A sala é varrida todos os dias e na sexta-feira é feita a limpeza do chão com um
pano úmido. Os funcionários da limpeza não fazem a higienização dentro dos armários,
de modo que os trabalhos de conclusão de curso apresentam muita sujidade.
Sugestão: solicitar aos funcionários da limpeza a inclusão da parte interna dos
armários da coordenação de monografias no roteiro semanal de atividades.
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8.2.5 Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica
Identificação
A visita ao Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ),
localizado na sede do CCJ, foi realizada no dia 27/03/2018, tendo sido entrevistada a
servidora Fabiana Guedes, cujo telefone para contato é o 3216-7649 e o e-mail
fabianaguedes74@hotmail.com
O DDPPJ, que funciona na sede do CCJ, no campus universitário I , é um
departamento acadêmico, definido pelo regimento do CCJ em seu art. 50 como “o
órgão da estrutura organizacional universitária que se ocupa do planejamento e
execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão numa determinada área de
conhecimento, agregando os recursos materiais e humanos necessários”.
No que se refere à atividade de Arquivo, cabe destacar que o regimento do CCJ,
no capítulo dedicado aos departamentos acadêmicos possui o seguinte texto:
Art. 62. Cada Departamento Acadêmico terá uma Seção de Expediente com
asseguintes atribuições:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os serviços de secretaria;
IV – Manter arquivo atualizado e organizado contendo os planos de curso
ministradosem cada semestre, bem como as propostas de trabalho
apresentadas pelos docentes para cada um dos semestres letivos.

Isto é, há uma determinação expressa quanto a responsabilidade pelo
arquivamento de alguns documentos que são produzidos por esta atividade.
Produção Documental
Questionou-se sobre quais documentos são produzidos pelo setor e obteve-se
as seguintes respostas:
ESPÉCIE
Memorando

Processo

Portaria

Certidão

Edital
Ata

Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo DDPPJ
ASSUNTO
Inclusão de salas no SIGAA
Ajuste de notas no SIGAA
Manutenção de salas
Homologação de projetos de extensão
Progressão Funcional
Afastamento
Licença
Participação em comissão de avaliação de progressão funcional
Participação em comissão de eleição
Designação de relatoria em processo
Afastamento
Decisões sobre processos para o colegiado
Decisões sobre processos para o conselho de centro
Cumprimento de carga horária de prática jurídica
Eleição para Chefia de Departamento
Reunião Departamental
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Declaração

Oferta de disciplinas
Frequência
Espelho de prova
E-mail
Protocolo
Prova

Comprovação que aluno cursou disciplina
Comprovação de obtenção de nota
Comprovação de titularidade de disciplina
Comprovação de horário de disciplina
Registro de ponto dos funcionários

Comprovação de envio e recebimento de documentos

Alguns itens foram destacados pela entrevistada e merecem observação:





As portarias que comprovam que o docente ministrou uma disciplinada só
foram geradas até 2015;
Os espelhos de prova, documento com o nome dos alunos e a nota na
disciplina, não são enviados para o departamento e a servidora não sabe
informar a quanto tempo. A prática atual é que os professores enviam as notas
para os alunos por meio do WhatsApp sem realizar a comunicação com o
Departamento. A exceção é para as provas finais, em que o documento ainda é
enviado ao departamento, que realiza a guarda por dois anos e depois desse
prazo transfere para a sala de arquivo da sede do CCJ;
Esse departamento oferece as disciplinas relacionadas a fase final da graduação
em direito, portanto, é o que tem a menor demanda, tendo o menor número
de docentes, que é de 15 professores.

As disciplinas ofertadas são: Teoria geral do processo, Direito processual coletivo,
Direito processual penal 1 e 2, Direito processual cível 1 e 2, Direito processual do
trabalho 1 e 2 e Prática jurídica 1 a 4.
O departamento conta com alguns modelos de documentos em formulários préimpressos, a saber:






Parecer de exercício de reposição
Espelho de prova
Despacho de envio de processo para a coordenação
Despacho de envio de processo para o docente
Parecer de aproveitamento de estudos

Quanto a produção de documentos em ambiente digital, o departamento envia
memorandos via SIPAC, que são impressos posteriormente.
Já em relação aos documentos recebidos por meio eletrônico, a servidora relatou
que somente o chefe possui acesso ao SIPAC, porém, essa atividade não está sendo
realizada. Questionada se outro servidor poderia ter acesso, ao sistema, a mesma
informou que há uma servidora de nome Heloisa, que tem acesso, mas também não
está realizando a atividade de leitura dos documentos eletrônicos.
Para o DDPPJ, no que se refere à produção documental, tem-se as seguintes
sugestões:
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SUGESTÕES








Padronizar a produção de documentos dos departamentos, haja vista que
cada departamento está produzindo os documentos da maneira que acha
correto, de modo que os três departamentos da sede do CCJ produzem
documentos diferentes para as mesmas finalidades;
Normatizar o fluxo documental e a forma de divulgação das notas para os
alunos e para os departamentos, considerando não ser adequado o envio
das notas dos alunos pelo Whatsapp enquanto nenhum registro é enviado
ao departamento;
Definir regra, ouvida a PROGEP, para a necessidade de documento
adequado de comprovação da titularidade de disciplinas dos docentes, haja
vista que os departamentos não possuem uma orientação uniforme nesse
sentido;
Capacitar os servidores envolvidos na produção e recebimento de
documentos acerca dos conceitos e aplicações da Gestão Documental e das
ferramentas já disponíveis para utilização;

REFLEXÃO


Já foi abordado por esse diagnóstico uma sugestão de regramento do uso
do meio eletrônico para as atividades de envio e recebimento de
documentos, contudo, diante da realidade apresentada pelo DDPPJ é
possível perceber que há também a necessidade de realizar esforços no
sentido de sensibilizar os gestores acerca da importância da utilização dos
canais de produção e recebimento de documentos digitais da universidade,
sob pena de comprometer a eficiência dos processos e das atividades da
instituição.

Arquivamento
O arquivo do DDPPJ pode ser visto nas fotos abaixo:
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O arquivo é composto por 1 armário e 1 gaveteiro de ferro e a organização dos
documentos é realizada conforme a tabela a seguir:
ITEM
Acondicionamento
Classificação

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do DDPPJ
DESCRIÇÃO
São utilizadas caixas polionda e pastas AZ para processos e documentos
avulsos e pastas suspensas para arquivos funcionais
A classificação é feita considerando apenas as espécies documentais
(memorandos, certidões, etc.).
No caso dos memorandos há uma separação entre os enviados e os
recebidos. Nas pastas funcionais, há uma separação entre servidores
docentes e servidores técnico-administrativos.

Arranjo

O arranjo documental é estabelecido de tal forma que os gaveteiros são
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destinados para os assentamentos funcionais e o armário de aço
destinado para os demais documentos.
Método
Arquivamento

Prazos de guarda

de

Para as pastas funcionais é utilizado o método alfabético
Para os documentos avulsos são utilizados os métodos cronológico e
numérico.
As pastas funcionais ficam permanentemente no setor enquanto que os
documentos avulsos e processos mantem-se num arquivo ativo referente
ao ano em curso e o ano anterior. Em junho de 2017 a Fabiana chegou no
setor e deixou tudo que estava no início de 2017 e o restante enviou
todos para o arquivo do CCJ.

Já foram realizadas transferências para o Arquivo da Sede do CCJ, bem como
para o Arquivo da Faculdade de Direito, porém, não existem listagens com o registro
da transferência da documentação.
Os elementos de quantificação do acervo são apresentados na tabela abaixo:
Tabela da Quantificação do acervo do DDPPJ
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
5,2 metros lineares
Área de armazenamento disponível
10 metros lineares
% de ocupação com documentos
53%
% disponível
0%

Percebe-se que o arquivo destinado à guarda de documentos também é
utilizado como guarda volumes e como depósito de material de expediente, de tal
maneira que embora a capacidade de armazenamento seja superior a capacidade
utilizada, não se podem colocar novos documentos, pois o espaço está sendo utilizado
para a guarda de materiais de uso e consumo. Chama a atenção o fato de se ter no
mesmo armário dos documentos, itens inflamáveis como álcool.
A servidora informou ainda que já foi realizada uma eliminação de documentos
por volta do ano de 2012 e de acordo com as informações obtidas, não foiobservado
nenhum dos critérios estabelecidos pelo Arquivo Nacional ou pela Lei Federal
8.159/1991.
SUGESTÕES





Apurar a responsabilidade pela eliminação de documentos públicos sem o
atendimento aos critérios estabelecidos pela legislação;
Definir norma do CCJ para a avaliação de documentos;
Definir norma do CCJ para a transferência de documentos para
arquivamento;
Tomar as medidas necessárias para que documentos não sejam
armazenados no mesmo móvel destinado a guarda de material de
expediente e limpeza;
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REFLEXÃO


O núcleo de prática jurídica não pertence ao departamento de prática
jurídica, mas à Direção de centro, de tal maneira que a atividade
desempenhada por este núcleo mesmo estando vinculada ao DPPJ é
coordenada pela Direção do Centro, contudo, há um conjunto de
documentos do NPJ que estão armazenados no DPPJ aguardando uma
avaliação por parte de Fábio, atual chefe do núcleo. Esses documentos
deveriam estar no DPPJ? Por qual motivo esse núcleo é vinculado à
Direção?

Acesso
Quando questionada quanto aos documentos mais buscados, a servidora
informou que são os memorandos e as guias de remessa de processo, para servirem
de prova que determinado processo foi entregue ou recebido.
Em relação a documentos menos buscados, a informação obtida é que foi
realizada uma “limpeza” no setor e que só estão naquele ambiente os documentos
importantes. Com exceção dos documentos do NPJ, “arquivados” no balcão de
atendimento do setor, que ela está aguardando uma avaliação pelo servidor Fábio.
Os principais utilizadores dos documentos do departamento são os servidores
Fabiana, Heloisa, Marcos, Paulo, Valter e Rubens, sendo responsáveis pelo
arquivamento as servidoras Fabiana e Heloisa.
Não existe nenhum recurso (informatizado ou analógico) para facilitar a busca
por documentos.
Os documentos encontrados são todos de caráter ostensivo e não existe
nenhuma regra formal para acesso aos documentos.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação as condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela das Condições de armazenamento do acervo do DDPPJ
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
sim
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
não
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
5x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano
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8.2.6 Departamento de Direito Público
Identificação
Os dados necessários para o presente relatório foram obtidos por meio de
entrevista realizada no dia 28/03/2018 com a servidora Erika Fernandes, cujo telefone
para contato é 3216-7623 e o e-mail: dppu@ccj.ufpb.br. Nesta data o responsável pelo
Departamento era o Professor Genilson Salomão.
O DDPU que funciona na sede do CCJ, no campus universitário I , é um
departamento acadêmico, isto é, “um órgão da estrutura organizacional universitária
que se ocupa do planejamento e execução das atividades de ensino, pesquisa e
extensão numa determinada área de conhecimento, agregando os recursos materiais e
humanos necessários”, conforme redação dada pelo regimento do CCJ em seu art. 50.
Aos departamentos, no que se refere à atividade de Arquivo, cabe destacar o
art. 60 do regimento do CCJ:
Art. 62. Cada Departamento Acadêmico terá uma Seção de Expediente com
asseguintes atribuições:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os serviços de secretaria;
IV – Manter arquivo atualizado e organizado contendo os planos de curso
ministradosem cada semestre, bem como as propostas de trabalho
apresentadas pelos docentes para cada um dos semestres letivos.

Ou seja, a responsabilidade pelo arquivamento dos documentos produzidos
pelas atividades mencionadas no inciso IV compete aos departamentos.
Produção Documental
Em relação aos documentos produzidos pelo DDPu, a entrevistada forneceu as
respostas estruturadas no quadro abaixo:
ESPÉCIE
Memorando

Portarias

Certidões
Ata
Ofício
Processos

Parecer

Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo DDPu
ASSUNTO
Correção de notas
Solicitação de manutenção predial
Solicitações de manutenção de equipamentos de informática
Designação de professor para disciplina
Criação de comissão
Alteração da composição de comissão
Representação de conselho
Decisões sobre os processos do colegiado
Reuniões do colegiado
Solicitar acesso de docentes e discentes a outras instituições
Progressão funcional
Afastamento
Licença
Dispensa de disciplina
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A produção de documentos no DPPu, assim como nos demais departamentos
não segue nenhuma normativa ou padrão. No computador da sala ficam armazenados
os documentos já produzidos e quando há a necessidade de se produzirem novos, é
feita uma busca e segue-se o modelo que já vem sendo utilizado no setor, sem
nenhum mapeamento de processo ou fluxo de trabalho ou modelo padronizado.
Sobre a produção de documentos em ambiente digital, os únicos documentos
produzidos nesse suporte são as solicitações relacionadas à manutenção de
equipamentos de informática, cuja solicitação é feita diretamente no site do CCJ.
Destaca-se ainda que os memorandos enviados eletronicamente pelo SIPAC para o
departamento não estão sendo lidos, pois somente o chefe do departamento tem
acesso e o mesmo não realiza esse procedimento, de acordo com a entrevistada.
Quanto aos documentos em suporte papel, o departamento conta com alguns
modelos de formulários, são eles:






Parecer sobre dispensa de disciplina
Parecer sobre exercício de reposição
Espelho de notas
Despacho do Departamento para Professor
Despacho do Departamento para a Coordenação

SUGESTÕES:
 Implantação de norma para a realização de backup sistemático dos arquivos do
computador a ser realizado pelos profissionais de informática do centro;
 Criação e utilização de manual de padronização da produção documental
analógica e digital;
 Implantação de repositório arquivístico digital confiável, conforme estabelece a
legislação, para garantir preservação digital sistêmica dos documentos arquivísticos
digitais produzidos e recebidos pelo centro, incluindo o website do CCJ;
 Viabilizar o acesso aos memorandos eletrônicos enviados ao Departamento aos
demais servidores ou sensibilizar o gestor quanto à importância da utilização dos
canais oficiais de comunicação da universidade;
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Arquivamento
O Arquivo do DDPu pode ser visualizado nas fotos abaixo:

Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

95 | P á g i n a

O acervo está disposto em 1 armário de ferro com 2 portas e com 5 prateleiras
e 1 gaveteiro de ferro com 5 gavetas, organizado conforme a tabela a seguir:
ITEM
Acondicionamento
Classificação

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do DDPu
DESCRIÇÃO
São utilizadas caixas polionda e pastas AZ para processos e documentos
avulsos e pastas suspensas para arquivos funcionais
A classificação é feita considerando apenas as espécies documentais
(memorandos, certidões, etc.).
A exceção está para os programas das disciplinas, sobretudo as ementas
antigas, que estão arquivadas em pasta AZ contendo o nome das
disciplinas na notação da pasta.
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Arranjo

Método
Arquivamento

Prazos de guarda

O arranjo documental é estabelecido de tal forma que os gaveteiros são
destinados para os assentamentos funcionais e o armário de aço
destinado para os demais documentos.
de

Para as pastas funcionais é utilizado o método alfabético
Para os documentos avulsos são utilizados os métodos por assunto e
numérico e os documentos são armazenados por ordem de acumulação
A maior parte dos documentos é referente aos últimos 5 anos. A exceção
são as ementas, que tem idades de até 15 anos e são mantidas de forma
permanente no acervo do departamento.

Questionada quanto à transferência de documentos, a servidora informou que
já foram enviadas caixas para a sala de arquivo do centro, mas não há registro de quais
documentos foram enviados nem das datas que a operação foi realizada. A mesma
acredita que existam listas de transferência referentes aos anos de 2013 e 2015.
A servidora expôs que sente necessidade de ser treinada a respeito da
temporalidade dos documentos, de tal maneira que possa saber por quanto tempo
devem permanecer no setor, quais não precisam ser arquivados, quais podem ser
transferidos, sobretudo as ementas, que são documentos considerados importantes
pelo departamento.
Também existe dúvida por parte da servidora no que se refere a necessidade
de emissão de portaria para designação de disciplinas.
Quanto a produção de documentos em suporte digital, os mesmos são
arquivados em pastas pessoais criadas pelos dos servidores lotados no departamento
no computador ou em softwares de armazenamento online, sem qualquer tipo de
gestão por parte da instituição.
A servidora expôs ainda que os chefes dos departamentos, por se tratarem de
servidores docentes, na opinião dela não possuem o conhecimento de todos os
procedimentos administrativos da universidade e que por esse motivo os servidores
técnico-administrativos não possuem orientações claras sobre os procedimentos
adequados, de tal maneira que agem de acordo com o costume e quando tem dúvidas,
recorrem aos servidores de outros departamentos.
No que se refere aos processos de exercícios domiciliares, por exemplo, quando
os processos chegam da coordenação para o departamento, a comunicação para os
docentes é feita através da digitalização do comunicado e envio para o e-mail dos
professores, com cópia para a chefia do departamento. De acordo com a entrevistada,
esse procedimento foi adotado por ela com o intuito de minimizar o risco dos
professores não serem avisados, considerando que os mesmos nem sempre
comparecem ao departamento, haja vista que alguns deles chegam à instituição e vão
direto para as salas de aula. Ainda assim, é feita uma cópia impressa desse
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memorando enviado pela coordenação e é arquivada em pasta específica para essa
finalidade no departamento, visando evitar que o aluno tenha sua nota zerada em
virtude de algum professor não ter conseguido ter acesso ao comunicado.
A servidora Érika sugeriu que seja realizada uma capacitação em que sejam
informados quais documentos são necessários para a avaliação do MEC no que se
refere ao assentamento dos professores, de tal maneira que o departamento saiba
previamente quais são obrigatórios, quais precisam ser atualizados e no caso
específico dos currículos dos professores, se irão ser considerados os currículos
entregues no concurso ou se precisam ser atualizados de forma constante.
O volume do acervo do DPPu é o seguinte:
Tabela da Quantificação do acervo do DDPu
DESCRIÇÃO
Quantificação do Volume Documental
Área de armazenamento disponível
% de ocupação com documentos
% disponível

QUANTIDADE
7 metros lineares
10 metros lineares
70%
30 %

A servidora informou que quando um aluno de Direito precisa de uma ementa,
ele vai na copiadora do CCJ, imprime o modelo que lá estiver disponível e o
departamento autentica por meio de carimbo e assinatura. Mas quando é um aluno de
outro curso (cuja disciplina tenha sido ofertada pelo CCJ), daí é realizada uma busca no
computador, onde as ementas foram digitalizadas pelo servidor Paulo, e é feita a
impressão no departamento.
SUGESTÕES:







Definir procedimento para transferência de documentos dos arquivos setoriais
correntes para o arquivo do CCJ (quando este vier a ser criado);
Capacitar os servidores sobre gestão de documentos e aplicação dos
instrumentos de gestão (como tabela de temporalidade e destinação de
documentos) na atividade dos departamentos;
Estabelecer modelo unificado de comprovação das atividades docentes,
consultada à PROGEP, para que os documentos gerados pelas diferentes
unidades acadêmicas do CCJ para a mesma finalidade não tenham
características e regras próprias de cada departamento;
Definir fluxo dos processos de trabalho dos departamentos, de tal maneira que
os servidores técnico-administrativos tenham clareza na operação, os
servidores docentes saibam suas responsabilidades e os discentes não sejam
prejudicados;
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Estabelecer norma específica com relação aos documentos acadêmicos de
guarda permanente, como é o caso das ementas das disciplinas, cuja produção
e guarda está sendo realizada em desconformidade com a legislação.

Acesso
A servidora informou que, com exceção das ementas, o arquivo do
departamento não é objeto de consultas frequentes. Salvo os casos em que os
servidores docentes solicitam algum documento.
Um item apontado como sendo uma dificuldade para a busca de documentos
foi a mudança dos códigos das disciplinas quando da mudança do curso do CCSA para
o CCJ. De acordo com Erika, alguns alunos trazem históricos com disciplinas cujos
códigos são diferentes dos atuais, dificultando a recuperação de documentos.
Não existem documentos de registro das mudanças nas grades do curso, de
acordo com a servidora, fato que também ocasiona problemas quando da necessidade
de recuperação de informações pertinentes as ementas das disciplinas das diferentes
grades.
Os principais utilizadores dos documentos do departamento são os 4 (quatro)
servidores nele lotados, Erika, Emanuela, Paulo e Francisco e não existe nenhum
instrumento que auxilie na busca do acervo.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo do SETOR DPPu
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
não
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
5x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano
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8.2.7 Departamento de Direito Privado
Identificação
Os dados necessários para o presente relatório foram obtidos por meio de
entrevista realizada no dia 28/03/2018 com a servidora Lara Nóbrega, cujo telefone
para contato é 3216-7624 e o e-mail: ccjdireitoprivado@ccj.ufpb.br. Nesta data a chefe
do Departamento era a professora Adriana Mascarenhas
O DDPr é um departamento acadêmico, que funciona na sede do CCJ, no
campus universitário I e é “um órgão da estrutura organizacional universitária que se
ocupa do planejamento e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão
numa determinada área de conhecimento, agregando os recursos materiais e
humanos necessários”, conforme redação dada pelo regimento do CCJ em seu art. 50.
Aos departamentos, conforme o art. 60 do regimento do CCJ, no que se refere
à atividade de Arquivo, cabe:
Art. 62. Cada Departamento Acadêmico terá uma Seção de Expediente com
as seguintes atribuições:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os serviços de secretaria;
IV – Manter arquivo atualizado e organizado contendo os planos de curso
ministrados em cada semestre, bem como as propostas de trabalho
apresentadas pelos docentes para cada um dos semestres letivos.

Dessa maneira, o departamento tem a responsabilidade pelo arquivamento dos
documentos produzidos pelas atividades mencionadas no inciso IV.

Produção Documental
Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo SETOR DDPr
ESPÉCIE
ASSUNTO
Portaria
Designação de disciplina
Comissões
Progressão
Memorando
Oferta de disciplinas [para coordenações]
Correção de notas [para CODESC-PRG]
Alteração de cadastro de turmas no SIGAA [para a PRG]
Processo
Dispensa de disciplina
Progressão funcional
Afastamento
Aprovação de cursos
Certidão
Decisões do colegiado departamental
Despacho
Instruções processuais referentes aos processos
Ata
Reuniões do colegiado departamental
Declaração
Correção de notas
Matrícula de aluno especial
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O DDPr mantém os documentos referentes aos concursos públicos realizados
para o departamento no seu acervo, bem como as pastas funcionais dos professores,
armazenadas com a finalidade de serem utilizadas na avaliação do MEC.
São arquivados ainda os diários de classe anteriores 2013, quando o
documento passou a ser produzido digitalmente e cuja custódia atualmente é da
Reitoria.
No que se refere ao controle da produção de documentos, o modos operandi é
semelhante aos demais departamentos. Existe na máquina do setor uma pasta com os
modelos e o servidor utiliza esses modelos quando precisa produzir novos
documentos. Contudo, não existe uma regra definida pela instituição quanto a
padronização, bem como não existe nenhum procedimento relacionado a guarda
desses documentos armazenados no computador.
Os documentos produzidos em ambiente digital são os memorandos, os
processos e as comunicações de férias no SIGRH. Destaca-se que apenas as capas dos
processos estão sendo produzidas digitalmente, ainda é necessário imprimir para que
o processo siga de forma analógica pelos setores.
O Departamento dispõe de alguns formulários pré-impressos para os seguintes
documentos:






Parecer para dispensa de disciplina ofertada pelo CCJ
Parecer para dispensa de disciplina ofertada por outros centros
Despacho para professor, solicitando análise de ementa para dispensa
Despacho para a coordenação da graduação com finalidades diversas
Parecer de exercício de reposição

Questionou-se a servidora Lara qual era o objetivo de se terem dois formulários
diferentes para a mesma finalidade e a mesma informou que, no caso do parecer para
dispensa de disciplina, ela achava necessário que houvesse um quando se tratasse de
disciplina do CCJ e outro para disciplina de outro centro.
Questionou-se ainda qual o motivo de existirem formulários contendo 3
documentos na mesma folha (despacho do departamento para o professor, parecer do
professor e despacho do departamento para outro setor) e a servidora informou que
resolveu unificar as 3 espécies para economizar papel.
Pode-se perceber que a ausência de uma padronização na produção dos
documentos por parte da instituição ocasiona entendimentos equivocados acerca da
necessidade de se produzir, unificar ou eliminar procedimentos que são inerentes ao
processo administrativo. Essa questão precisa ser tratada de forma unificada com
vistas a facilitar a gestão dos processos e o acesso aos documentos por parte dos
interessados.
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Arquivamento
O arquivo do DDPr pode ser visto nas fotos a seguir:
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O acervo do setor é composto de 1 armário de ferro de duas portas com 5
prateleiras onde são armazenados 12 caixas arquivo e 20 pastas AZ, além de alguns
conjuntos de documentos avulsos. Há ainda 3 arquivos de ferro com 4 gavetas (cada)
em que são arquivados assentamentos funcionais dos docentes em pastas suspensas
em um, documentos avulsos em outro e o terceiro está vazio.
Podem ser encontrados neste arquivo os seguintes documentos avulsos:









Diários de classe
Espelhos de prova
Memorandos
Portarias
Certidões
Atas
Projetos de monitoria
Projetos de extensão
Já os processos arquivados, referem-se aos seguintes assuntos:







Concurso
Afastamentos
Redistribuições
Aprovação de ementas
Homologação de relatório de cursos de extensão
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Os documentos estão dispostos conforme a tabela abaixo

ITEM

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do DDPr
DESCRIÇÃO

Acondicionamento

São utilizadas pastas AZ, caixas de polionda e pastas suspensas

Classificação

Os documentos são classificados em sua maioria pelo assunto e em
alguns casos, pela espécie documental

Arranjo

1 gaveteiro para assentamentos funcionais
1 gaveteiro para documentos diversos
1 armário de ferro para diários de classe e demais processos

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

É utilizado o método cronológico, ficando o documento produzido ou
recebido mais recente no topo da pasta.
Os documentos permanecem no setor por 5 anos e depois são enviados
para o arquivo do centro.

Tabela da Quantificação do acervo do DDPr
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
6,5 metros lineares
Área de armazenamento disponível
8 metros lineares
% de ocupação com documentos
75%
% disponível
20 %

Destacamos a presença de 12 pastas AZ com aproximadamente 1 metro linear
de documentação do departamento que se encontra em cima de uma cadeira no
setor, aguardando conclusão de procedimentos administrativos e não estão
arquivadas em nenhum dos equipamentos de mobiliário destinados a essa finalidade,
mesmo que exista espaço disponível e ocioso.
Questionada sobre a transferência de documentos do departamento para a
sala de arquivo a servidora informou que nunca viu listagens ou registros de tais
transferências, entretanto, a chefe do departamento afirmou que os envios foram
documentados.

Acesso
Os documentos do DDPr mais acessados são as pastas funcionais, memorandos
expedidos e recebidos, portarias expedidas e recebidas e as certidões do colegiado.
Já os documentos menos buscados são os diários de classe.
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Os principais utilizadores dos documentos desse acervo são os servidores Lara,
Adriana, Maria José e Rafael Barbosa. Não há nenhum instrumento de busca que
facilite a localização dos documentos.

Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo do DDPr
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
Existe proteção contra roubo de documentos?
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
Qual a frequência de dedetização do ambiente?

sim
não
não
não
não
sim
parcial
sim
2x/semana
4x/ano

Verifica-se que no caso das ementas das disciplinas, existe um arquivo no
computador e um arquivo em papel, mas em nenhum dos dois casos há certeza por
parte do servidores se o conjunto está completo nem se está atualizado. A informação
obtida é de que o MEC veio em 2015 e os documentos necessários para aquela
avaliação institucional estão mais organizados.
A servidora informou que existem 40 professores nesse departamento e que
ela sente falta de orientações quanto a como produzir os documentos, por quanto
tempo mantê-los no setor, como realizar o arquivamento da maneira adequada e
quais são os documentos que precisam ser avaliados pelo MEC no que se refere à
pasta funcional.

SUGESTÕES





Estabelecer normas para os processos de trabalho das unidades acadêmicas
com vistas a racionalizar a produção e tramitação de documentos;
Capacitar os servidores para gestão de documentos;
Normatizar a produção e o fluxo documental no CCJ de modo que os
departamentos não criem ou alterem documentos de forma indiscriminada;
Definir estratégias que possibilitem que os processos eletrônicos sejam
efetivamente tramitados no sistema;
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Regular a transferência de documentos dos setores para o arquivo por meio de
normativa interna.

REFLEXÕES




Os documentos que comprovam a realização das atividades da instituição e
estão sendo armazenados apenas em ambiente digital estão sendo
devidamente geridos, preservados e seu acesso está garantido no médio e
longo prazo?
Quem é o atual responsável pela guarda, preservação e concessão de acesso
aos diários de classe, espelhos de notas e outros documentos exclusivamente
digitais?
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8.2.8 Coordenação da Graduação em Direito de João Pessoa
Identificação
Os dados necessários para o relatório da Coordenação de Graduação do Curso
de Direito de João Pessoa, que funciona na sede do CCJ, no campus universitário I,
foram obtidos por meio de entrevista realizada no dia 28/03/2018, com os servidores
José Carlos de Brito e Kelma Rita Eloi Ramalho, cujo telefone para contato é 3216-7626
e
os
e-mails
são:
direito@ccj.ufpb.br,
zecaccj@hotmail.com,
kelma_ramalho@yahoo.com.br. Nessa data a chefia do setor era responsabilidade da
servidora Larissa (titular) e Juliana Nogueira (substituta).
As Coordenações dos Cursos de Graduação em Direito, conforme art. 9 do
Regimento, são órgãos integrantes da estrutura básica do CCJ. O mesmo regulamento
ainda prevê:
Art. 65. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação deverão
ter estrutura organizacional e funcional que comporte:
I – um Colegiado, como órgão normativo de caráter deliberativo;
II – uma Coordenação, como órgão executivo da gestão acadêmica.
§ 1º. A Coordenação de Curso de Graduação em suas tarefas administrativas
e burocráticas é atendida pela Secretaria de Graduação e pela Seção de
Expediente do(s)Departamento(s) Acadêmico(s), aos quais o curso esteja
vinculado;
§ 2º. A orientação e a supervisão didático-pedagógica do Curso ou Programa
ficarão sob a responsabilidade do Colegiado, enquanto órgão normativo e
deliberativo, e da Coordenação do Curso ou Programa, na função de órgão
executivo;

No que se refere às funções e atribuições, é necessário verificar ainda o
seguinte texto:
Art. 71. As Coordenações de Curso e de Programa de Pós-Graduação são
órgãos executivos dos Colegiados, com função de gestão acadêmica, sendo
responsáveis pelo planejamento, estruturação, supervisão, orientação,
acompanhamento e avaliação do Curso e do Programa.
Art. 72. As Coordenações de Curso de Graduação e de Programa de PósGraduação manterão registro das atividades acadêmicas a seu cargo, para
elaboração do calendário semestral do Curso e do Programa e avaliação de
desempenho, na forma determinada pelo Consepe.

Isto é, cabe à coordenação da Graduação a gestão das atividades acadêmicas,
sendo uma tarefa compartilhada pela Secretaria de Graduação e pelas Seções de
Expediente dos Departamentos a execução das tarefas administrativas e burocráticas.
Destaca-se que cabe à Coordenação de Graduação manter registro das
atividades acadêmicas.
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Produção Documental
Questionou-se aos servidores entrevistados quais eram os principais
documentos gerados pela Coordenação da Graduação em Direito e as respostas
podem ser encontradas na tabela a seguir:

Tabela das Tipologias documentais produzidas pela Coordenação da Graduação em João Pessoa
ESPÉCIE
ASSUNTO
Processo
 Láurea acadêmica

Edital
Memorando

















Colação de grau em separado
Colação de grau coletiva
Dispensa de disciplina
Atividades complementares
Trancamento total
Trancamento parcial
Matrícula ingressantes
Matrícula veteranos
Colação de grau em separado
Colação de grau coletiva
Abreviação de curso
Correção de histórico
Liberar aluno para assistir aula sem estar matriculado
para complementar dispensa
Informar professores sobre aluno em atestado
Frequência especial para aluno que solicita dispensa e
a dispensa é parcial
Permissão para aluno entrar em presídio
Autorização para pesquisa
Resposta a Polícia Federal sobre alunos










Núcleo flexível
Trabalho de conclusão de curso
Abreviação de curso
Designação de banca de TCC
Aluno matriculado
Reunião do Colegiado
Colação de grau coletiva
Colação de grau em separado








Complementação de disciplinas
Autorização para entrar em sala de aula
Solicitação de reposição
Solicitação de confecção de diploma
Solicitação de colação de grau
Solicitação de dispensa de disciplina



Ofício

Resolução
Portaria
Declaração
Ata
Certidão
Formulário
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Oferta de disciplinas
Relação




Solicita de 6.202 (licença gestante)
Solicita 1.044 (licença saúde)




Alunos aptos a fazer o ENADE (a cada 3 anos)
Alunos aptos a colar grau

É deste setor, o maior volume de documentos produzidos no âmbito do CCJ.
Verificou-se que o histórico acadêmico já pode ser solicitado e impresso pelo
aluno diretamente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
Também é possível ao aluno obter os documentos referentes ao estágio obrigatório e
aos programas de mobilidade (PROMOB) nacional e internacional.
As declarações de matrícula também podem ser obtidas pelos alunos por meio
do SIGAA, contudo, como alguns órgãos ainda não aceitam o documento autêntico
gerado pelo SIPAC, em alguns casos o aluno imprime a declaração (que já tem recursos
de autenticidade do SIPAC) e traz para que a coordenação coloque um carimbo e uma
assinatura com caneta.
Não há uma norma formal quanto a produção de documentos no âmbito da
Coordenação de Graduação de Direito. Existem alguns modelos no computador, que
são consultados quando há a necessidade de produzir.
No que se refere aos documentos produzidos e recebidos em ambiente digital,
verificou-se que são recebidos memorandos da Coordenação de Escolaridade, da PróReitoria de Graduação, porém, a tramitação não acontece de forma eletrônica, os
documentos são impressos e arquivados em suporte papel no arquivo do setor.
Um item que chama a atenção no caso da Coordenação de Graduação é que os
processos administrativos autuados não são inseridos no sistema de protocolo da
universidade, ou seja, é feito um controle de autuação paralelo, exclusivamente em
suporte papel.
Cabe uma reflexão acerca da necessidade de utilização do sistema de
tramitação de processos adotado pela UFPB, o SIPAC, bem como do cumprimento das
regras de protocolo definidas pela administração federal para os órgãos públicos,
conforme prevê a Portaria Interministerial MJ/MPOG 1.677/2015, que trata do tema.
De acordo com a observação dos documentos, nota-se que não são observados os
procedimentos definidos e que tal situação não é recomendada sob a perspectiva
arquivística.
SUGESTÕES


Criação de manual para a produção de documentos das atividades
administrativas e acadêmicas do curso de Direito do CCJ;
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Criação de manual para arquivamento de documentos referentes as atividades
da coordenação de graduação com vistas ao cumprimento da Portaria MEC
315/2018 que trata do acervo acadêmico;
Capacitação dos servidores da coordenação da graduação para os conceitos e
aplicações da gestão de documentos e arquivamento aplicados as atividades
acadêmicas;
Criação de procedimento de requerimentos gerais de estudantes de modo a
uniformizar os processos dos cursos de Direito do CCJ;
Capacitação dos servidores para a criação, tramitação e arquivamento de
documentos nos sistemas disponibilizados pela UFPB:
Uniformização dos procedimentos administrativos da coordenação da
graduação em Direito nas duas unidades do CCJ com vistas a racionalização da
gestão dos documentos e processos.

Arquivamento
O arquivo da Coordenação de Graduação em Direito de João Pessoa pode ser
visto nas fotos a seguir:

Localizados num espaço mais reservado, dentro do setor, de acordo com os
servidores nesses armários há uma separação alfabética considerando o nome dos
alunos, e uma organização interna em relação ao período ou semestre, sendo este
arquivo composto por processos encerrados.
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Abaixo é possível identificar os balcões de atendimento localizados na sala
principal da coordenação que possuem espaços para a guarda de documentos. No
primeiro tem-se os documentos considerados como “diligências”, termo utilizado para
definir os processos em tramitação, e no segundo existem pastas com modelos de
formulários e outros documentos avulsos arquivados em pastas AZ.
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Considerando o fluxo de pessoas recebido na coordenação e a disposição do
mobiliário, o local atualmente destinado para a guarda dos processos em tramitação,
no que se refere a posição atual dos arquivos no ambiente físico do setor, poderia ser
melhor posicionado com o objetivo de manter a segurança dos documentos.
Ao realizar a observação dos documentos armazenados nesse espaço verificase que são utilizados vários métodos de arquivamento diferentes, alguns são
classificados de acordo com a espécie (portarias e memorandos), outros pelo assunto
(mobilidade estudantil) e outros de acordo com a tipologia (termos de compromisso),
de tal maneira que é necessário realizar uma análise da melhor prática para
arquivamento e recuperação das informações, de acordo com as especificidades do
setor, de modo a se obter uma padronização da atividade de guarda e classificação de
documentos do curso de Direito.
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Abaixo é possível perceber o instrumento utilizado pelos servidores para o
controle da movimentação e distribuição dos processos da coordenação entre os
demais setores da universidade.

Controlar a movimentação de processos por meio desse tipo de ferramenta
quando há um sistema de criação, tramitação e arquivamento de processos
disponível é uma prática que precisa ser repensada. Tal medida desfavorece a
transparência dos atos administrativos e a diminui a eficiência do setor, sendo
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necessário um esforço no sentido de iniciar a criação e tramitação de documentos e
processos por meio do SIPAC.
Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente da Coordenação de Graduação de JP
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento

A maior parte dos processos é arquivada sem nenhum acondicionamento
e em alguns poucos casos são utilizadas caixas polionda. Os documentos
avulsos em sua maioria são acondicionados em pastas classificadoras de
papelão. Nos dois casos há uma quantidade significativa de documentos
acondicionados em envelopes.
No caso dos processos, os mesmos são classificados pelo nome do aluno.
Já no caso dos documentos avulsos são utilizadas diferentes classificações
(por espécie, por tipologia e por assunto)

Classificação

Arranjo

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

Na sala principal estão os documentos de consulta mais frequente e em
tramitação. E na sala secundária os processos arquivados relacionados
aos alunos ativos daquele semestre.
de

Os processos são arquivados por ordem alfabética e os demais
documentos avulsos por ordem cronológica de acumulação.
O setor possui documentos das três fases, alguns sob a custódia da
própria coordenação e outros já enviados para o depósito de massa
documental acumulada da sede do CCJ.

A coordenação dispõe de 2 armários de madeira e 2 balcões com duas
prateleiras cada, ambos destinados a guarda de 10 metros lineares de documentos,
em sua maioria de guarda corrente, conforme tabela abaixo.
Tabela da Quantificação do acervo da Coordenação de Graduação de JP
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
10 metros lineares
Área de armazenamento disponível
12 metros lineares
% de ocupação com documentos
84%
% disponível
16%

Considerando ser da graduação o maior número de alunos, e ter esse setor um
elevado número de tipologias documentais, é premente a adoção de medidas que
visem uniformizar e aperfeiçoar as práticas de criação, tramitação e arquivamento de
documentos das atividades acadêmicas.
De acordo com os entrevistados, os documentos constantes desse arquivo são
relacionados ao semestre atual e o anterior, de tal maneira que quando um novo
semestre é iniciado, os processos e demais documentos são enviados para o depósito
de massa documental acumulada do CCJ.
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Acesso
Questionados em relação ao acesso, os entrevistados informaram que os
documentos mais buscados são as resoluções do colegiado, enquanto que os menos
buscados são os processos dos semestres anteriores.
Os principais utilizadores dos documentos são os servidores lotados nesta
unidade: Kelma, José Carlos e Carol – turno da tarde, e Thiago e Davi – turno da noite.
Não existe nenhum recurso informatizado para facilitar a busca por
documentos no arquivo do setor, bem como não existe nenhum procedimento formal
estabelecido para produção, tramitação ou arquivamento de documentos.

Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo da Coordenação de Graduação de JP
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
5x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

SUGESTÕES:



Otimizar a utilização do espaço físico destinado a guarda de documentos por
meio de consultoria técnica a ser realizada após a capacitação
Disponibilizar documentos de valor permanente do colegiado e da coordenação
de graduação em plataforma de acesso (pode ser o website do CCJ) com o
objetivo de preservar e facilitar o acesso aos usuários (iniciar com as resoluções
do colegiado e as ementas das disciplinas)
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8.2.9 Setor de Informática e Redes
Identificação
Os dados para o presente relatório foram obtidos por meio de entrevista
realizada no dia 10/05/2018 com a servidora Josinécia de Cássia Oliveira da Silva,
sendo o responsável pelo setor, o servidor Raimundo Gadelha Fontes Filho.
O setor de Informática e Redes é uma Assessoria ligada à Direção de Centro,
cujas atribuições, de acordo com o Regimento do CCJ, são as seguintes:
I – Executar manutenção de equipamentos de informática;
II – Instalar, configurar e dar suporte em sistemas operacionais diversos;
III – Executar as atividades de manutenção e configuração de equipamentos
de rede (Intranet e Internet);
IV – Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e
mediante orientação superior.

Como é possível perceber no texto do regimento, as atribuições desse setor
estão relacionadas a atividades técnicas de Informática e Redes, de tal maneira que a
produção de documentos é limitada ao cumprimento dessas finalidades.
Entretanto, embora tal função não esteja expressa no regimento, está sendo
executada pelo setor de Informática a atribuição de gestão, preservação e acesso aos
documentos arquivísticos digitais do centro, haja vista o website e todos os
documentos ali disponibilizados estarem sendo geridos por esta assessoria.
Também é uma atribuição atualmente realizada pelo setor de Informática e
Redes a administração da rede de dados do centro, já que todos os documentos
produzidos, recebidos e mantidos em ambiente digital no âmbito dos computadores
do CCJ estão sendo geridos por este setor.
SUGESTÃO:




Capacitar os servidores e criar normativa do centro para a produção,
armazenamento e acesso a documentos arquivísticos digitais no âmbito do CCJ,
de acordo com a legislação vigente;
Estabelecer orientação para a utilização da rede intranet do CCJ, de modo que
os documentos gerados, recebidos e tramitados em ambiente eletrônico sejam
protegidos das vulnerabilidades existentes;
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Produção Documental
As informações a respeito dos principais documentos gerados pelo setor de
Informática e Redes podem ser obtidas na tabela a seguir:
Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo Setor de Informática e Redes
ESPÉCIE
ASSUNTO
Memorando
- Pedido de equipamentos
- Envio de equipamentos
Relatório
- De atividades do setor
Ofício
- Solicitações de equipamentos
Projeto
- Tecnologia
Termo de responsabilidade
- Entrega de equipamento
Memorando circular
- Utilização das ferramentas de TI
Processos
- Diversos
Solicitações
- Diversos

As solicitações realizadas pelos outros setores para que o setor de informática
realize reparos ou instalações de equipamentos e serviços, atualmente são feitas de
maneira eletrônica, utilizando-se o site do CCJ. De acordo com as informações obtidas
pelos servidores Josinécia e Gadelha, não estão sendo observadas as normas
estabelecidas pela legislação para produção, tramitação, preservação e acesso desses
documentos, de tal maneira que os documentos estão passíveis de adulteração ou
perda, já que estão sendo armazenados como dados e não como documentos.
Destacamos ainda que alguns documentos do setor de Informática são
produzidos apenas em ambiente digital, como é o caso dos relatórios de atividades do
setor, criados em softwares de edição de texto e planilhas e mantidos eletronicamente
no site do CCJ, sem a adoção das medidas de gestão, preservação e acesso
determinadas pela legislação.
Considerando as informações obtidas, também é objeto de preocupação deste
diagnóstico o fato de algumas atividades de outros setores, tais como as solicitações
de reserva de salas, solicitações de reserva do carro ou mesmo as publicações das
notícias do centro, todas elas documentos arquivísticos com valor administrativo e
probatório, não estarem sendo administradas como preconiza a legislação, podendo
ocasionar riscos de responsabilização para a gestão do CCJ e da UFPB.
Nesse sentido, sugerimos:






Criação de uma política de arquivos;
Criação de uma política de preservação digital;
Implantação de procedimentos online compatíveis com os requisitos de um
SIGAD utilizando a estrutura do SIGAA;
Criação de um repositório arquivístico digital confiável;
Criação de uma plataforma de acesso a documentos arquivísticos digitais.
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Arquivamento
Os documentos do setor de informática são armazenados num único armário
de ferro, conforme a foto abaixo:

Como é possível perceber, o volume de documentos desse setor é pequeno,
considerando o volume de documentos analógicos ou físicos, já que o setor também
guarda todos os documentos digitais do centro.
O acervo de documentos analógicos, objeto principal desse diagnóstico, está
disposto no setor conforme a tabela a seguir:
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Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do Setor de Informática e Rede
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento

Os documentos são acondicionados em pastas AZ de papelão

Classificação

A classificação é realizada utilizando-se as espécies documentais

Arranjo

Os documentos são armazenados num armário de vestiário, dessa
maneira as pastas são colocadas nos espaços existentes seguindo
critérios de identificação estabelecidos pelo setor. Num espaço tem-se
memorandos, em outro atestados e portarias de servidor. No outro
planejamentos e relatórios, em outro ordens de serviços e documentos
da atividade técnica.

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

Os documentos são arquivados por ordem cronológica
É possível encontrar documentos dos últimos 4 anos

A documentação do setor de Informática e Redes, sobretudo aquela que prova
a realização das suas finalidades, carecem de maiores cuidados no que se refere a
gestão dos documentos.
O Setor de Informática é o responsável pelo Laboratório de Informática do CCJ
(LINJUR), que funciona na sede do CCJ ao lado da Biblioteca Setorial. As atividades do
LINJUR geram documentos e estes documentos precisam ser devidamente arquivados
para cumprimento da sua temporalidade e de acordo com o observado, são
necessárias ações de capacitação e normatização para o aprimoramento da gestão
dessa atividade.
Considerando o acervo da sala da Assessoria de Informática temos a seguinte
distribuição do volume documental
Tabela da Quantificação do acervo do Setor de Informática
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
1,5 metros lineares
Área de armazenamento disponível
3,5 metros lineares
% de ocupação com documentos
43%
% disponível
57 %

O setor de Informática detém a custódia de uma grande quantidade de
equipamentos. Para a contagem do % disponível para armazenamento não foram
considerados os espaços para a guarda de documentos atualmente ocupados para
outras finalidades.
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Acesso
Os espaços destinados a guarda de documentos não são protegidos com chaves
e cadeados, embora existam espaços no mesmo mobiliário que possuem esta proteção
e estão destinados a outras finalidades.
Considerando ser de apenas 1,5 metro linear o volume de documentos deste
setor, as questões relacionadas a dificuldades de acesso e práticas de recuperação de
documentos no âmbito do setor de Informática e Redes não são relevantes para estaa
fase da análise.
Contudo, cabe observar que os documentos produzidos pelo CCJ e
disponibilizados no website do centro não possuem um padrão de digitalização ou
ainda um conjunto de metadados que favoreça a recuperação desses documentos
pelos instrumentos de busca disponíveis na internet.
Com o objetivo de facilitar a busca por estes documentos, sugere-se:



Padronizar a digitalização de documentos a serem disponibilizados no site do
CCJ até que sejam implantadas as políticas e repositórios adequados;
Padronizar a inserção de notícias no site do CCJ de tal maneira que não sejam
permitidas a inclusão de documentos em PDF sem que sejam inseridos de
forma textual as informações básicas sobre o que se está noticiando;

Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo do Setor de Informática
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano
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8.2.10 Setor de Almoxarifado

Identificação
Os dados necessários para a construção desse relatório foram obtidos por meio
de entrevista realizada na data de 02/05/2018 com o funcionário terceirizado Wagner
Honorato de Oliveira, lotado no setor de Almoxarifado, subordinado ao setor de
Gestão Administrativa e de Patrimônio do CCJ.
De acordo com a resolução CONSUNI 002/2015 que estabelece o regimento do
CCJ, são atribuições do setor de patrimônio:
Art. 28. A Gestão de Patrimônio é o órgão de apoio às atividades financeiras
e orçamentárias do CCJ, sendo formado por uma equipe de servidores(as),
inclusive aqueles(as) lotados(as) no Almoxarifado do CCJ.
Parágrafo Único. O almoxarifado é responsável pelo recebimento de
materiais de consumo, estoque, distribuição e controle, como também pela
operação do sistema administrativo de material do Centro

É possível identificar que as atividades deste setor são de extrema importância
para a gestão do centro, haja vista ser dele a responsabilidade pela distribuição e
controle de materiais permanentes e de consumo.

Produção Documental

Questionado em relação aos principais documentos produzidos pelo
Almoxarifado, verificou-se:
Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo Setor de Almoxarifado
ESPÉCIE
ASSUNTO
Relação
Descrição dos bens de consumo
Inventário
Descrição dos bens permanentes
Protocolo
Recebimento e entrega de materiais
Relatório
Consumo por unidade

Destaca-se o fato de que os documentos gerados são produzidos em editores
de planilha e editores de texto, que não são impressos, de tal maneira que o
arquivamento é feito de maneira eletrônica, no computador do setor.
O entrevistado informou ainda que o inventário, que é o documento que
relaciona os bens que possuem tombamento como eletrônicos, bebedouros,
computadores, estabilizadores, entre outros, não recebia atualizações há mais de 3
meses, a contar da data dessa entrevista.

Diagnóstico Documental do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba | agosto 2018

121 | P á g i n a

Para controlar o estoque, o almoxarifado utiliza um software livre, chamado
“Estoque Fácil”, na versão 5.9, mesmo que o sistema de gestão da universidade possua
um módulo para controle dessa atividade.
Com o objetivo de entender a relação entre as atividades do setor e a produção
de documentos, questionou-se qual era a rotina ou regra para registro das finalidades
do almoxarifado. Nesse sentido, o entrevistado informou que quando um material é
retirado do almoxarifado, no caso de materiais de limpeza e expediente, o responsável
pela entrega realiza a baixa nesse sistema e ao final de cada mês envia os relatórios de
consumo por unidade de consumo.
Tais relatórios consideram 4 unidades para emissão dos relatórios:





Consumo da sede do CCJ - Copa (funcionários terceirizados)
Consumo da sede do CCJ - Demais setores (servidores da UFPB)
Consumo do prédio da Faculdade de Direito
Consumo da Unidade Avançada de Santa Rita

Verificou-se ainda que o software utilizado não controla materiais
permanentes, ou seja, aqueles que possuem tombamento.
Analisado o “arquivo” de documentos do computador do setor, foram
encontradas as seguintes planilhas:









Relação de materiais de almoxarifado
Controle de entrada e saída de equipamentos
Controle de equipamentos em uso pelo almoxarifado
Controle de equipamentos para análise (aqueles que estão na oficina)
Controle de equipamentos devolvidos ao Patrimônio
Relação de estabilizadores
Controle de materiais levados para a assessoria (inventário dos
materiais da sala de apoio próxima a coordenação de monografias)
Controle de materiais do auditório (listagem de itens da sala de apoio)

Questionado sobre o recebimento de documentos em meio eletrônico, o
funcionário informou que os pedidos de material de limpeza são enviados por email
em listas de word assim como os pedidos relacionados a materiais de informática, que
são solicitados pela assessoria de informática e pelo setor de gestão administrativa.
Em relação à tramitação dos documentos se observou que os pedidos são
enviados para o setor de gestão administrativa de forma eletrônica. Tais solicitações
são impressas e enviadas para o almoxarifado, que após despachar o material, devolve
o documento para arquivamento no setor de gestão administrativa.
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No que se refere a existência de regra, padrão ou formulários pré-impressos, o
setor conta com um formulário para que sejam registradas as entregas de materiais
aos setores, porém, até a data da presente entrevista, tais formulários não estavam
sendo utilizados por falta de carbono para a geração da 2ª via, de acordo com o
entrevistado.
No que se refere ao registro da entrega de materiais, enquanto o formulário
não é posto em prática, a única documentação gerada é um livro de protocolo, que de
acordo com o entrevistado, só é utilizados para equipamentos de informática e
somente quando a entrega é realizada no campus, de tal forma que aqueles materiais
que são enviados para a unidade de Santa Rita ou para o prédio da Faculdade não tem
o recebimento registrado.
SUGESTÃO


É premente a adoção de medidas de caráter administrativo, por parte da
Direção do Centro e do Setor de Gestão Administrativa do CCJ, no sentido de
regular a prática de entrada e saída de materiais do almoxarifado por meio de
documentos que possam provar tais atividades, haja vista que a ausência desse
procedimento pode ocasionar problemas à administração e a quem necessita
das informações sobre tais ações.

Arquivamento

As tabelas de organização e quantificação do acervo arquivístico do setor de
patrimônio não puderam ser produzidas considerando que a maior parte dos
documentos deste setor são produzidos e arquivados em suporte eletrônico, já que os
únicos documentos efetivamente custodiados em suporte papel são os recibos de
água mineral.
Da mesma maneira, como não existe um local para arquivamento de
documentos no setor, não foi possível inserir imagens do arquivo.
Acesso
Considerando que o almoxarifado gera, tramita e armazena documentos em
formato digital, questionou-se qual era a política de guarda e preservação e acesso
desses itens documentais. O funcionário informou que todos ficam armazenados no
computador, somente ele tem acesso enquanto produtor e que tudo é enviado
sistematicamente para o setor de gestão administrativa.
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Informou ainda que já houve a perda de informações relacionadas ao controle
de materiais e que por esse motivo, é feito uma cópia de todos os documentos e
enviada a cada dois meses para o e-mail particular do entrevistado.

Condições de Armazenamento do Acervo

Não existe volume documental em suporte papel no setor de patrimônio,
entretanto, cabe uma reflexão a respeito da vulnerabilidade que a ausência de
documentos com fixidez e autenticidade para servirem de prova para a realização
dessas atividades traz para a administração do centro.
Nesse sentido, sugere-se:





Criação de norma específica do CCJ para registro e controle das atividades de
gestão de patrimônio e controle de estoque do centro, de modo a atender aos
dispositivos legais relacionados a autenticidade, gestão, preservação, acesso e
transparência ativa dessas ações;
Suspensão da utilização do software atualmente utilizado e adoção de sistema
que atenda as especificações legais de gestão dessas atividades;
Padronização da produção de documentos relacionados a atividade fim do
setor de patrimônio;

Considerando ainda a necessidade de reflexão acerca das boas práticas de
gestão relacionadas a fé dos documentos públicos, questiona-se:


É adequado que o setor de patrimônio não tenha servidores do quadro
permanente da universidade, sendo a atividade de controle de estoque do
centro realizada somente por funcionários terceirizados?
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8.2.11 Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
Identificação
Os dados para a produção desse relatório foram obtidos por meio de entrevista
realizada no dia 09/05/2018 com a servidora docente Maria Creuza de Araújo Borges,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, que funciona na
sede do CCJ, no campus universitário I, doravante denominado de PPGCJ, cujo telefone
para contato é 3216-7627 e o e-mail é ppgcj@ccj.ufpb.br
O regimento estabelece que o PPGCJ é um órgão integrante da estrutura básica
do CCJ e possui as seguintes atribuições:
Art. 63. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação são
estruturas organizacionais e funcionais em que se desenvolve o processo
acadêmico curricular de formação geral e específica, científica, profissional e
técnica do corpo discente
Art. 65. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação deverão
ter estrutura organizacional e funcional que comporte:
I – um Colegiado, como órgão normativo de caráter deliberativo;
II – uma Coordenação, como órgão executivo da gestão acadêmica.
§ 1º. A Coordenação de Curso de Graduação em suas tarefas administrativas
e burocráticas é atendida pela Secretaria de Graduação e pela Seção de
Expediente do(s) Departamento(s) Acadêmico(s), aos quais o curso esteja
vinculado;
§ 2º. A orientação e a supervisão didático-pedagógica do Curso ou Programa
ficarão sob a responsabilidade do Colegiado, enquanto órgão normativo e
deliberativo, e da Coordenação do Curso ou Programa, na função de órgão
executivo;
§ 3º. O Programa de Pós-Graduação tem uma seção de expediente para as
tarefas administrativas e burocráticas;
§ 4º. O programa de Pós-Graduação terá Regimento Interno próprio, o qual
fará parte integrante do projeto de sua criação, devendo ser aprovado pelo
Consuni e homologado pelo Consepe, depois de aprovado nas instâncias
colegiais do Programa de Pós e do Conselho do Centro.

No que se refere às atividades de arquivo, consideradas tarefas administrativas
e burocráticas, no âmbito do Programa de Pós deverão ser desempenhadas por sua
seção de expediente, sendo portanto uma responsabilidade regimental do PPGCJ a
gestão e arquivamento dos documentos por ele produzidos e recebidos, até que sejam
instituídas outras unidades para esta finalidade.

Produção Documental

Com o objetivo de conhecer as características e identificar a relação dos
documentos com as finalidades do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas,
questionou-se sobre quais eram os principais documentos gerados pelo programa e
obtiveram-se as seguintes respostas:
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Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo PPGCJ
ASSUNTO
Edital
Seleção de mestrado
Seleção de doutorado
Seleção de bolsistas
Formulário de Avaliação
Seleção de discentes 1ª etapa
Seleção de discentes 2ª etapa
Normativo
Funcionamento do Doutorado Interinstitucional DINTER
Memorando
Comunicação de eventos
Solicitação de materiais
Solicitação de serviços
Ofício
Solicitações à Prefeitura
Ata
Reunião do colegiado
Defesa de mestrado
Defesa de doutorado
Pauta
Reunião do colegiado
Relatório
Atividade de orientação
Processo
Consulta jurídica à procuradoria federal na UFPB
Concessão de bolsas
Processo seletivo
Termo de compromisso
Atividades administrativas
Dossiê
Atividades acadêmicas
ESPÉCIE

O PPGCJ não dispõe de nenhum instrumento normativo para regrar a produção
de documentos ou o fluxo dos processos, situação que propiciou que pela primeira vez
em 2018 tenha sido realizado o processo seletivo de mestrado e doutorado com todos
os documentos sendo recebidos em suporte digital.
A ausência de normas do programa para a atividade de produção documental
traz riscos ao desenvolvimento das atividades de gestão, preservação e acesso de tais
documentos, devendo ser objeto de reflexão por parte da administração.
Observamos que alguns documentos são produzidos em suporte papel e
posteriormente convertidos para suporte digital, como é o caso dos espelhos de notas,
sem o devido cuidado com relação ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
legislação.
O programa utiliza o Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas SIGAA, o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC e o
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP para a produção e tramitação de
alguns documentos.
No caso do SIPAC, a plataforma é utilizada para a produção e recebimento de
memorandos, despachos e processos. O SIGAA é utilizado para a produção de
documentos como inserção de notas, disciplinas, turmas e registro de freqüência dos
alunos. E o SCDP é utilizado para emitir diárias e passagens para as demandas da
unidade.
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Destacamos o fato de alguns documentos serem produzidos em suporte digital
no contexto do SIPAC, mas ainda estarem sendo impressos, haja vista ainda não ter
sido incorporada por todas as unidades da instituição a tramitação de documentos
digitais, de tal maneira que cópias híbridas circulam pela universidade, umas no
sistema e outras em suporte papel, ocasionando retrabalho e ineficiência nos
procedimentos administrativos.
Um outro elemento importante a ser considerado no contexto de produção de
documentos digitais do PPGCJ é que em 2018 pela primeira vez as entrevistas do
processo seletivo foram gravadas em vídeo e esses documentos estão armazenados
em mídias externas e algumas cópias disponíveis nos computadores do setor, sem a
adoção das medidas de preservação adequadas.
No que se refere à utilização de ambientes digitais, a entrevistada informou
ainda, que os alunos da pós-graduação precisam ter uma série de informações
inseridas na plataforma Sucupira, uma ferramenta obrigatória para avaliação anual dos
programas de pós-graduação, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES, e que a inserção de tais informações é realizada pelos
servidores do programa de pós.
Com o objetivo de favorecer a tomada de decisão, sugerimos:








Criar manual de gestão de documentos do PPGCJ contendo orientações acerca
da produção, tramitação e arquivamento da documentação, independente da
natureza ou suporte;
Capacitar os servidores para as atividades de gestão de documentos,
organização de arquivos correntes e utilização dos sistemas de tramitação de
documentos da UFPB;
Desenvolver os instrumentos necessários para que os documentos das seleções
de mestrado e doutorado sejam geridos, guardados, preservados e acessados
de acordo com as recomendações da legislação, sugerindo-se a adoção do
modelo SIGAD utilizando o SIGAA e a vinculação com um Repositório
Arquivístico Digital Confiável, sugerindo-se o Archivematica e a disponibilização
dos documentos em Plataforma de Acesso Digital adequada, sugerindo-se o
ICA-Atom, todos softwares de código aberto e disponíveis para a UFPB;
Adquirir mobiliário adequado para a guarda dos documentos do PPGCJ,
considerando a compra de arquivo deslizante com restrição de acesso e
proteção contra danos para esta unidade, haja vista a especificidade da
documentação;
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Arquivamento
O arquivo setorial do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas pode
ser visualizado nas fotos a seguir:
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O acervo que pode ser visualizado nas fotos acima tem a seguinte composição:


1 armário de 2 portas com pastas com elástico para cada aluno do programa.
De acordo com o servidor Rossandro, inicialmente tentou-se a organização das
pastas por cores, sendo a amarela para a linha de Direitos Humanos e a Azul
para a linha de Direito Econômico, mas a falta de recursos inviabilizou o plano;



1 armário de 2 portas com: diários de classe, processos de revalidação de
diplomas (grandes volumes) e outros processos de temas variados;



1 armário de 2 portas para material de expediente;



1 arquivo de aço com 4 gavetas para os dossiês dos alunos do mestrado, sendo
uma gaveta para cada ano, estando disponíveis os anos de 2015, 2016, 2017 e
2018



1 arquivo de aço com 4 gavetas para os dossiês dos alunos do doutorado,
sendo que a última das 4 gavetas é destinada a um acervo de pastas dos
professores para o acúmulo de documentos relacionados ao programa.
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Observou-se em conversa com o servidor Rossandro que há uma tentativa por
parte dos servidores de criação de um banco de dados contendo as informações
pessoais dos professores, tais como endereço, telefone, e-mail, pois quando há a
necessidade de fornecimento desses dados para a realização de citações em demandas
judiciais, o programa não dispõe de todos os dados. Este arquivista orientou ao
servidor Rossandro que formalizasse junto à PROGEP o pedido da ficha funcional dos
professores vinculados ao programa, como forma de solucionar este problema.
ITEM

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do PPGCJ
DESCRIÇÃO

Acondicionamento

São utilizadas pastas de papelão com elástico, caixas de polionda,
envelopes, além de uma quantidade significativa de documentos sem
acondicionamento adequado.
Parte da documentação referentes as atividades acadêmicas é arquivada
nos dossiês dos alunos. Aquelas relacionadas a atividade-meio são
arquivadas parcialmente por finalidade e uma outra quantidade é
arquivada sem a adoção de critérios claros sem a classificação adequada.

Classificação

Arranjo

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

Há uma diferenciação entre os documentos dos alunos, que ficam nos
arquivos com gavetas e os demais nos armários de portas. Há ainda um
espaço na sala da coordenadora do programa que contem estante para a
guarda de documentos avulsos e processos considerados de maior
relevância.
de

São utilizados os métodos alfabético, numérico e cronológico
Não existem registros relacionados a transferências de documentos, e o
setor dispõe de documentos desde 2013.

As informações relacionadas ao volume documental do PPGCJ são as que
seguem:
Tabela da Quantificação do acervo do PPGCJ
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
15,2 metros lineares
Área de armazenamento disponível
1,5 metros lineares
% de ocupação com documentos
90%
% disponível
10 %

É importante destacar que parte da documentação do programa está deslocada
para a sala de catalogação da Biblioteca Setorial do CCJ no campus, e é constituída de
teses e dissertações originais apresentadas pelos alunos de mestrado e doutorado. Tal
acervo se trata de documentos de valor permanente, ou seja, precisarão ser guardados
e preservados perpetuamente pela unidade e não estão recebendo o registro e gestão
adequados. Nesse sentido, sugere-se após a criação do Arquivo do CCJ:
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Estabelecer mapeamento do processo de conclusão dos cursos de mestrado e
doutorado que contemple o depósito do trabalho final (tese ou dissertação) e o
suporte em que tal trabalho deverá ser entregue, quantidade de cópias,
responsabilidade pelo recebimento, arquivamento e preservação.

A respeito dos procedimentos para depósito de teses e dissertações, faz-se
necessário informar que durante o mês de julho de 2018, convidado pela Chefe do
Arquivo Geral da PRA, participamos de reunião na reitoria, em que estavam presentes
representantes da Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pró-reitoria de Graduação, Arquivo
Central e Biblioteca Central, com o objetivo de refletir sobre a resolução do CONSUNI
006/2018, em seu artigo 11, que trata da internacionalização da universidade, e já
prevê a dispensa da entrega de documento em suporte papel quando da conclusão de
cursos de graduação e pós-graduação na UFPB, modificando as resoluções do
CONSEPE que tratam da matéria.
Durante a reunião, cujo objetivo também foi de dar encaminhamento as atividades
necessárias para a consolidação do repositório institucional da UFPB, que está sendo
desenvolvido por uma comissão presidida pela Bibliotecária Gilvaneja Mendes, da
Bibioteca Central, nosso posicionamento foi contrário ao estabelecido pela resolução
do CONSUNI, haja vista a universidade ainda não dispor dos meios para o
cumprimento de tal tarefa de acordo com as recomendações legais.
Utilizando os fundamentos abaixo:


Resolução 43/2009 com as Diretrizes para a construção de Repositórios
Arquivísticos Digitais Confiáveis http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/diretrizes_rd
c_arq.pdf



Resolução 37/2012 com Diretrizes para a presunção de Autenticidade em
Documentos Arquivísticos Digitais http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/conarq_pres
uncao_autenticidade_completa.pdf



Lei de Arquivos - Nº 8.159/1991 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm



Decreto que regulamenta a Política Nacional de Arquivos - Nº 4.073/2002 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4073.htm



Decreto do Processo Eletrônico Nacional - Nº 8.539/2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Decreto/D8539.htm



Resolução Nº 14, Portaria Nº 92 e Plano de Classificação e Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos da Administração Pública Federal
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(atividades fim e atividades meio) http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/256-resolucao-n14-de-24-de-outubro-de2001.html e http://conarq.arquivonacional.gov.br/portarias-federais/142portaria-n-92,-de-23-de-setembro-de2011.html e http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/
portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf
Manifestamo-nos terminantemente contra a suspensão do recebimento de
trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações em suporte papel até o
momento em que a UFPB disponha de um sistema de gestão que permita ao aluno
realizar o autodepósito do seu trabalho por meio do SIGAA, autenticando a operação
por meio de senha pessoal, de tal maneira que os documentos comprobatórios dessa
atividade tenham segurança razoável de autenticidade e integridade, conforme
estabelece a legislação indicada.
SUGESTÃO:


Criar normativa do PPGCJ para o recolhimento dos trabalhos de conclusão de
curso de mestrado e doutorado (teses e dissertações) em que seja respeitada a
legislação brasileira e seja considerada a infraestrutura de tecnologia atual da
UFPB;

Acesso
Além da coordenadora, os únicos a terem acesso ao acervo são os servidores
lotados no setor: Rossandro, Ananda e Ulli.
A entrevistada informou que os documentos do programa anteriores a 2012
não se encontram no arquivo setorial do PPGCJ, pois, como até aquela data o
programa funcionava em outro prédio, os documentos em questão não foram
transferidos para o prédio atual e a coordenadora não tem conhecimento sobre a
existência de registros de transferência dessa documentação.
Questionada em relação aos documentos mais buscados, a entrevistada
respondeu que se tratavam dos seguintes:






Espelhos de avaliação;
Provas
Atas do colegiado
Termo de bolsistas para defesa de processo
Histórico de alunos anteriores ao SIPAC
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Informou ainda que estão disponíveis no arquivo os históricos dos anos de 1994 a
2012, sendo que os documentos referentes aos anos de 1994 e 1995 não estão
completos.
Os documentos com menor grau de freqüência são os currículos apresentados para
compor o processo seletivo do programa.
Os principais usuários deste acervo são:





Alunos ativos do PPGCJ
Candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGCJ
Professores do PPGCJ
Servidores técnico-administrativos do PPGCJ

Não existem recursos informatizados para facilitar a recuperação de informações
constantes no acervo do programa.
Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo do SETOR XXX
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
sim
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

Considerando as especificidades e características dos últimos processos
seletivos de mestrado e doutorado e as demandas atuais de gestão de documentos da
administração pública federal, é de extrema importância a reflexão por parte da
Direção do Centro e da Coordenação do Programa sobre as sugestões pontuadas nesse
diagnóstico, com vistas a diminuir os efeitos do não cumprimento das normas, padrões
e requisitos já estabelecidos pela legislação para a documentação dessas atividades.
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8.2.12 Biblioteca Setorial de João Pessoa
Identificação
Os dados para o presente relatório foram obtidos por meio de entrevista
realizada em 15/05/2018 com o servidor Lucimario Dias dos Santos, cujo telefone para
contato é 3216-7625. Nessa data, o setor estava sem chefia em virtude de
afastamento da titular e ausência de substituto.
De acordo com o regimento do CCJ, a Biblioteca setorial faz parte da Direção do
Centro e possui as seguintes atribuições:
I. Selecionar e adquirir material documental que interesse ao ensino, a
pesquisa, e a extensão;
II. Efetuar os registros que permitam assegurar o controle e a avaliação do
material documental;
III. Tratar o material documental de acordo com os processos técnicos
adotados;
IV. Fazer circular, para fins de disseminação de informação junto ao usuário,
as coleções bibliográficas e audiovisuais;
V. Oferecer serviços de documentação e informação para apoio aos
programas de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.
VI. Verificar as consultas, empréstimos e devolução do material, buscando
zelar pela utilização e manutenção do acervo promovendo o seu bom uso,
em prol da comunidade acadêmica.

É possível observar que dentre as atribuições da Biblioteca estão algumas
atividades referentes à material documental. Entretanto, entendemos que o material
documental ao qual o regimento se refere se trata de acervo bibliográfico, que é o
objeto de trabalho da unidade de informação Biblioteca.
Para os fins deste diagnóstico, trataremos apenas de documentos arquivísticos,
ou seja, aqueles que são criados para inicialmente atenderem a uma finalidade
administrativa da instituição e que posteriormente podem adquirir um valor
secundário de prova ou preservação da memória institucional.

Produção Documental

Questionado em relação aos documentos produzidos pela Biblioteca Setorial, o
entrevistado informou que os principais são:
Tabela das Tipologias documentais produzidas pela Biblioteca Setorial
ESPÉCIE
ASSUNTO
Ofício
 Solicitações a órgãos externos
Memorando
 Solicitações de compra
 Solicitações de férias
 Comunicações com outros setores
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Nada consta
Controle
Relatório
Ficha







Liberação para entrega de diploma ou certificado
Uso do armário
Frequência de estagiários
Registros
Catalográfica

Os relatórios de registro tratam-se de levantamentos de livros necessários para
compor o acervo bibliográfico do centro de acordo com as referências bibliográficas
básicas e complementares das disciplinas constantes do programa do curso de Direito.
Esse documento é utilizado como base para novas aquisições. Não há uma norma que
estabeleça a periodicidade para a compra de livros, geralmente ocorre de acordo com
a demanda.
O entrevistado destacou que na visita no Ministério da Educação para a
avaliação dos cursos, é feita uma relação entre o número de alunos matriculados nas
disciplinas e o numero de exemplares de livros disponíveis relacionados àquelas
disciplinas, de tal maneira que o registro das ações relacionadas a essa atividade é de
extrema importância como fonte de prova para o trabalho desempenhado pela
Biblioteca.

Arquivamento
O arquivo de documentos da Biblioteca pode ser visto na foto a seguir:
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Na foto é possível visualizar todo o acervo administrativo da biblioteca, ou seja,
documentos utilizados no cotidiano do setor. Trata-se de 1 armário de ferro com 5
prateleiras medindo 120 cm (cada), das quais apenas duas estão sendo usadas para a
guarda de documentos.
A organização dos documentos segue a estrutura apresentada abaixo:
Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente da Biblioteca Setorial
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento

Os documentos são acondicionados em caixas polionda e pastas AZ

Classificação

Há uma classificação por tipologia documental no caso dos registros de
compras de livros e os demais documentos são classificados por espécie.

Arranjo

Como se trata de apenas 1 armário com 2 prateleiras utilizadas para a
guarda de documentos, na primeira se colocam os documentos
relacionados a registros de livros e correspondências enviadas e
recebidas. E na segunda os documentos relacionados a resoluções,
freqüências de estagiários, relatórios e outros materiais.

Método de
Arquivamento

Os documentos são arquivados na sua maioria por ordem cronológica

Prazos de guarda

A documentação do acervo é de 2009 a 2018

Salientamos que o servidor entrevistado não tem conhecimento sobre o
registro das transferências de documentos da Biblioteca para a sala de Arquivo,
contudo, informa que já foi feita essa operação e que no momento da entrevista os
documentos do acervo se referem apenas aos últimos dez anos.
A quantificação dos documentos arquivísticos da Biblioteca está conforme a
tabela abaixo:
Tabela da Quantificação do acervo da Biblioteca Setorial
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
1,80 metros lineares
Área de armazenamento disponível
6 metros lineares
% de ocupação com documentos
20%
% disponível
80 %

No que se refere à produção de documentos em ambiente digital, o
entrevistado informou que são criados os seguintes:







Avisos
Sinalização das estantes
Bibliografia de departamento
Ficha catalográfica
Diagnóstico da biblioteca
Relatórios
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Manuais
Plano de trabalho

A Biblioteca Setorial do CCJ faz parte do Sistema de Bibliotecas da UFPB,
coordenado pela Biblioteca Central, órgão suplementar da universidade, responsável
por estabelecer políticas e procedimentos para a sua atividade. Contudo, não há
nenhum regramento por parte da Biblioteca Central a respeito da produção,
tramitação e arquivamento de documentos das suas unidades setoriais, de acordo com
o entrevistado.
Destacamos ainda que a Biblioteca setorial se comunica com os alunos através
de e-mail para tratar das questões relacionadas à produção das fichas catalográfica
para os trabalhos de conclusão de curso.
Sobre os TCCs é importante destacar que a Biblioteca Setorial tem exercido o
papel de custodiadora de tais documentos, bem como de um grande volume de teses
e dissertações do Programa de Pós-Graduação do CCJ. Tal situação ocasiona
atualmente o acúmulo desses documentos na sala denominada “Catalogação e
Desbaste do Acervo”, que fica localizada na sede do CCJ, conforme fotos a seguir:
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No centro da sala existem livros para serem verificados e um grande número de
TCCs. Destacamos o fato destes trabalharos serem cópias originais entregues a
Biblioteca Setorial, quando já existem versões iguais e originais armazenadas no setor
“Coordenação de Monografias”.
Nas fotos abaixo é possível observar o acervo de teses e dissertações,
constituído de 25 metros lineares de documentos de valor permanente:

O caso das teses e dissertações parece ser mais preocupante, considerando que
esses documentos são as únicas fontes de prova da produção científica do Programa
de Pós-Graduação, já que a outra cópia está sendo entregue na Biblioteca Central. Por
serem considerados pela legislação como documentos de valor permanente, carecem
de cuidados específicos para a sua preservação e acesso, fato que não está ocorrendo
no Centro de Ciências Jurídicas.
O entrevistado informou que os TCCs atualmente estão sendo entregues na
Biblioteca Setorial apenas em mídias digitais (CD ou DVD). E que o acervo de mídias
digitais localizado no espaço da biblioteca contém monografias de 2007 a 2018.
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SUGESTÕES:















Implantar manual de produção de documentos que contemple as atividades da
Biblioteca Setorial relacionadas à criação e tramitação de documentos
arquivísticos;
Capacitar os servidores para a gestão de documentos;
Criar procedimento para entrega de TCCs por meio do SIGAA sem a
necessidade de cópia analógica ou mídia digital sem presunção de
autenticidade na Biblioteca Setorial;
Submeter à Biblioteca Central a documentação necessária para descarte das
copias dos TCCs existentes na Biblioteca Setorial do CCJ ou, caso haja interesse,
a transferência desses documentos para o Arquivo do CCJ (quando este vier a
ser criado) afim de que sejam feitas as atividades apropriadas de eliminação,
por se tratarem de cópias;
Criar procedimento para entrega de Teses e Dissertações por meio do SIGAA
sem a necessidade de cópia analógica ou mídia digital sem presunção de
autenticidade na Biblioteca Setorial;
Criar normativa que discipline o autodepósito dos trabalhos de conclusão de
curso, teses e dissertações e a implantação do processo de entrega, avaliação,
ajustes, depósito final, inclusão de notas, solicitação de diplomas de forma
eletrônica, para cumprir o Decreto 8.539/2015;
Desenvolver normativa que possibilite a migração dos processos eletrônicos do
item anterior para um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq) que
atenda as recomendações das resoluções 37 e 43 do Conselho Nacional de
Arquivos com o objetivo de garantir a preservação digital sistêmica dos
documentos;
Desenvolver normativa que possibilite a utilização de plataformas de acesso
aos documentos armazenados no RDC-Arq tanto para a finalidade arquivística
como de pesquisa bibliográfica;

Acesso
O aceso aos documentos da biblioteca setorial é restrito aos servidores lotados
naquele setor e o pequeno volume documental não justificou a formulação dos
questionamentos relacionados a criação de instrumentos de busca para tais
documentos.
Cabe destacar que mesmo que haja um grande volume de teses e dissertações
físicas sob a responsabilidade da biblioteca, de acordo com o entrevistado, os usuários
preferem ter acesso aos documentos em ambiente digital.
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Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo da Biblioteca Setorial
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano
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8.2.13 Núcleo de Prática Jurídica
Identificação
Os dados para o presente relatório foram obtidos por meio de entrevista
realizada em 04/05/2017 realizada com os servidores Petrônio e Joana, no Núcleo de
Prática Jurídica-NPJ, que funciona no prédio da Faculdade de Direito, no centro da
cidade de João Pessoa.
Sobre a competência e atribuições do NPJ, o regimento do CCJ estabelece:
Art. 45. Os Núcleos de Prática Jurídica dos cursos de Direito (campus da
UFPB e unidade de Santa Rita) podem funcionar através de Escritórios de
Prática Jurídica ou de outras modalidades de atividades práticas, sendo
responsáveis pela interação dos alunos com a sociedade, pela prática real
e/ou simulada de atividades curriculares relacionadas com as práticas
jurídicas, coordenados por docentes nomeados pela Direção, cujos nomes
serão homologados pelo Conselho do Centro.
Parágrafo único. Compete aos NPJs:
I - Organizar e realizar o estágio curricular de prática jurídica dos alunos
matriculados no Curso de Direito da UFPB, bem como de alunos de outras
instituições que celebrem convênio com a UFPB para desenvolvimento de
atividades de estágio, consoante o disposto no art. 7º da Resolução nº
009/2004 do Conselho nacional da Educação;
II – Proporcionar aos discentes do Curso de Direito, através de atividades
simuladas e reais, o contato e treinamento com o universo das profissões
jurídicas, em atividades de pesquisa e extensão, tornando-o apto para
inserção no mercado de trabalho;
III – Desenvolver no estagiário o senso e a responsabilidade éticoprofissional através da compreensão da causalidade e finalidade de sua
atuação profissional;
IV – Auxiliar e fomentar no graduando do Curso de Direito uma formação
humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à correta compreensão
interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais.

Os entrevistados informaram que a chefia do setor era de responsabilidade da
Professora Ana Paula, e que as atividades do núcleo não estão funcionando com toda a
sua capacidade em virtude da necessidade de ajustes na estrutura do prédio e nas
relações com outros órgãos (Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, IPHAEP) para que
as atividades de prática jurídica sejam efetivas, o que, segundo eles, está sendo
resolvido pela Direção do Centro.

Produção Documental

Questionados em relação a quais são os principais documentos produzidos pelo
setor, a informação obtida foi a seguinte:
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ESPÉCIE
Controle

Relação
Certidão
Formulário
Ficha
Memorando
Plano de trabalho
Relatório

Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo NPJ
ASSUNTO
De salas
De equipamentos
De freqüência de plantões no fórum
De freqüência de cursos em parceria com PROCON
De freqüência de estagiários
De remessa de documentos
De portarias
De alunos para entrega de processos
Comparecimento em atividade de prática jurídica
De atendimento
Identificação dos estudantes que realizam assistência jurídica

De atividade de estágio
De audiência
De atividades diárias

O servidor Petrônio explicou que não existe nenhuma regra ou norma para a
produção ou arquivamento de documentos da prática jurídica.
Explicou ainda que, no caso da entrega de processos para que os alunos
analisem, quando o estudante recebe o processo, é feita a assinatura num livro de
protocolo, o processo é entregue para dois alunos emitirem um parecer.

Arquivamento
O acervo do NPJ pode ser visto nas fotos a seguir:
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Na primeira foto há um armário contendo 80 pastas AZ, sendo que todas estão
vazias. Na segunda foto, existem 26 pastas AZ, com poucos documentos. E na terceira
foto há um armário com quatro prateleiras, das quais apenas uma tem documentos
acondicionados em envelopes.

ITEM

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do SETOR NPJ
DESCRIÇÃO

Acondicionamento

Os documentos são acondicionados em pastas AZ e envelopes

Classificação

Parte da documentação é classificada de acordo com a tipologia e a outra
parte não possui classificação.

Arranjo

Não se aplica

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

Cronológico
O setor só apresenta documentos do período anterior a 2015

Destacamos a inexistência de documentos recentes no arquivo deste setor, de
tal maneira que os últimos documentos que puderam ser verificados datam de 2015.
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Diante desse cenário questiona-se: onde estão os documentos relativos à atividade de
prática jurídica dos últimos 3 anos?
No que se refere ao volume, os dados podem ser observados abaixo:
Tabela da Quantificação do acervo do SETOR NPJ
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
1,5 metros lineares
Área de armazenamento disponível
20 metros lineares
% de ocupação com documentos
7,5 %
% disponível
85 %

Diante da inexistência de atividade de produção documental recente e
conseqüente falta de necessidade de acesso, os itens de Acesso não puderam ser
observados de forma completa.
Acesso
Em virtude do funcionamento do setor de forma parcial, percebe-se que não
existe nenhum critério para acesso aos documentos, de tal maneira que os
documentos atuais podem ser retirados por qualquer pessoa que frequente o prédio.

Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo do SETOR NPJ
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
não
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
sim
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
não
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

SUGESTÕES




Padronizar a produção de documentos das atividades de prática jurídica;
Identificar a localização do arquivo da prática jurídica dos últimos anos;
Capacitar os servidores a respeito da Gestão de Documentos ;
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8.2.14 Departamento de Ciências Jurídicas
Identificação
As informações do presente relatório foram obtidas através de entrevista
realizada no dia 03/05/2018 com o servidor Talvanes Cavalcante de Melo, cujo
telefone para contato é 3216-7878. Na oportunidade da realização da entrevista, o
chefe do departamento era o professor Antônio Aécio Bandeira da Silva.
O Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ) é localizado na unidade avançada
de Santa Rita, um prédio fora do campus universitário e em outro município. É
responsável pela oferta de todas as disciplinas do curso de Direito da unidade de Santa
Rita, diferentemente do curso de direito de João Pessoa, onde as disciplinas são
ofertadas por três departamentos diferentes.
A realidade diferenciada deste departamento é refletida no regimento do
centro, haja vista que é atribuída ao seu colegiado a responsabilidade pela deliberação
a respeito dos responsáveis pelas Assessorias didático-científico-pedagógicas, pela
Coordenação de Monitoria e pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Direito da
cidade de Santa Rita, para posterior nomeação pela Direção do Centro, enquanto que
no curso de Direito de João Pessoa tal responsabilidade é do conselho de centro.
De acordo com o regimento, a seção de expediente do departamento é um
órgão da estrutura básica do CCJ e tem as seguintes atribuições:
Art. 62. Cada Departamento Acadêmico terá uma Seção de Expediente com
as seguintes atribuições:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os serviços de secretaria;
IV – Manter arquivo atualizado e organizado contendo os planos de curso
ministrados em cada semestre, bem como as propostas de trabalho
apresentadas pelos docentes para cada um dos semestres letivos.
V- Enviar as atualizações e modificações dos planos de curso ministrados ao
NDE, e para a home page do Centro, disponibilizando o material para a
comunidade acadêmica.
Parágrafo Único. O titular da Seção de Expediente será indicado pelo Chefe
do Departamento e nomeado pelo Reitor, dentre os integrantes da carreira
do corpo técnico-administrativo.

Ou seja, cabe ao departamento a manutenção e organização dos arquivos
relacionados a atividade acadêmica.
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Produção Documental

Questionado sobre quais eram os principais documentos gerados pelo
departamento, as respostas foram:
ESPÉCIE
Ata
Certidão
Memorando
Ofício
Portaria
Formulário
Processo

Requerimento

Tabela das Tipologias documentais produzidas pelo DCJ
ASSUNTO
Reunião departamental
Oficialização das decisões do colegiado departamental
Ajuste de horário docente
Inclusão de docente no SIGAA
Solicitação para outros órgãos
Designação de disciplina
Designação de comissão
Controle de material de expediente e limpeza
Controle de entrega de TCC
Progressão docente
Progressão de técnico-administrativo
Afastamento de curta duração
Afastamento para capacitação
Estágio probatório
Projeto de Pesquisa
Projeto de Extensão
Contratação de professor

No caso dos memorandos, são enviados tanto em suporte digital como em
suporte analógico. O servidor informou que embora o sistema permita a tramitação
exclusivamente digital, a universidade ainda não tem uma cultura que permita que os
procedimentos sejam realizados dessa maneira. Sobre essa produção, os memorandos
eletrônicos gerados pelo SIPAC possuem um controle analógico de numeração. E os
Memorandos cuja produção é analógica são feitos com o software Microsoft Word, e o
controle da numeração é realizado por meio de formulário específico. Isto é, se um
documento é enviado via SIPAC, há a marcação no controle do departamento, se é
apenas enviado de forma física, não é feito o controle.
Sobre o formulário de controle de material de expediente citado na entrevista
se refere a uma atividade de almoxarifado, já que o DCJ por estar localizado fora das
dependências do campus universitário, possui um almoxarifado próprio.
Já os e-mails são utilizados para pedidos de material, comunicação com os
docentes a respeito de designação para relatoria de processos e convocação para
reunião departamental.
SUGESTÃO: estabelecer regra para a comunicação dos departamentos com os
docentes, de tal maneira que atos administrativos como as designações para relatoria
de processos não sejam realizadas por e-mail.
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Os formulários para controle de entrega de TCC do DCJ funcionam em
conformidade com aqueles adotados pela Coordenação de Monografias de João
Pessoa. Na oportunidade da visita, não foi possível conversar com o servidor
responsável pela Assessoria de Monografias de Santa Rita, mas todos os formulários
foram disponibilizados pelo servidor do DCJ, pois o aluno consegue receber as
orientações no departamento quando há a ausência do servidor específico desta ação.
Questionou-se sobre a existência de um modelo ou regramento para as
atividades de produção e arquivamento de documentos no âmbito do DCJ e obteve-se
a informação de que tais ferramentas inexistem, de modo que cada servidor realiza a
atividade da maneira que considera adequada.
Os fluxos documentais ou o mapeamento dos processos também foram objeto
de análise e do mesmo modo não estão estabelecidos. A ausência de normas para
estas questões ocasiona morosidade nos trâmites e favorece erros pela ausência de
documentos, distribuição incorreta aos setores, dentre outros.
SUGESTÕES:





Criar manual de produção e arquivamento de documentos do DCJ;
Criar documento contendo o mapeamento dos processos;
Criar normativa contendo os fluxos documentais;
Estabelecer norma que discipline a utilização do meio eletrônico para a
tramitação de processos e documentos;

Na foto abaixo está o controle da numeração de documentos analógicos
produzidos pelo DCJ, que está fixado no armário do setor
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Arquivamento
O Departamento de Ciências Jurídicas não possui um acervo arquivístico de
grande volume, pois as atividades do mesmo foram iniciadas em 2009.
Trata-se de apenas 1 arquivo de ferro contendo 5 prateleiras, 1 armário de
madeira e 1 balcão de madeira, além de um escaninho utilizado para disponibilizar
documentos aos docentes.
O arquivo de madeira é utilizado pela Assessoria de Monografias, o Arquivo de
Ferro é utilizado para a guarda de documentos do departamento e o balcão de
madeira que contém 6 espaços para a guarda de materiais também pode ser utilizado
para a colocação de documentos do DCJ.
As fotos do arquivo corrente do setor podem ser identificadas a seguir:
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Foram identificados preliminarmente no DCJ 9 metros lineares de
documentação, constituída dos seguintes itens:






















Declarações para professores
Ofícios enviados e recebidos
Memorandos enviados e recebidos
Comunicados e convites
Certidões
Portarias
Atas das reuniões departamentais
Cópias dos boletins de frequência
Relatório de eleição
Portaria de designação de comissão eleitoral
Ata de encerramento de urna
Processo de solicitação de abertura de concurso
Prova de títulos, prova didática, resultados
Processo de solicitação de homologação de concurso
Currículo dos professores
Edital do concurso
Contratos dos professores substitutos (0s professores não tem pastas
funcionais, os documentos são arquivados por finalidade)
Plantas e documentos do prédio
Despachos para encaminhamento de processo
Processos de projeto de pesquisa
Processos de pedidos diversos negados

Destacamos que todas as declarações emitidas para professores são feitas em duas
vias, sendo uma entregue ao professor e a outra fica arquivada no departamento.
No caso dos currículos, os mesmos tramitam durante a realização de seleções e
após o termino são devolvidos aos interessados. Sendo que os currículos cujos
interessados não vieram retirar continuam arquivados no departamento.
RELEXÕES:




Qual a necessidade de emitir declarações em duas vias?
Os documentos relacionados a concursos públicos devem ser mantidos sob a
custódia dos departamentos ou deveriam estar na Direção do Centro?
As plantas e outros documentos de construção do prédio da unidade avançada
de Santa Rita deveriam ser mantidos no arquivo do departamento acadêmico?
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Diferentemente dos demais departamentos o DCJ não possui uma pasta funcional
para cada docente contendo documentos funcionais. Existem pastas para cada
professor que são utilizadas para armazenamento de documentos que precisam ser
entregues ao professor ou que precisam ser guardados por eles.

ITEM

Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente do DCJ
DESCRIÇÃO

Acondicionamento

Envelopes, pastas, capas e caixas

Classificação

Tipologia documental

Arranjo

Não se aplica

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

Dentro das pastas deixa-se o mais recente no topo. Nas caixas de
processos e concursos não há nenhuma metodologia sendo utilizada.
Existem documentos de 2009 a 2018

Tabela da Quantificação do acervo do SETOR DCJ
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
9,3 metros lineares
Área de armazenamento disponível
17 metros lineares
% de ocupação com documentos
6%
% disponível
94%

Sobre os documentos em suporte digital, o servidor informou que quando o
departamento contava com um servidor da área de tecnologia, era realizado um
backup periódico das máquinas. No entanto, como não há mais esse servidor, os
servidores atuais realizam backups utilizando um serviço particular que é utilizado para
armazenamento de documentos do departamento.
SUGESTÃO: estabelecer procedimento que discipline o armazenamento e a utilização
de plataformas de armazenamento e acesso a documentos arquivísticos digitais
compatíveis com a legislação.
Os documentos são mantidos no arquivo do DCJ durante o período de consulta
mais frequente, de acordo com a analise dos próprios servidores, e posteriormente
são enviados para a sala de arquivo da unidade de Santa Rita. O servidor informou que
já houve a eliminação de documentos e que a maior parte se tratava de trabalhos de
alunos, sendo que alguns dos trabalhos sequer haviam sido avaliados.
De acordo com o entrevistado, a ausência de normas relacionadas a competência
para assinatura de documentos geram atrasos na movimentação de processos, um
exemplo são as certidões que oficializam as decisões que só podem ser assinadas pelo
chefe de departamento. Do mesmo modo, os documentos que provam que os
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professores participaram de bancas de TCC só podem ser assinados pelo coordenador
de TCC. O entrevistado acrescentou que o coordenador de TCC não vem na unidade
com tanta freqüência e que, se os servidores técnico-administrativos pudessem assinar
esse tipo de documento, haveria uma simplificação e agilidade na tramitação de alguns
processos.
Para o entrevistado, é importante ainda o estabelecimento de normas
sobre a guarda de documentos, trabalhos de conclusão de curso e provas de alunos.
O servidor afirma que precisa conhecer mais sobre a temporalidade dos
documentos, para saber quando se deve eliminar ou transferir documentos para o
arquivo e quais são os procedimentos recomendados pela legislação.

SUGESTÃO: realizar capacitação com os servidores que tratam dos documentos, de
modo que os mesmos saibam os procedimentos adequados para criação, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento.
REFLEXÃO: eliminar documento público sem a utilização do procedimento
recomendado pela Resolução 40 do Conselho Nacional de Arquivos é uma ação em
desacordo a Lei Federal nº 8.159/1991.

Acesso
De acordo com o entrevistado, os documentos mais buscados no arquivo
corrente do DCJ são contratos de professor substituto, portarias de afastamento de
longo prazo e portarias de comissões, sendo que a utilização de tais documentos é
restrita aos quatro servidores lotados no departamento.
Os documentos menos buscados são os diários de classe, cuja produção em
suporte analógico foi encerrada quando da implantação do SIGAA.
Não existe nenhum recurso formal para facilitar a busca de documentos.
Entretanto, o entrevistado revelou que como todos os documentos são feitos no Word
e armazenados no computador, antes de procurar no acervo, realiza-se uma busca no
sistema operacional Windows para se verificar numero do documento e data de
produção, com o objetivo de encontrar mais rápido os documentos.

Condições de Armazenamento do Acervo

As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
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Tabela de Condições de armazenamento do acervo do SETOR DCJ
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

Destacamos que o armário onde ficam os documentos tem uma chave, mas a
fechadura está quebrada. Sendo assim, embora o acesso ao ambiente seja restrito a
servidores técnico-administrativos, docentes e funcionários, os documentos não estão
protegidos quanto a extravios, sendo necessários esforços no sentido de resolver tal
situação.

SUGESTÃO





Consertar ou substituir a fechadura do arquivo do DCJ
Alinhar o procedimento relacionado ao pedido de dispensa de disciplinas com
os prazos estabelecidos pela universidade. Quando acontece a designação de
um docente para relatar, não é estabelecido um prazo para que o professor
responda. Contudo, existem disciplinas que são pré-requisitos de outras, então,
embora exista o calendário da universidade que estabelece o tempo máximo
para pedido de dispensas e o tempo máximo para o deferimento ou não, a
ausência de norma específica sobre a necessidade de posicionamento pelos
professores acaba inviabilizando a necessidade dos alunos em realizarem
matrícula em disciplinas que possuem pré-requisitos objeto de pedido de
dispensa.
Coordenar esforços no sentido de tornar os procedimentos relacionados a
atividade acadêmica exclusivamente digitais. O pedido de dispensa seria um
excelente projeto piloto.
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8.2.15 Coordenação da Graduação em Direito de Santa Rita
Identificação
Os dados necessários para a realização deste diagnóstico foram obtidos por
meio de entrevista realizada em 03/05/2018 na Coordenação do Curso de Direito de
Santa Rita, cujo telefone para contato é 3216-7877, localizada na unidade avançada do
CCJ, com os servidores Gabriel Moura Lopes de Almeida e Mychelle Kalyne Guedes de
Souza.
A Coordenação do Curso de Graduação, conforme art. 9 do Regimento é um
órgão integrante da estrutura básica do CCJ. O mesmo regulamento ainda prevê:

Art. 65. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação deverão
ter estrutura organizacional e funcional que comporte:
I – um Colegiado, como órgão normativo de caráter deliberativo;
II – uma Coordenação, como órgão executivo da gestão acadêmica.
§ 1º. A Coordenação de Curso de Graduação em suas tarefas administrativas
e burocráticas é atendida pela Secretaria de Graduação e pela Seção de
Expediente do(s)Departamento(s) Acadêmico(s), aos quais o curso esteja
vinculado;
§ 2º. A orientação e a supervisão didático-pedagógica do Curso ou Programa
ficarão sob a responsabilidade do Colegiado, enquanto órgão normativo e
deliberativo, e da Coordenação do Curso ou Programa, na função de órgão
executivo;

No que se refere às funções e atribuições, o regimento prevê:
Art. 71. As Coordenações de Curso e de Programa de Pós-Graduação são
órgãos executivos dos Colegiados, com função de gestão acadêmica, sendo
responsáveis pelo planejamento, estruturação, supervisão, orientação,
acompanhamento e avaliação do Curso e do Programa.
Art. 72. As Coordenações de Curso de Graduação e de Programa de PósGraduação manterão registro das atividades acadêmicas a seu cargo, para
elaboração do calendário semestral do Curso e do Programa e avaliação de
desempenho, na forma determinada pelo Consepe.

Isto é, cabe à coordenação da Graduação a gestão das atividades acadêmicas,
sendo uma tarefa compartilhada pela Secretaria de Graduação e pelas Seções de
Expediente dos Departamentos a execução das tarefas administrativas e burocráticas.
Destaca-se que cabe à Coordenação de Graduação manter registro das
atividades acadêmicas.
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Produção Documental

São produzidos na coordenação, os seguintes documentos:
Tabela das Tipologias documentais produzidas pela Coordenação de Santa Rita
ESPÉCIE
ASSUNTO
Declaração
Vínculo
Matrícula de disciplina
Matrícula de período
Comparecimento a atividade de prática jurídica
Abono de horas de estágio
Requerimento
Emissão de diploma
Integralização de horas flexíveis
Cancelamento de matrícula
Atividade domiciliar
Dispensa de disciplina
Reposição de nota
Abono de falta
Parecer
Dispensa de disciplina
Processo
Atividade domiciliar
Emissão de diploma
Dispensa de disciplina
Abreviação de curso
Colação de grau

Os principais documentos produzidos pela coordenação da graduação em
Direito de Santa Rita são:





Declaração de vínculo
Declaração de período
Declaração de disciplina
Histórico

Destacamos o fato de que todos esses documentos já podem ser emitidos de
forma eletrônica pelo SIGAA inclusive com possibilidade de verificação da
autenticidade, contudo, ainda existe a necessidade de impressão dessas declarações
de históricos, considerando que existem procedimentos que exigem a aposição de um
carimbo e uma assinatura analógica.
Não existe nenhum modelo ou norma para a produção de documentos das
atividades de coordenação dos cursos de graduação, contudo, os servidores citaram
que o principal documento utilizado para nortear os procedimentos é a Resolução
16/2015 do CONSSEPE, que se trata do regulamento dos cursos regulares de
graduação na UFPB.
Sobre os documentos em ambiente digital, são produzidos memorandos pelo
SIPAC para viabilizar a comunicação com a Coordenação de Escolaridade (CODESC), da
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Pró-reitoria de Graduação-PRG, que funciona na sede do Campus I, para os seguintes
assuntos:





Ajuste de matrícula;
Ajuste de horário;
Solicitação de resolução de problemas relacionados a perda de prazos;
Matrícula excepcional.

O e-mail é utilizado pelos alunos para enviar solicitações à coordenação
solicitações de reposição de notas, abono de faltas, regime domiciliar e também para
realizar a comunicação com os professores. No caso específico da dispensa de
disciplinas, não é utilizado o meio eletrônico, pois foi convencionado pelo setor que
esse procedimento deve ser realizado exclusivamente de forma analógica.
No caso dos memorandos, o suporte físico é priorizado nos casos de processos
judiciais ou quando se tratam de pedidos pessoais dos servidores. Nos demais casos, é
feito o memorando do SIPAC.
A coordenação de Santa Rita disponibiliza na área pública do SIGAA um rol de
18 documentos que podem ser utilizados pelos alunos. Tal medida proporciona ao
aluno fazer o download do documento, preencher, imprimir, digitalizar e enviar de
forma digital para o e-mail da coordenação.
Os documentos disponibilizados podem ser conferidos na tela abaixo:
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A informação sobre a disponibilidade de tais documentos pela instituição na
internet é evidenciada por meio de um aviso fixado no mural da coordenação,
conforme foto a seguir:

Destacamos que a disponibilização de modelos na internet é interessante,
contudo há a necessidade de atenção quanto ao formato utilizado pelo aluno na
digitalização e a falta de autenticidade de tal documento. Neste diagnóstico já
fundamentamos a necessidade de se produzirem documentos digitais de acordo com
as recomendações da legislação e a prática atual da coordenação de Santa Rita, de
receber documentos com assinatura digitalizada por e-mail, não é compatível com as
normas para recebimento de documento eletrônico vigentes.
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SUGESTÕES:




Padronizar as atividades de produção e recebimento de documentos de alunos
em meio digital. O modelo ideal é que o aluno produza o documento de forma
digital, isto é, que no próprio SIGAA ele possa realizar um requerimento,
assinar de forma digital com seu login e senha, e que esse requerimento possa
ser encaminhado por ele para a coordenação no sistema. Para isso, há a
necessidade de integração com o SIPAC, de modo que a coordenação possa
iniciar o procedimento administrativo se utilizando de um documento
natodigital produzido e tramitado pelo aluno de forma eletrônica, mas
respeitando os requisitos necessários para a presunção de autenticidade de
documentos arquivísticos digitais, conforme prevê as resoluções 37 e 43 do
Conselho Nacional de Arquivos.
Estabelecer critérios para o acesso a documentos arquivísticos digitais.
Enfatizamos que, embora seja importante o estabelecimento de
procedimentos para tornar a informação acessível, como este de tornar todos
os planos de curso disponíveis na internet, não podemos deixar de salientar
que os documentos disponibilizados no SIGAA público não contêm os requisitos
necessários para serem considerados autênticos, de tal maneira que podem ser
facilmente alterados em seu conteúdo antes da impressão, gerando risco para
os servidores que atualmente dão fé a esses documentos após a impressão. O
modelo ideal é que os documentos sejam disponibilizados com certificação
digital, uma solução simples, de baixo custo, que atende a legislação e viabiliza
a implantação do processo eletrônico.

Arquivamento
O arquivo da coordenação do curso de Direito de Santa Rita pode ser
observado nas fotos a seguir:
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Tratam-se de 5 armários de ferro com 5 gavetas (cada), sendo que nessas
gavetas são armazenados os dossiês dos alunos ativos. Os dossiês deveriam conter
todos os processos e documentos relacionados a vida do aluno no curso, contudo, o
setor resolveu só colocar nessas pastas, os processos relacionados a dispensa de
disciplina.
Os armários 1 e 2 (da esq. para a dir.) são destinados a guarda dos documentos
dos alunos ativos do curso vespertino, na seguinte organização:
Armário 1 – Curso Vespertino





Gaveta 1 – Diligências Manhã (processos com atividades em andamento)
Gaveta 2 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de A a B
Gaveta 3 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de C a F
Gaveta 4 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de G a I

Armário 2 – Curso Vespertino





Gaveta 1 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de K a J
Gaveta 2 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de L a M
Gaveta 3 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de N a R
Gaveta 4 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de S a Z

Os armários de 3 a 5 (da esq. para a dir.) são destinados a guarda dos
documentos dos alunos ativos do curso noturno, na seguinte organização:
Armário 3 – Curso Noturno





Gaveta 1 – Diligências Noite (processos com atividades em andamento)
Gaveta 2 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de A
Gaveta 3 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de B a D
Gaveta 4 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de E a F

Armário 4 – Curso Noturno





Gaveta 1 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de G a I
Gaveta 2 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de J
Gaveta 3 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de K a L
Gaveta 4 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de M

Armário 5 – Curso Noturno





Gaveta 1 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de N a Q
Gaveta 2 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de R
Gaveta 3 – Dossiês dos alunos com inicial do nome de S a T
Gaveta 4 - Dossiês dos alunos com inicial do nome de U a Z
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Na gaveta destinada a diligências, são colocados os documentos relacionados a
reposição de notas, abonos de falta e regime de atividades complementares em
andamento.
Tabela dos Itens de organização do arquivo corrente da Coordenação de Santa Rita
ITEM
DESCRIÇÃO
Acondicionamento

Pastas, caixas e envelopes

Classificação

Nas caixas de alunos inativos é feita uma separação por período da
colação de grau

Arranjo

Por aluno

Método
Arquivamento
Prazos de guarda

de

Alfabético
Desde 2009

Os entrevistados informaram que desde o início das atividades da unidade,
nunca foi realizada uma transferência formal de documentos para o arquivo, ainda
assim, já está em andamento um procedimento de encaixotamento de processos de
alunos por turma, que irá facilitar a implantação de um procedimento formal de
transferência de documentos para o arquivo, conforme pode ser observado na foto
abaixo:
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Embora não haja ainda a classificação dos documentos, o agrupamento destes
de acordo com a data de colação de grau irá colaborar de forma relevante para as
atividades de avaliação, haja vista que a maior parte dos processos relacionados a
atividade fim tem sua temporalidade vinculada a data de encerramento do vínculo do
aluno com a instituição.
O setor realiza ainda a separação dos documentos relacionados a solicitação de
integralização de atividades complementares dos demais documentos, conforme foto
abaixo:

Questionados em relação aos motivos dessa separação, os servidores
informaram que não sabiam e que faziam porque quando chegaram no setor já era
feito dessa forma. Contudo, esse tipo documental, diferentemente daqueles
relacionados a dispensa de disciplina que podem ser eliminados 5 anos após o
encerramento do vínculo, são de guarda permanente, ou seja, precisarão ser
preservados pela instituição, outro fator considerado positivo na coordenação de
Santa Rita.
Enfatizamos que de todos os setores visitados para a realização do diagnóstico
documental do CCJ, a coordenação da graduação de Santa Rita, no que se refere a
documentação de uso corrente da atividade fim, é o que apresenta melhor modo de
organização dos documentos.

O volume total de documentos observado é de 12 metros lineares.
Tabela da Quantificação do acervo da Coordenação da Graduação de Santa Rita
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
12 metros lineares
Área de armazenamento disponível
15 metros lineares
% de ocupação com documentos
80%
% disponível
20%
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Além dos processos, os documentos avulsos são arquivados em pasta AZ,
conforme foto a seguir. A organização é diferente da que é utilizada para as pastas dos
alunos.

Acesso
Os documentos são acessados exclusivamente pelos servidores lotados na
coordenação, que são quatro. Questionados em relação ao tipo de buscas, a
informação é de que os documentos mais acessados são os processos de dispensa de
disciplina e os menos acessados são aqueles que se referem a reposição de notas.
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Condições de Armazenamento do Acervo
As respostas obtidas em relação às condições de armazenamento do acervo
estão relacionadas a seguir:
Tabela de Condições de armazenamento do acervo da Coordenação de Graduação de Santa Rita
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
sim
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
não
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
não
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
não
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
não
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
sim
Existe proteção contra roubo de documentos?
parcial
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
sim
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
2x/semana
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
4x/ano

Documentos da Coordenação de Monografias de Santa Rita
O arquivo de documentos referente a Coordenação de TCC do curso de Direito
de Santa Rita é constituído de um único armário, localizado na antessala do
Departamento de Ciências Jurídicas, conforme foto a seguir:

Tabela da Quantificação do acervo da Coordenação de Monografias de Santa Rita
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Quantificação do Volume Documental
1,5 metros lineares
Área de armazenamento disponível
4 metros lineares
% de ocupação com documentos
37%
% disponível
63%
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9 CONSIDERAÇÕES

A realização desse diagnóstico fornece elementos para a implantação de um
programa de gestão de documentos no âmbito do CCJ, cuja efetividade só será
possível a partir da normatização de procedimentos e funções. As sugestões abaixo
oferecem uma compilação de tais demandas:
Criar o Setor de Arquivo do CCJ
Normatizar a transferência de documentos dos setores para o arquivo
Normatizar a gestão de documentos nos órgãos da Direção
Normatizar a emissão de documentos funcionais pelos Departamentos
Normatizar a criação/atualização/guarda dos planos de curso/ementas
Normatizar a produção de documentos com finalidade acadêmica no âmbitos
dos departamentos
• Normatizar a produção/tramitação/arquivamento de documentos das
coordenações de forma padronizada nos dois cursos
• Normatizar a atividade de gestão de documentos no PPGCJ
• Normatizar a atividade de controle de patrimônio e estoque do centro com a
suspensão da utilização do software atualmente utilizado
• Regularizar o Memorial Agassiz Almeida no âmbito do CCJ
A realidade de produção de documentos em ambiente eletrônico – a
transformação digital oferece inúmeras vantagens para a gestão, armazenamento e
acesso às informações. Entretanto, precisam ser observados os critérios previstos na
legislação para que as instituições não utilizem as ferramentas de maneira
inapropriada. As recomendações sobre esse cenário são:
• Normatizar a utilização do meio eletrônico para documentos e processos
• Normatizar a comunicação das coordenações, departamentos e docentes com
os alunos (uso do whatsapp, e-mail, sistemas da UFPB)
• Estabelecer critérios técnicos de armazenamento, preservação e acesso aos
documentos arquivísticos digitais produzidos pelo CCJ
– Website
– Requisições eletrônicas
– Áudios das reuniões dos conselhos e colegiados
– Vídeos da seleção do programa de pós-graduação
– Rede de computadores
• Normatizar a digitalização de documentos a serem inseridos no website;
Aspectos relacionados a cultura organizacional e a necessidade de revisão de
alguns paradigmas também são necessários para o aprimoramento das questões
relacionadas a produção, arquivamento e acesso aos documentos. Nesse sentido, seria
profícuo para o CCJ:
• Capacitar os servidores nas áreas de:
•
•
•
•
•
•
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– Gestão de documentos
– Conservação de documentos
– Utilização dos sistemas de gestão da UFPB
• Atualizar o regimento do centro (gestão administrativa, arquivo, etc.)
• Atualizar o regulamento do TCC
• Atualizar o regulamento das teses e dissertações do PPGCJ
• Designar a comissão setorial de avaliação de documentos
• Orientar os funcionários da limpeza sobre os seguintes locais:
– Arquivos
– Coordenação de Monografias da Sede
– Sala de Catalogação da Sede
• Realizar de evento comemorativo dos 30 anos do CCJ
Com a compreensão de que tais medidas são necessárias e possíveis, o objetivo
do trabalho de gestão arquivística é fornecer propostas de soluções para problemas
relacionados aos documentos. O primeiro passo para a concretização desse objetivo é:
• Instituir Manual de Gestão de Documentos contendo:
– Modelos padronizados de documentos para os setores
– Distinção das atividades que exigem produção de documento avulso e
processo
– Mapeamento de processos
– Definição dos fluxos documentais
– Como arquivar documentos avulsos e processos
– Como classificar documentos
– Modelos de etiquetas para caixas e pastas
– Como transferir documentos para o arquivo
– Criação de documentos digitais
– Tramitação de documentos digitais
– Arquivamento de documentos digitais
– Preservação de documentos digitais
– Acesso aos documentos digitais
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10 ANEXOS
- Planejamento de atividades arquivísticas
- Proposta de atribuições do Setor de Arquivo
- Cronograma de visitas do diagnóstico documental
- Instrumento de coleta de dados
- Gráficos do volume documental dos arquivos do CCJ
- Atos constitutivos do CCJ
- Documentos normativos do CCJ
- Modelos de documentos coletados nos setores
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UNI VERS IDADE FE DERAL DA PA RAÍBA
CENT RO DE CI ÊNCI AS JURÍ DICA S
DI REÇÃO DE CE NTRO

Requerimento nº 1/2018 – Arquivista/CCJ/UFPB
João Pessoa/PB, 21 de fevereiro de 2018.
Ao Prof. Dr. Fredys Orlando Sorto
Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB
Assunto: Planejamento de atividades arquivísticas
1.
Visando cumprir as atribuições do Arquivista definidas pela Lei 6546/1978 e com
o objetivo de atender ao disposto na Lei nº 8.159/1991 que trata sobre a Política
Nacional de Arquivos Públicos, regulamentada pelo Decreto 4073/2002, e aos artigos
5, inciso XXXIV, artigos 23, 24, 216 § 2º da Constituição Federal, a Lei Federal
12.527/2012, que regula o acesso a informações, venho por meio do presente
REQUERER de V. Sra autorização para realizar as atividades planejadas de acordo
com o cronograma abaixo:
Atividade
Diagnóstico
Documental

Objetivos
- registrar a realidade da situação
arquivística do CCJ;
apresentar
propostas
de
melhorias
na
gestão
da
informação;
- subsidiar a atualização do Plano
de Classificação e da Tabela de
Temporalidade de Documentos
com as tipologias encontradas;
- estabelecer parâmetros de
avaliação da produção documental
e organização dos arquivos
setoriais;
- subsidiar a realização das
atividades de consultoria técnica,
capacitação e aplicação dos
instrumentos de gestão de
documentos;
fornecer
informações
estratégicas que auxiliem a
tomada de decisões por parte da
administração.
Capacitação em - cientificar os servidores do CCJ
Gestão
de sobre os conceitos e aplicações da
Documentos

Ações da Direção
- autorização
- comunicação aos setores

- autorização
- comunicação aos setores
- infraestrutura para o curso
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Consultoria
Técnica
nos
setores do CCJ e
Organização dos
Arquivos
Setoriais
Correntes

Elaboração
de
Manuais
de
Procedimento
para a Gestão de
Documentos

Organização dos
Arquivos
Intermediários

Arquivologia inerentes à Gestão de
Documentos;
- incentivar a utilização de práticas
que favoreçam o acesso a
informação
contida
nos
documentos e arquivos;
- estabelecer procedimentos de
controle do fluxo de documentos;
- estabelecer procedimentos de
organização dos arquivos;
- promover o conhecimento sobre
as ações que garantam a
racionalização da produção de
documentos;
- qualificar acerca da necessidade
de normas de procedimentos para
avaliação,
transferência,
recolhimento, guarda e eliminação
de documentos;
- informar sobre a importância da
preservação
do
patrimônio
documental
considerado
de
guarda permanente.
- orientar os setores do CCJ nas
atividades de:
- produção documental
- utilização dos documentos
- destinação dos documentos
- tramitação dos documentos
- organização dos documentos
- arquivamento dos documentos
- preservação dos documentos
físicos
- preservação dos documentos
digitais
- classificação dos documentos
- avaliação dos documentos
Padronizar as atividades de
produção, utilização, destinação,
tramitação,
organização,
arquivamento,
preservação,
classificação, avaliação, descarte,
guarda e acesso aos documentos
do CCJ.
- organizar o arquivo do CCJ João
Pessoa (sala de arquivo);

- autorização
- comunicação aos setores

- autorização
- análise
- aprovação
- publicação e divulgação

- autorização
- materiais de expediente
- estagiários
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- organizar o arquivo do CCJ Santa
Rita (sala de arquivo)
do - organizar o arquivo do CCJ do
Centro de João Pessoa (NPJ)

Organização
Arquivo
Permanente
Implantação dos - criar guia, inventário, catálogo,
Instrumentos de índice ou outros meios para
Pesquisa
do acesso ao acervo do CCJ para fins
Arquivo
de pesquisa
Permanente

- espaço para a realização
do trabalho técnico
- autorização
- materiais de expediente
- estagiários
- autorização
- materiais de expediente

2.
A gestão de documentos e arquivos pode proporcionar ao CCJ maior agilidade
na recuperação de informações, permitindo que os documentos sejam rapidamente
localizados não apenas durante sua tramitação, mas também durante o período em que
aguardam o cumprimento de seus prazos no arquivo corrente, intermediário e
permanente, além de maior transparência administrativa, otimização do espaço físico,
padronização dos procedimentos relacionados aos documentos e diminuição dos custos
operacionais.
3.
A UFPB já dispõe de um Plano de Classificação de Documentos e uma Tabela
de Temporalidade de Documental que favorecerão a identificação e avaliação dos
documentos do CCJ, no entanto ainda carece que uma Política de Arquivos e de outros
instrumentos de gestão que permitam que as atividades sejam direcionadas de maneira
sistêmica, cabendo atualmente a cada centro a gestão da sua documentação.
4.
Sendo assim, acredito que as atividades descritas acima irão contribuir para a
gestão do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba,
racionalizando a produção, uso, tramitação, arquivamento, acesso e preservação dos
documentos recebidos, produzidos e acumulados por este centro.

Nestes termos,
Pede deferimento

Atenciosamente,

Pedro Felipy Cunha da Silva
SIAPE 2386240
Arquivista
Direção de Centro/CCJ/UFPB
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DIREÇÃO DECENTRO

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÕES – SETOR DE ARQUIVO
O setor de Arquivo é um órgão ligado à Direção de Centro por meio da Assessoria de
Gestão Arquivística, e responsável pelas políticas de gestão de documentos e arquivo e
preservação da memória do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB.
São competências e atribuições do setor de Gestão Arquivística:
I. Planejar e supervisionar a implantação da política de gestão de documentos de arquivo
proposto pelo Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA da Administração Pública
Federal;
II. Presidir a Comissão de Avaliação e Destinação de Documentos de Arquivo do CCJ;
III. Propor alternativas que possam trazer melhorias para a política de gestão de documentos
de arquivo e preservação da memória do CCJ;
IV. Subsidiar com informações técnicas e científicas a política de preservação de documentos
de arquivo;
V. Oferecer suporte técnico na implementação da política de Certificação Digital do Governo
Federal no âmbito do CCJ;
VI. Participar de comissões voltadas para o desenvolvimento de políticas de organização de
documentos de arquivo e de preservação da memória do CCJ;
VII. Custodiar os documentos de arquivo de idade intermediária e permanente, bem como os
documentos históricos do CCJ;
VIII. Custodiar os documentos arquivísticos e museológicos com características históricas das
atividades meio e fim desenvolvidas no CCJ;
IX. Preservar os documentos de caráter histórico e permanente custodiados no CCJ;
X. Orientar na transferência de documentos de arquivo;
XI. Orientar na produção documental e no arquivamento dos documentos de idade corrente
no âmbito do CCJ;
XII. Fazer o recolhimento de documentos de arquivo;
XIII. Aplicar a Tabela de Temporalidade e Destinação Documental no acervo intermediário;
XIV. Desenvolver a Lista de Descarte Documental;
XV. Fazer o descarte ou a eliminação de documentos do acervo intermediário;
XVI. Proceder a higienização, acondicionamento, armazenamento e sinalização do acervo
documental de idade intermediária e permanente custodiados no Arquivo do CCJ;
XVII. Fazer a reposição, quando necessário, dos materiais de guarda e de conservação do
acervo documental custodiados no Arquivo do CCJ;
XVIII. Oferecer suporte técnico na implementação de ações de transparência ativa e
cumprimento da Lei de Acesso à Informação no âmbito do CCJ;
Centro de Ciências Jurídicas - CCJ - Universidade Federal da Paraíba
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CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS AOS SETORES
PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL
ENTREVISTA E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO
19/03/2018
§ Conselho de Centro
§ Direção e Vice Direção de Centro
§ Secretaria Administrativa
§ Assessoria Acadêmico-Administrativa
20/03/2018
§ Setor de Gestão de Pessoas
§ Setor de Gestão de Patrimônio (Gestão Administrativa)
- Almoxarifado
§ Setor de Informática e Redes
21/03/2018
§ Assessorias Didático-Científico-Pedagógicas
- Extensão (Ana Lia)
- Pesquisa e Pós-Graduação (Adriana)
- Graduação
- Estágio
- Convênios
- Monitoria (Waldemar - DCJ)
- Coordenação de Monografias de João Pessoa (Edward)
- Coordenação de Monografias de Santa Rita (Ronaldo)
22/03/2018
§ Núcleo Docente Estruturante (Coordenação)
§ Biblioteca
23/03/2018
§ Núcleo de Prática Jurídica
26/03/2018
§ Departamento de Direito Privado (DDPR)
§ Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ)
§ Departamento de Direito Público (DDPU)
27/03/2018
§ Coordenação do Curso de Graduação em Direito de João Pessoa
(órgão executivo da gestão acadêmica)
Colegiado do curso de Graduação de João Pessoa

28/03/2018
§ Departamento de Ciências Jurídicas de Santa Rita (DCJ Santa Rita)
§ Coordenação do Curso de Graduação em Direito de Santa Rita
(órgão executivo da gestão acadêmica)
§ Colegiado da Graduação
09/04/2018
§ Programa de Pós Graduação em Ciências Jurídicas
§ Colegiado da Pós Graduação em Ciências Jurídicas
10/04/2018
§ Arquivo Setorial do CCJ do Campus
11/04/2018
§ Arquivo Setorial do CCJ da Unidade Avançada de Santa Rita
12/04/2018
§ Arquivo Setorial do CCJ da Faculdade de Direito

João Pessoa, 8 de maço de 2018.

Pedro Felipy Cunha da Silva
Arquivista
SIAPE 1386240

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DIREÇÃO DECENTRO

QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS SETORIAIS
1. IDENTIFICAÇÃO
Entrevistado
Unidade:
Unidade a qual está subordinada:
Responsável pelo setor:
Entrevistado:
Localização:
Telefone:
Data:
2. PRODUÇÃO DOCUMENTAL
Entrevistado
Quais são os principais documentos gerados?
Quais são os documentos avulsos gerados?
Quais são os processos gerados?
Existe um modelo para os documentos?
Existe um workflow para processos?
Existem documentos produzidos em ambiente digital? Caso sim, quais são e quais sistemas são
utilizados?
Existem documentos recebidos em ambiente digital?
Existem documentos pré-prontos (formulários)?
Arquivista
Quais são os gêneros documentais produzidos?
Quais são as espécies documentais produzidas?
Quais são as tipologias documentais produzidas?
3. ARQUIVAMENTO
Entrevistado
Quais documentos avulsos são arquivados?
Quais processos são arquivados?
Que tipo de acondicionamento é utilizado? (envelope, pasta, capa, caixa)
Que tipo de armazenamento é utilizado? (armário, gaveta, estante, prateleira)
Como é feita a classificação dos documentos?
Como é feito o arranjo documental?
Qual método de arquivamento é utilizado?
Centro de Ciências Jurídicas - CCJ - Universidade Federal da Paraíba
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Por quanto tempo a documentação é mantida no setor?
Após o prazo de utilização mais frequente, qual é o procedimento realizado?
Caso os documentos sejam transferidos, para qual unidade são enviados?
Existem listas de transferência ou eliminação de documentos?
Arquivista
Quantos metros lineares existem?
Qual a área total disponível para armazenamento?
Da área disponível, quanto já foi utilizada?
4. ACESSO
Entrevistado
Quais documentos são mais buscados?
Quais documentos são menos buscados?
Quem é o principal utilizador dos documentos desta unidade?
Existe algum recurso (informatizado ou não) para facilitar a recuperação de documentos?
Existe sugestão de instrumento de pesquisa que poderia ser utilizado?
Que elementos descritores não poderiam faltar num sistema de recuperação de informações?
Qual a natureza dos documentos de arquivo desta unidade? (ostensivo, sigilosos)
Existe algum procedimento para o acesso aos documentos? (norma, manual, regra)
5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ACERVO
Entrevistado
A documentação fica próxima a instalações elétricas?
A documentação fica próxima a instalações hidráulicas?
A documentação fica próxima a instalações sanitárias?
A documentação fica exposta a incidência direta de luz solar?
Existem problemas como mofo ou fungos no ambiente?
Existe ar condicionado no espaço destinado aos documentos?
Existe proteção contra roubo de documentos?
Existe proteção contra incêndio no ambiente?
Qual a frequência de limpeza do ambiente?
Qual a frequência de dedetização do ambiente?
6. OUTROS
Entrevistado
Que tipo de ações já foram realizadas com os documentos desta unidade?
Existe alguma ação já programada para os documentos desta unidade?
Quais são os servidores responsáveis pelo arquivamento dos documentos?
Quais são os servidores que possuem acesso liberado ao acervo?
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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO I
ANO XCII — N." 191

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1953

ida queda a aproveitar, a descarga do
'derivação e a potência.
S 2.° O aproveitamento destina-se a
Autorisa o Poder Executivo a erigir na
produção, transmissão e distribuição
cidade de Belém, Estado do Pará, LEI N.° 1.947 — DE 18 DE AGOSTO DE 1953 (LEI N.° 1.943 — DE 18 DE ÍGÔSTO DE 1953 j de energia el?trica, para serviço púbiico, de utilidade pública e para comér•um monumento em memória de PeAutoriza o Poder Executivo a abrir, Autoriza o Poder Executivo a abrir, cio de energia no distrito da sede do
dro Teixeira.
pelo Ministério da Viacáo e Obras pelo Ministério da Justiça e Negó- município de Barra de São Francisco,
Públicas, o crédito especial de .... cios Interiores, o crédito especial de Estado do Espirito Santo.
O Congresso Nacional decreta e eu Cr$ 27.703.000,00 destinado ao paga- Cr$ 40.079,30, para parlamento de
promulgo nos termos do art. 70, § 4.°, mento do aumento de salários dos gratificação adicional, nos exercí- Art. 2." O Governo do Estado do
da Constituição Federal a seguinte servidores dos Serviços da Amazô- cios de 1950 e 1951. aos dentistas da Espírito Santo deverá satisfazer as
Lei:
Tabela Única de Mcnsalislas daque- condições seguintes:
nia e âa Administração do Porto do
I — Assinar o contrato disciplinar
le Ministério.
Art. 1.°. É o Poder Executivo auto- Pará.
da concessão dentro do prazo de 30
rizado u erigir na cidade de Belém,
O
Presidente
da
República:
dias, contados da publicação do desEstado do Pará, um monumento em O Presidente da República:
memória de Pedro Teixeira, como si- Paço saber que o Congresso Nacio- Paço saber que o Congresso Nacio- pacho da aprovação, pelo Ministro ria
j
Agricultura,
du respectiva minuta.
nal de reconhecimento do povo bra- nal decreta e eu sanciono a seguinte nal decreta e eu sanciono a seguinte II — Submeter
à aprovação cio Misileiro pelo muito que fez em prol da Lei;
Lei:
nistério da Agricultura, em três <;i>
incorporação da Amazônia ao terriArt. 1.°. É o Poder Executivo auto- |! vias,
dentro do prazo de cento e oitetiArt. 1.°. É o Poder Executivo auto- rizado a abrir, pelo Ministério da Jus- ;
tório nacional.
rizado a abrir, pelo Ministério da Via- tiça e Negócios Interiores, o crédito tá 180'i dias, a contar da data da DUArt. 2.°. Pica o Poder Executivo
e Obras Publicas, o crédito cfpe- especial ds CrS 40 079,30 (quarenta j1 blieação desta Dccreio. o projeto Jo
autorizado a abrir, pelo Ministério da ção
aproveitamento hidnrflico, observad.is
éial
de Cr$ 27.703.000,00 i vinte e sete mil. setenta e nove cru/eiros e trinta j as
Educa "ao e Saúde, uni crédito espe- milhões,
prescrições estabelecidas pela Divisctecentos
e
três
mil
cruzeicentavos»,
para
atender
às
despesas
cial de CrS 2.000.ÜOO.ÜO (dois milhões ros) , para atender ao pagamento do com o pagamento, relativo aos exer- Isão de Água.;.
de cruzeiros) para a execução desta aumento de salário do pessoal dos cícios de Í950 e 1951, da gratificarão Parágrafo único. Os prazos a cfto
Lei.
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2.°.
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Lei
entrará
em
vigor
Senado Federal. 18 de agosto de
na data de sua puhlitnçio. revogadas gado u construir e munter, nas proxina
data
de
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publicação,
revogadas
midades cio aproveitamento, onde 9
1953. — João Café Filho.
is disposições em contrário.
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 18 de agosto de 1E53' desde quando for determinado pela U iRio de Janeiro, 18 de ajsôsto de 1953: 132." da Independência e 65." da Re- j visão ae A%'uas, as instalações necessaí rias ás observações Uuviomctricas f.
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[medições de descarga do curso dágua
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^
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revistas pçelo Ministério da AgriculPaço saoer que o Congresso Naciotura.
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A constituição
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.Decreto n " 24 643, de 10 ae quota será determinaria tendo-se e:n
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'ulbo de 19341, decreta:
na data de sua publicação.
tida pela Sociedade Civil "Faculdade
cuja renovação a dita reserva terá q 'e
Art.
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E'
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ao
Governo
Art. 3.°, Revogam-se as disposições lê Direito da Paraíba'', e com sé&f; em Io Estado do Espírito áanfo concessão iteuder, podendo ser modificada, trivJoão Pessoa, capital do mesmo Estado
ialmente, na época da revisão das l:iem contrário.
jara o aproveitamento da energia Hi • -it is.
Rio de Janeiro, em 28 de iulho de Irávün da cach'je'ra "~> íi • L
Rio de Janeiro, 18 de agosto
de
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Art. 7 " O concessioaário oodsiá ré132.° da Independência e (J5. da Re- 1.953; 132.°. da Independênsia e 65.' existente 110 Rio Frito, distrito da sede '!"rer ao Govárno Federal que a conda República.
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GETÚLIO VARGAS
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Antônio Balbino
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LEI N.° 1.945 — DE 18 DE AGOSTO DE 1953

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

31/08/2018

L3835

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 3.835, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1960.
(Vide Decreto nº 50.148, de 1961)

Federaliza a Universidade da Paraíba e dá outras
previdências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
lei:
Art 1º A Universidade da Paraíba, a que se refere o Decreto nº 40.160, de 16 de outubro de 1956, passa a integrar
o Ministério da Educação e Cultura - Diretoria do Ensino Superior, incluída na categoria constante do item I, do art. 3º da
Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950.
Parágrafo único. A Universidade terá personalidade jurídica e gozará de autonomia didática, financeira,
administrativa e disciplinar, na forma da lei.
Art 2º A Universidade compor-se-á dos seguintes estabelecimentos de ensino superior: Todos os decretos citados
neste artigo foram revogados pelo Decreto, de 25.04.1991
a) Faculdade de Filosofia da Paraíba (Decreto nº 38.146, de 25 de outubro de 1955);
b) Faculdade de Odontologia da Paraíba (Decreto nº 38.148, de 25 de outubro de 1955);
c) Escola Politécnica da Paraíba (Decreto nº 33.286, de 14 de julho 1953);
d) Faculdade de Direito da Paraíba (Decreto nº 33.404, de 28 de agôsto de 1953);
e) Faculdade de Medicina da Paraíba (Decreto nº 38.011, de 5 de outubro de 1955) e Escola anexa de Enfermagem
da Paraíba (Decreto número 37.283, de 29 de abril de 1955 e Portaria Ministerial nº 365, de 9 de junho de 1958);
f) Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba (Decreto nº 30.236, e 4 de dezembro de 1951);
g) Escola de Engenharia da Paraíba (Decreto nº 39.221, de 23 de maio de 1956);
h) Escola de Serviço Social da Paraíba (Decreto nº 39.332, de 8 de junho de 1956);
i) Faculdade de Farmácia, da Universidade da Paraíba;
j) Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande.
§ 1º As faculdades e escolas mencionadas neste artigo passam a denominar-se: Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, Faculdade de Odontologia, Escola Politécnica, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina e Escola Anexa de
Enfermagem, Faculdade de Ciências Econômicas, Escola de Engenharia, Escola de Serviço Social da Universidade da
Paraíba, Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande e Faculdade de Farmácia da Paraíba.
§ 2º A agregação de outro curso ou de outro estabelecimento de ensino depende de parecer favorável do Conselho
Universitário e de deliberação do Govêrno, na forma da lei, e assim a desagregação.
Art 3º O patrimônio da Universidade da Paraíba será formado pelos:
a) bens móveis, imóveis e instalações ora utilizados pelos estabelecimentos mencionados no artigo anterior e que
lhe serão transferidos nos têrmos desta lei;
b) bens e direitos que adquirir ou que lhe sejam transferidos, a forma da lei;
c) legados e doações legalmente aceitos;
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U N I V E R S I D A D E FEDERAL DA PARAÍBA.
Alteração parcial no Estatuto da Universidade.

Jessé Guimarães.

I - RELATÓRIO
0 Magnífico

Reitor

da Universidade

Federal

da Paraíba

en-

cami nho u a este Conselho, para apreciação, novo texto do Estatuto
da refervida universidade, aprovado,pelo Conselho Universitário
através da

Resolução nº 110/88, de 17 de junho de 1988.

Posteriormente, em 20 de setembro de 1988, a mesma autor i d a d e solicitou

e foi d e f e r i d o — a

r e s t i t u i ç ã o do citado

estatuto, em virtude de, nele, terem sido "identificados alguns
lapsos, que urge sejam corrigidos".
Em 27 de novembro de 1989, retorna o M a g n í f i c o R e i t o r a
este

Conselho,

encaminhando

a

Resolução

nº

44/89,

do

Conselho

Universitário da Universidade Federal da Paraíba, que "aprova al_
teração parcial de d i s p o s i t i v o do E s t a t u t o da UFPB, criando nos
Campi de João Pessoa e Sousa, respectivamente, o CENTRO DE CIÊN-CIAS
JURÍDICAS e o CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS".
Na exposição de motivos,assinada pelo Mag n í f i c o R e i t o r da
mencionada

universidade,

Estatuto,

apenas para

"face à

é

justificada

atender

à criação

a

alteração
dos centros

parcial

do

referidos,

urgência da matéria", que teve "origem nas diversas rei-

vindicações dos segmentos que compõem esta I n s t i t u i ç ã o de Ensino
Superior, tendo como base os princípios da autonomia universitária, devidamente consagrados pela nova Constituição Brasileira".

As a l t e r a ç õ e s a t i n g e m o a r t .

15,

com o a c r é s c i m o da a l í n e a "g",

para i n c l u i r o C e n t r o de C i ê n c i a s J u r í d i c a s , e o art. 21,

que d e t e r m i n a que"o

Campus de S o u s a abrange o C e n t r o de Ciências J u r í d i cas e S o c i a i s " .
F i n a l m e n t e , i n f o r m a o M a g n í f i c o R e i t o r da U n i v e r s i d a d e Federal da
P a r a í b a q u e o novo t e x t o do E s t a t u t o s e r á r e a n a l i s a d o , para

"adequá-lo

aos

d i s p o s i t i v o s da nova C a r t a Magna do n o s s o país".
As alterações propostas para o Estatuto da Universidade Federal da
Paraíba não contrariam a legislação e normas pertinentes, enquadrando-se no
âmbito da autonomia universitária, consagrada pela atual Constituição Federal.
II - VOTO DO RELATOR
O Relator é de Parecer favorável â aprovação das alterações
propostas ao Estatuto da Universidade Federal da Paraíba, relativas â criação
de novas unida_ das acadêmicas indicadas nela IES, alertando-se contudo, para
as determinações restritivas de gastos públicos em vigência.
III

-

CONCLUSÃO

DA

CÂMARA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO N° 49/ 2008
Aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, Bacharelado em
Ciências Jurídicas, do Centro de Ciências Jurídicas, Campus I, e dá outras providências.

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições, tendo em vista o que foi deliberado em reunião realizada no dia 17 de junho de 2008 (Processo n.º
23074.012060/08-10), e
CONSIDERANDO o disposto no Parecer da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação de nº
211/2004, publicado no DOU, seção 1, p. 24, de 23/09/04, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Direito e dá outras providências;
CONSIDERANDO as determinações constantes na Resolução de nº 9, de 29 de setembro de 2004, publicada no DOU
n.º 189, de 01.10.2004, Seção 1, pp. 17/18 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que Institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências;
CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução de nº 34, de 17 de agosto de 2004, deste Conselho, que aprova a
sistemática de elaboração e de reformulação do Projeto Político-Pedagógico dos Cursos de Graduação da UFPB,
CONSIDERANDO, ainda, a implantação, em caráter excepcional, do regime de 40 (quarenta) horas semanais pela
Resolução 01/96 do Conselho Universitário e sua regulamentação pela Resolução 17/96, do CONSEPE,
CONSIDERANDO, finalmente, a apresentação de justificativa pelos Departamentos de Direito Privado, de Direito
Processual e Prática Jurídica e de Direito Público para o reconhecimento da excepcionalidade e de proposta de trabalho,

R E S O L V E:
Art. 1° Aprovar o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, na modalidade Bacharelado, do Centro
de Ciências Jurídicas, Campus I, desta Universidade.
§ 1° Compreende-se o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Direito, modalidade Bacharelado, como
sendo o conjunto de ações sócio-políticas e técnico-pedagógicas relativo à formação profissional que se destina a orientar a
concretização curricular do referido Curso.
§ 2° As definições relativas aos objetivos do Curso, perfil profissional, competências, atitudes e habilidades, e campo de
atuação dos formandos encontram-se relacionadas no Anexo I.
Art. 2° O Curso de Direito tem como finalidade conferir o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas aos alunos que
cumprirem as determinações constantes, para cada modalidade, na presente Resolução.
Art. 3° O Curso de Graduação Direito funciona nos turnos matutino e noturno com carga horária total de 4.245 horasaula.
§ 1° O Curso tem duração mínima de 10 (dez) e no máximo de 15 (quinze) períodos letivos;
§ 2° A matrícula é permitida em, no máximo, 615 (seiscentos e quinze) e, no mínimo, 60 (sessenta) créditos por período
letivo.
Art. 4° A composição curricular, integrante do Projeto Político-Pedagógico, resulta de conteúdos fixados de acordo com
as especificações abaixo, que são desdobrados em componentes, conforme o Anexo II desta Resolução:
COMPOSIÇÃO CURRICULAR
Conteúdos Curriculares
1. Conteúdos Básicos Profissionais
file:///C:/Users/Pedro/Downloads/Rsep49_2008%20(1).htm
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2. Conteúdos Complementares

1.620

2.1 Conteúdos Complementares Obrigatórios

1.140

2.2 Conteúdos Complementares Optativos

180

2.3 Conteúdos Complementares Flexíveis

300

TOTAL

4.245

37,5%

100%

Art. 5o As naturezas dos conteúdos curriculares são as seguintes:
I–

disciplinas;

II –

estágios;

III – atividades;
a) atividades de iniciação à pesquisa e/ou extensão;
b) seminários - discussões temáticas;
c) atividades de monitoria;
d) elaboração de trabalho de conclusão de curso;
e) participação em eventos.
§ 1º As disciplinas de estágio curricular supervisionado estão incluídas nos conteúdos básicos profissionais, e terão
duração de 300 (trezentas) horas-aula.
§ 2º Nos conteúdos complementares obrigatórios esta incluída a disciplina Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa
Aplicada ao Direito que oferecerão as bases teóricas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC.
§ 3º A natureza dos componentes previstos nos incisos II e os conteúdos flexíveis deste artigo serão regulamentadas
pelo Colegiado do Curso para fins de integralização curricular.
Art. 6o O Curso adota o regime seriado semestral.
Art. 7º Para fins do artigo anterior, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - será vedada ao discente matrícula em disciplina não prevista para cada semestre letivo do sistema seriado, excluindose as disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e aquelas que sejam ofertadas
por outros cursos ministrados nesta Universidade, desde que a(s) disciplina(s) pretendida(s) tenha(m) compatibilidade
com alguma outra ministrada no Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas, a critério da Coordenação do Curso;
II - o discente que for reprovado ou trancar matrícula na disciplina Introdução ao Direito I, não poderá cursar o segundo
semestre letivo, até que obtenha êxito nesta disciplina;
III - o discente que for reprovado ou trancar matrícula em, pelo menos, 2/3 (dois terços) das disciplinas de um
determinado semestre não poderá cursar o semestre letivo subseqüente ficando o prosseguimento dos seus estudos a
depender da sua aprovação nessas disciplinas, excetuando-se a hipótese de serem as disciplinas optativas ou
extracurriculares;
IV - o discente que for reprovado ou trancar matrícula em até 1/3 (um terço) das disciplinas, poderá cursá-las com as
disciplinas do semestre letivo subseqüente, excetuando-se as disciplinas para as quais aquelas sejam pré-requisitos,
excetuando-se a hipótese de serem as disciplinas optativas ou extracurriculares;
V - ocorrendo a hipótese do inciso IV, o discente deverá cursar a(s) disciplina(s) objeto da reprovação ou trancamento,
em regime de dependência, a ser oferecido até duas vezes para a(s) mesma(s) disciplina(s), restando, ainda como
dependência para o próximo semestre letivo, a(s) disciplina(s) que tenha(m) por pré-requisito(s), aquela(s) que estará(ão)
sendo cursada(s) pelo discente;
VI - no regime de dependência, o discente fica sujeito às mesmas exigências de freqüência e aproveitamento do regime
escolar comum;
VII - o discente que estiver cursando disciplinas na forma prevista no inciso IV e não lograr aprovação ficará impedido de
cursar o semestre letivo subseqüente, hipótese em que deverá cursar apenas a(s) disciplina(s) pendente(s).
§ 1º Resultando as frações, previstas nos incisos III e IV deste artigo, em número não inteiro cuja casa decimal seja igual
ou maior a cinco, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, caso contrário, para o número inteiro
imediatamente inferior.
§ 2º A Composição Curricular, resultante da lógica de organização do conhecimento, está apresentada no Anexo II desta
Resolução.
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Art. 8o Serão vedadas alterações, em um prazo inferior a 10 (dez) períodos letivos para o Curso, ressalvados os casos
de adaptação às normas emanadas pelo CNE e pelo CONSEPE, considerando também as emergências sócio-políticoeducativas.
Parágrafo único. Adaptações curriculares de caráter emergencial, como alterações de ementas, remanejamentos de
disciplinas, alterações de pré-requisitos, equivalência de disciplinas e alteração de carga horária das disciplinas, serão aprovadas
pelo Colegiado do Curso e Departamentos envolvidos, e encaminhadas ao CONSEPE, ouvida a Pró-Reitoria de Graduação, para
aprovação.
Art. 9º Para a conclusão do Curso e a obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Jurídicas, o discente deverá
apresentar e defender Trabalho de Conclusão de Curso (monografia final), perante Banca Examinadora, com livre escolha de
tema e orientador.
Parágrafo único. O Trabalho de Conclusão de Curso será disciplinado por Regulamento a ser aprovado pelo Colegiado
do Curso de Graduação em Direito, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Centro.
Art. 10. Durante o período de adaptação curricular a estrutura prevista na presente Resolução, os discentes que
ingressarem por reopção de curso por qualquer das modalidades de transferência ou, ainda, com aproveitamento de
matérias/disciplinas em semestres letivos ainda não ofertados serão adaptados aos semestres letivos ministrados, aguardando o
oferecimento das disciplinas cujo aproveitamento ou a dispensa lhes tenha sido deferido.
Art. 11. Caberá à Pró-Reitoria de Graduação, ouvida a Coordenação do Curso, estabelecer, mediante portaria, a
adaptação curricular dos alunos que ingressaram no Curso em períodos letivos anteriores à vigência desta Resolução e optarem
pela nova estrutura.
Parágrafo único. Fica garantido o direito de permanência na estrutura vigente na data de ingresso no Curso aos alunos
que ingressaram sob a vigência da Resolução nº 56/97, deste Conselho, e que não desejarem migrar para a estrutura curricular
estabelecida por esta Resolução,
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 17 de junho de 2008
de 2008.

RÔMULO SOARES POLARI
Presidente
ANEXO I da Resolução nº 49/2008 do CONSEPE, que aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Direito, do
Centro de Ciências Jurídicas, do Campus I, da UFPB.

DEFINIÇÕES DO CURSO
1. Objetivos:
O presente projeto de reforma curricular tem em vista alcançar os seguintes objetivos:
I - contribuir para elevar a qualidade do ensino jurídico oferecido pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal da Paraíba;
II - implantar um currículo pleno com o mesmo padrão de excelência para os turnos diurno e noturno;
III - despertar no estudante de Direito o senso crítico e uma visão integral do fenômeno jurídico, através da oferta de
disciplinas formativas obrigatórias e optativas;
IV - propiciar ao formado melhor desempenho no mercado de trabalho com a criação de áreas de habilitação;
V - concorrer para o estímulo a pesquisa com a obrigatoriedade da elaboração de uma monografia e a destinação de
carga horária para atividades de pesquisa;
VI - fomentar a extensão universitária, através da reserva de carga horária para que o estudante possa desenvolver
atividade extensionistas.
2. Perfil Profissional do Formando:
Com o Projeto Político-Pedagógico, objetiva-se formar um cidadão consciente de sua responsabilidade como profissional
de Direito, para manutenção de um Estado democrático. Sua formação ética é indispensável para compreender a realidade
social, econômica e política do país, com relação à completude e justeza da jurisprudência brasileira que visa a assegurar, a
qualquer brasileiro, o acesso à justiça e o exercício pleno da cidadania.
Quanto ao perfil desejado, o curso de Direito deverá oportunizar ao graduando uma sólida formação geral e humanística,
com a capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e
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sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a
aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania.
3. Competências e Habilidades
O Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral,
humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação,
interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da
prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania.
O Curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as
seguintes habilidades e competências:
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização das
normas técnico-jurídicas;
II - interpretação e aplicação do Direito;
III - pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito;
IV - adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de
processos, atos e procedimentos;
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
VII - julgamento e tomada de decisões; e,
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Campos de Atuação do Profissional
O Bacharel em Ciências Jurídicas estará apto a realizar Exames/Concursos Públicos para ingresso em diversas
atividades privativas do formado. Dentre essas se destacam: a Advocacia, que poderá ser pública ou privada; a Magistratura; o
Ministério Público; etc.

ANEXO II da Resolução nº 49/2008 do CONSEPE, que aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Direito, do Centro de
Ciências Jurídicas, do Campus I, da UFPB.

COMPOSIÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE DIREITO
1.

Conteúdos Básicos Profissionais - Carga Horária: 2.625h

MATÉRIA

AULAS

PRÉ-REQUISITO

Introdução ao Direito I

60

-

Introdução ao Direito II

60

Introdução ao Direito I

Sociologia

Sociologia Geral Jurídica

90

Introdução ao Direito I

Ciência Política

Ciência Política

60

-

Filosofia

Filosofia Geral e Jurídica

90

Introdução ao Direito II

Ética Geral e Profissional

30

Filosofia Geral Jurídica

Direito Constitucional I

45

Introdução ao Direito II

Direito Constitucional II

45

Direito Constitucional I

Direito Constitucional III

45

Direito Constitucional II

Direitos Humanos

Direitos Humanos

60

-

Direito Civil

Direito Civil I

60

Introdução ao Direito I

Introdução ao Direito

Direito Constitucional

DISCIPLINA
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Direito Civil II

60

Direito Civil I

Direito Civil III

60

Direito Civil II

Direito Civil IV

60

Direito Civil II

Direito Civil V

60

Direito Civil IV

Direito Civil VI

60

Direito Civil V

Direito Civil VII

60

Direito Civil VI

Direito Penal I

60

Introdução ao Direito II

Direito Penal II

60

Direito Penal I

Direito Penal III

60

Direito Penal II

Direito Penal IV

60

Direito Penal II

Direito Empresarial I

60

Introdução ao Direito II

Direito Empresarial II

60

Direito Empresarial I

Direito do Trabalho I

60

Direito Civil II

Direito do Trabalho II

60

Direito do Trabalho I

Direito Administrativo I

60

Direito Constitucional II

Direito Administrativo II

60

Direito Administrativo I

Teoria Geral do Processo

60

Direito Civil II

Direito Processual Civil I

60

Teoria Geral do Processo

Direito Processual Civil II

60

Direito Processual Civil I

Direito Processual Civil III

60

Direito Processual Civil II

Direito Processual Penal I

60

Teoria Geral do Processo e Direito Penal II

Direito Processual Penal II

60

Direito Processual Penal I

Direito Processual do Trabalho I

60

Direito Processual Civil II

Direito Processual do Trabalho II

60

Direito Processual do Trabalho I

Direito Tributário e Fiscal I

60

Ciências das Finanças e Direito Financeiro

Direito Tributário e Fiscal II

60

Direito Tributário e Fiscal I

Direito Internacional Privado

60

Direito Civil III

Direito Internacional Público

60

Direito Constitucional II

Estagio Curricular Supervisionado Prática Jurídica I

75

Direito Processual Civil I

Prática Jurídica II

75

Prática Jurídica I

Prática Jurídica III

75

Prática Jurídica I

Prática Jurídica IV

75

Prática Jurídica I e Solução Pac. de
Conflitos

Direito Penal

Direito Empresarial

Direito do Trabalho

Direito Administrativo

Direito Processual

Direito Tributário

Direito Internacional

TOTAL 2.625 h

2. Conteúdos Complementares
2.1 Conteúdos Complementares Obrigatórios - Carga Horária: 1140h

MATÉRIA
Ciências das Fin. e Direito Financeiro

DISCIPLINA
Ciências das Fin. e Direito Financeiro
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Direito Agrário

Direito Agrário

60

Direito Civil III

Direito Ambiental

Direito Ambiental

60

Direito Administrativo II

Direito da Criança e do Adolescente

Direito da Criança e do Adolescente

60

Direito Civil III

Direito do Consumidor

Direito do Consumidor

60

Direito Civil III

Direito Econômico

Direito Econômico

60

Direito Constitucional II

Direito Eleitoral

Direito Eleitoral

60

Direito Constitucional II

Direitos Humanos

Direito dos Grupos Soc. Vulneráveis

60

Direitos Humanos

Direito Internacional

Direito da Integração

60

Direito Internacional Público

Direito Municipal

Direito Municipal

60

Direito Constitucional II

Direito Processual

Direito Processual Coletivo

60

Teoria Geral do Processo

Direito Romano

Direito Romano

60

Direito da Seguridade Social

Direito da Seguridade Social

60

Economia

Economia Política

30

-

História

História e Antropologia Jurídicas

60

-

Medicina Legal

Medicina Legal

60

Direito Penal III

Metodologia da Pesquisa

Metodologia do Trabalho Científico

30

Introdução ao Direito I

Metodologia da Pesquisa

Pesquisa Aplicada ao Direito

30

Metodologia da Pesquisa Científica

Mediação e Arbitragem

Mediação e Arbitragem

60

Direito Civil V, Direito Penal IV e Direito do
Trabalho II

Psicologia

Psicologia Jurídica

60

Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso

30

Direito do Trabalho II

Pesquisa Aplicada ao Direito

TOTAL 1140 h

2.2 Conteúdos Complementares Optativos - Carga Horária: 180h
(O aluno devera escolher no mínimo 180h de conteúdos optativos).

MATÉRIA

DISCIPLINA

AULAS

PRÉ-REQUISITO
-

Bioética e Biodireito

Bioética e Biodireito

60

Sociologia

Sociologia Criminal

60

Soc.Jurídica e Direito Penal II

Direito Internacional

Direito da Integração

60

Direito Inter. Privado e Público

Dir., Política e Desenvolvimento

Dir., Política e Desenvolvimento

60

Direito Constitucional II

Hermenêutica Jurídica

Hermenêutica Jurídica

60

-

Direito de Informática

Direito de Informática

60

-

Técnica Legislativa

Técnica Legislativa

60

Direito Constitucional III

Filosofia

Teoria da Argumentação Jurídica

60

Filosofia Geral e Jurídica

Direitos Humanos

Práticas e Políticas de Proteção e de
Defesa dos Direitos Humanos

60

Direito Humanos e Direito dos Grupos
Socialmente Vulneráveis

Direitos Humanos

Exclusão Social, Políticas Públicas e
Direitos Humanos

60

Direitos Humanos e Direitos dos
Grupos Socialmente Vulneráveis

Direitos Humanos

Educação em Direitos Humanos

60

Direitos Humanos e Direitos dos
Grupos Socialmente Vulneráveis

Direitos Humanos

Tópicos Especiais em Direitos

60

Direitos Humanos e Direitos dos
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Humanos

Grupos Socialmente Vulneráveis

Direito Econômico

Direito da Organização dos Mercados

60

Direito Econômico e Direito
Empresarial I e II

Direito Econômico

Direito Internacional do
Desenvolvimento

60

Direito Econômico e Direito
Empresarial I e II

Direito Econômico

Direito da Integração Econômica.

60

Direito Econômico

Direito Econômico

Tópicos Especiais em Direito
Econômico

60

Direito Econômico

Direito Penal

Direito Penal Constitucional

60

Direito Penal IV

Direito Penal

Direito Penal Econômico

60

Direito Penal II

Direito Penal

Direito Penitenciário

60

Direito Penal II

Direito Penal

Tópicos Especiais em Direito Penal

60

Direito Penal IV

Direito do Trabalho

Relações de Trabalho

60

Direito do Trabalho II

Direito do Trabalho

Direito e Análise Socioeconômica

60

Direito do Trabalho II

Direito do Trabalho

Direitos Humanos do Trabalhador

60

Direito do Trabalho II

Direito do Trabalho

Tópicos Especiais em Direito do Trabalho

60

Direito do Trabalho II

2.3 Conteúdos Complementares Flexíveis
Carga Horária: 300h
Conteúdos Curriculares Flexíveis

Tópicos Especiais em Direito I

60

Tópicos Especiais em Direito II

60

Tópicos Especiais em Direito III

60

Tópicos Especiais em Direito IV

60

Tópicos Especiais em Direito V

60

TOTAL 300 h
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 03/2009
Cria o Departamento de Ciências Jurídicas(DCJ)no âmbito do Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ), autoriza o funcionamento do curso de
Direito na cidade de Santa Rita-PB, e dá outras providências.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, no uso das
atribuições definidas no inciso III do Art. 25 do Estatuto da UFPB, tendo em vista o que consta do
Processo nº 23074.012.303/09-09) e a deliberação do plenário adotada em reunião ordinária do dia
26 de maio de 2009, e
Considerando o compromisso formal assumido por esta Universidade junto ao Ministério da
Educação no âmbito do Projeto Reuni;
Considerando também que um dos principais objetivos do referido projeto é o de elevar,
gradualmente, a oferta de vagas para os cursos de graduação presenciais nas IFES
Considerando ainda a necessidade de se adotar uma nova organização didático-administrativa
adequada à implementação dos cursos de graduação presenciais dentro da política de expansão
universitária prevista pelo REUNI,
RESOLVE:
Art. 1º Fica criado o Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ), no âmbito do Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ) do Campus I.
§1º. As atribuições e competências do DCJ-CCJ são as definidas pelo Estatuto e Regimento Geral da
UFPB, no que lhes são atinentes.
Art. 2º O referido Departamento funcionará na cidade de Santa Rita-PB como extensão física do
CCJ, com a incubência de exercer suas atribuições para o pleno funcionamento do curso de Direito
naquela localidade.
Art. 3º O artigo 15 do Estatuto da UFPB passa a vigorar com a seguinte redação:
−

“Art.15.O Campus I, sediado na cidade de João Pessoa, compreendem os seguintes Centros:

.....................................
.....................................
−

§ 3º Integram o Centro de Ciências Jurídicas os seguintes departamentos, tendo como
atribuições o disposto no Capítulo II do Estatuto e regendo-se na forma do contido na Secção II
do Regimento Geral desta Universidade:

I. ..............................................................
II. .............................................................

III. Departamento de Ciências Jurídicas”.
Art. 4º Autoriza o funcionamento do curso de Direito na cidade de Santa Rita-PB, vinculado ao
Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ).
§ 1º. O Curso de Direito – Santa Rita terá o mesmo Projeto Político Pedagógico (PPP) do atual curso
de Direito existente aprovado pelo CONSEPE.
§ 2º. Para sua gestão, fica criada a Coordenação do referido curso com as competências que lhe são
inerentes.
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário.
Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.
Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 09 de junho de 2009.

RÔMULO SOARES POLARI
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
RESOLUÇÃO Nº 27/2010
Cria o Núcleo de Prática Jurídica do
CCJ e dá outras providências.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas
atribuições e de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista deliberação adotada
pelo plenário em reunião do dia 29 de junho de 2010 (Processo nº 23074.014028/10-01).
Considerando a necessidade de rever o atual sistema de ensino de Prática Jurídica do CCJ,
atendidas as exigências da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e da Resolução do
CNE/CES nº 9,de 29 de setembro de 2004;
Considerando a proposta encaminhada pelo Departamento de Direito Processual e Prática
Forense, Processo nº 23074.014028/10-01;
Considerando as modificações feitas ao texto inicial desta referida proposta pelo Conselho de
Centro do CCJ;
RESOLVE:
Art. 1º - Criar o Núcleo de Prática Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas do Campus I da
Universidade Federal da Paraíba.
Art.2º - Alterar o nome do Departamento de Direito Processual e Prática Forense para
Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de
sua assinatura.

Conselho Universitário, em João Pessoa, 23 de agosto de 2010.

Rômulo Soares Polari
Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO Nº 59/2010

Aprova a criação do Núcleo de Prática Jurídica do
Centro de Ciências Jurídicas e dispõe sobre o
Regulamento Geral do Núcleo de Prática Jurídica
do CCJ, Campus I, da UFPB.
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE da Universidade Federal da
Paraíba, no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a
deliberação adotada no plenário em reunião do dia 28 de julho de 2010 (Processo nº
23074.014028/10-01) e,
Considerando a urgente necessidade de criação do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do
Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica do CCJ/UFPB;
Considerando a exigência normativa de implantação do Núcleo de Prática Jurídica no Curso de
Direito do CCJ;
Considerando a necessidade de adequação do nome do Departamento para Departamento de
Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ);

R E S O L V E:

Art. 1º Criar o Núcleo de Prática Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas.
Art. 2º Aprovar o Regulamento Geral do Núcleo de Prática Jurídica do Centro de Ciências
Jurídicas.
Art. 3º O Regulamento Geral, anexo, passa a fazer parte da presente Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, em João
Pessoa, 28 de julho de 2010.
Rômulo Soares Polari
Presidente
Anexo I da Resolução Nº 59/2010 do CONSEPE que aprova a criação do Núcleo de Prática
Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas e dispõe sobre o Regulamento Geral do Núcleo de
Prática Jurídica do CCJ, Campus I, da UFPB.

I - DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º. Este Regulamento disciplina as atividades do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do Curso de
Direito da UFPB.
Art. 2º. O Núcleo de Prática Jurídica está academicamente subordinado ao Departamento de
Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ) e administrativamente à Direção do Centro de
Ciências Jurídicas (CCJ). É composto pelos Escritórios Modelo de Assistência Jurídica – EMAJ e
pelos serviços decorrentes dos convênios firmados com instituições diversas.

II - DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 3º. São objetivos do Núcleo de Prática Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB:

I. organizar e realizar o estágio curricular de prática jurídica dos alunos matriculados no Curso de
Direito da UFPB, bem como de alunos de outras instituições que celebrem convênio com a UFPB
para desenvolvimento de atividades de estágio, consoante o disposto no art. 7º da Resolução nº
009/2004 do Conselho Nacional de Educação;
II. proporcionar aos discentes do Curso de Direito, através de atividades simuladas e reais, o
contato e treinamento com o universo das profissões jurídicas, tornando-o apto para inserção no
mercado de trabalho;
III. desenvolver no estagiário o senso e a responsabilidade ético-profissional através da
compreensão da causalidade e finalidade das normas jurídicas;

IV. auxiliar e fomentar no graduando do Curso de Direito uma adequada formação humanística,
técnico-jurídica e prática indispensável à correta compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico
e das transformações sociais;
V. proporcionar assistência jurídica gratuita a quem dela necessite, observados os limites legais e
regulamentares pertinentes no que tange aos parâmetros de gratuidade de justiça;
Art. 4º. O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) rege-se pelas seguintes diretrizes fundamentais:

I. o Coordenador e professores-orientadores dos estágios serão escolhidos unicamente entre os
professores do corpo docente do CCJ-UFPB;
II. cabe ao DDPPJ designar os professores-orientadores que irão supervisionar e conduzir a prática
jurídica simulada e/ou real.

Art. 5º. O Núcleo de Prática Jurídica compreende:

I. Coordenação;
II. Professores-Orientadores;
III. Secretaria;
IV. Escritório-Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ).

III – DO COORDENADOR DO NPJ

Art. 6º. O Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é o organizador administrativo e
operacional da prática jurídica e dos estágios curriculares do Curso de Direito da UFPB, sendo
escolhido entre os professores do Centro de Ciências Jurídicas, desde que advogado e
homologada a escolha pelo Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica, competindolhe:

I. coordenar e supervisionar em caráter geral todas as atividades do estágio, na forma deste
Regulamento e nos limites da legislação vigente;
II. implementar, coadjuvado pelos professores-orientadores, os objetivos elencados no art. 2º deste
Regulamento;

III. propor ao Colegiado do Curso de Direito modificações neste Regulamento que se fizerem
necessárias;
IV. apreciar as atas, pareceres e/ou relatórios de avaliação de aprendizagem do estágio curricular
e encaminhá-los ao DDPPJ;
V. autorizar a expedição de certidões e declarações referentes ao estágio curricular;
VI. propor ao DDPPJ modificações nos diversos formulários utilizados nas atividades do NPJ;
VII. coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a execução das atividades dos professoresorientadores, alunos-estagiários e servidores do NPJ, especialmente no que tange à
operacionalização das práticas simulada e real, observando o conteúdo programático e a carga
horária correspondentes;
VIII. distribuir, semestralmente, entre os professores-orientadores, as diversas atividades de
controle, orientação e avaliação do estágio de prática jurídica;
IX. sugerir projetos de trabalhos interdisciplinares a serem desenvolvidos com auxílio de outros
cursos;
X. encaminhar ao DDPPJ propostas de alteração na pauta das pesquisas, seminários e trabalhos
simulados;
XI. elaborar e encaminhar aos órgãos competentes da UFPB, via Diretoria do Centro, as propostas
de convênios que se fizerem necessários, após aprovação pelo Colegiado do DDPPJ;
XII. manter contato e realizar visitas aos órgãos e entidades conveniados com objetivo de
constatar, analisar e informar ao DDPPJ eventuais embaraços e impropriedades que estejam a
ocorrer no desenvolvimento do estágio de prática jurídica;
XIII. elaborar, respeitada a legislação vigente, a escala de horário dos alunos-estagiários junto ao
Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), de forma a manter uma distribuição equitativa de graduandos nos
diversos horários de funcionamento do Núcleo;
XIV. apresentar, trimestralmente, relatório do trabalho desenvolvido no exercício da Coordenação
do Núcleo de Prática Jurídica ao DDPPJ;
XV. cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

IV – DOS PROFESSORES-ORIENTADORES DA PRÁTICA JURÍDICA

Art. 7º. São orientadores de estágio os professores designados para as atividades de prática
jurídica, conforme inciso II do artigo 3º deste Regulamento, competindo-lhes principalmente:

I. orientar, supervisionar e avaliar as pesquisas, seminários e trabalhos simulados ou reais das
equipes de estagiários sob a sua responsabilidade;
II. efetuar o controle de frequência dos estagiários a si vinculados;
III. visitar os diversos órgãos e entidades conveniados para acompanhamento das atividades do
estágio em curso;
IV. apresentar ao Coordenador do NPJ, para análise, propostas de projetos alternativos de
estágios e de alterações na pauta de pesquisas, seminários e trabalhos simulados;

Parágrafo Único. Para efeito de designação dos professores-orientadores em número e tempo
adequados para o desenvolvimento e eficiência das atividades da prática jurídica, o Chefe do
DDPPJ, após aprovação do Colegiado do Departamento, poderá propor alteração da carga horária
dos docentes habilitados.

V – DA SECRETARIA

Art. 8º. A Secretaria do NPJ tem como principal função prestar o apoio logístico, administrativo e
operacional ao Coordenador, professores-orientadores e alunos-estagiários, possibilitando o bom
funcionamento das atividades da prática jurídica.

Art. 9º. À Secretaria do NPJ compete ainda:

I. manter os arquivos de toda a documentação e legislação atinentes ao NPJ;
II. manter o controle da agenda e de todas as correspondências e ofícios expedidos e recebidos
pelo NPJ;
III. manter atualizados os registros dos estagiários, com consignação das observações e
avaliações realizadas pelos professores-orientadores, bem como das horas de estágio
acumuladas;
IV. administrar de forma eficiente os recursos materiais para o bom funcionamento do NPJ;
V. desempenhar as demais atividades cometidas pelo Coordenador do NPJ.

VI - DO ESCRITÓRIO-MODELO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Art. 10. O Escritório-Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ) tem como finalidade a execução das
atividades de prática jurídica real, curricular, implementadas através da prestação de serviços
jurídicos gratuitos de consultoria, assessoria e assistência judiciária aos necessitados, bem como
ensinar técnicas e realizar atos de conciliação, mediação e arbitragem.

Art. 11. O EMAJ será instalado preferencialmente em prédio do CCJ-UFPB, podendo, entretanto, a
juízo do Conselho do Centro, manter unidade de trabalho sediada em órgão ou entidade judiciária
ou administrativa da União, Estado ou Municípios ou instituições da sociedade civil organizada que
se disponham a oferecer instalações adequadas, nos termos de convênio ou outro instrumento
jurídico pertinente.

§ 1º. O horário de funcionamento do EMAJ é de 8:00 às 21:00 horas, para serviços internos e
atendimento aos alunos. Os horários de atendimento ao público e dos plantões serão previamente
fixados pelo professor-orientador e divulgado a cada semestre.

§ 2º. O EMAJ funcionará também no período de férias escolares, de conformidade com escala
especial
previamente elaborada pela Coordenação do NPJ.

Art. 12. O EMAJ terá um supervisor-chefe em cada unidade de trabalho, designado pelo
Coordenador do NPJ, cabendo-lhe a supervisão geral das atividades desenvolvidas e a
administração dos recursos disponíveis.

Art. 13. O Conselho do CCJ poderá editar, quando julgar necessária, instrução normativa para
regulamentar as atividades das unidades de trabalho, obedecidas as disposições básicas deste
Regulamento.

VII – DAS ATIVIDADES DO NPJ

Art. 14. As atividades do NPJ serão desenvolvidas nas áreas cível, penal, administrativa,
trabalhista e eleitoral, bem como em outras áreas correlatas necessárias à formação acadêmica e
prática do graduando, devendo implementar o total de 300 (trezentas) horas-aula de atividades
práticas simuladas e reais.

Art. 15. O estágio curricular de prática jurídica é dividido da seguinte forma:

I. Prática Jurídica I e II, compreendendo a prática jurídica simulada, executada em 02 (dois)
semestres letivos, com atividades de natureza cível, penal, administrativa, trabalhista e eleitoral;
II. Prática Jurídica III e IV, compreendendo a prática jurídica real, executada, também, em 02 (dois)
semestres letivos, com atividades em que o graduando poderá transitar pelas 05 (cinco) áreas
práticas (cível, penal, administrativa, trabalhista e eleitoral), obedecidos os limites de capacidade
do NPJ e de orientação do professor.

§ 1º. O estágio de prática jurídica simulada será cumprido pelo graduando dos 7º e 8º períodos na
sede do NPJ.

§ 2º. O estágio de prática jurídica real será cumprido pelo graduando dos 9º e 10º períodos, os
quais deverão inscrever-se na OAB como estagiários, salvo a hipótese prevista no artigo 9º, § 3º,
da Lei nº 8.906/94, e abrange todas as áreas de estudo adotadas pelo referido graduando.

§ 3º. Consoante o disposto no art. 7º da Resolução nº 009/2004 do CNE, o estágio é componente
curricular obrigatório, sendo requisito necessário para colação de grau e obtenção do diploma de
graduação em Direito.

Art. 16. O estágio curricular será realizado no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) do CCJ-UFPB ou
em entidade pública, privada ou instituição da sociedade civil organizada, mediante assinatura de
instrumento jurídico celebrado com esse fim específico, envolvendo a realização de atividades
destinadas ao aprendizado do graduando, atividades estas definidas nesta Resolução e
desenvolvidas no campo de estágio.

VIII – DA AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

Art. 17. É considerado aprovado o aluno que obtiver, nas avaliações de cada semestre letivo, 50
(cinquenta) pontos e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades
preestabelecidas.

Art. 18. Nas atividades de prática jurídica simulada e real a frequência do graduando é aferida pelo
professor-orientador, o qual certificará as atividades executadas no semestre e a carga horária
efetivamente cumprida.

§ 1º. Nas atividades da prática jurídica real, além do controle de frequência efetuado pelo
professor-orientador, o aluno deverá apresentar-lhe relatório trimestral das atividades realizadas,
para fins de constatação da carga horária efetivamente cumprida.

§ 2º. Todo o tempo despendido pelo graduando em atividades de estágio deverá ser comprovado
por meio de documentos hábeis, tais como atas de audiências, certidões, relatórios etc., cabendo
ao professor-orientador a avaliação da eficácia de outros documentos no particular.

Art. 19. A avaliação das atividades de prática jurídica simulada será realizada levando em
consideração os seguintes itens: provas, seminários, trabalhos, pesquisas e relatórios.

Art. 20. A avaliação das atividades de prática jurídica real será efetuada de acordo com os critérios
gerais de avaliação de desempenho vigentes do CCJ-UFPB, sendo vedada, entretanto, qualquer
espécie de reposição ou recuperação, em razão de incompatibilidade com a eficiência da prática
jurídica.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21. Compete ao Colegiado do Curso de Direito dirimir as dúvidas e deitar interpretação
conforme as disposições deste Regulamento, bem como suprir as eventuais lacunas, expedindo,
ato contínuo, os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 22. Qualquer professor do Curso de Direito poderá apresentar-se como voluntário no trabalho
de orientação profissional dos estagiários e/ou de grupos, devendo, para tanto, participar ao
Coordenador do NPJ a área de sua melhor atuação.

Art. 23. Compete ao advogado que se encontrar à disposição do NPJ:

I. orientar os estagiários acerca dos processos recebidos;

II. assinar, com os grupos de alunos estagiários, as petições por eles elaboradas;
III. acompanhar os processos, audiências e demais atos processuais em que sua presença se fizer
necessária;
IV. apresentar ao professor-orientador, ao final do trimestre, relatório das atividades desenvolvidas,
bem como atestar a frequência e aproveitamento dos alunos-estagiários, tudo para apreciação e
controle dos processos pendentes e de procedimentos administrativos.

Art. 24. Poderá haver seleção de monitores pelo Departamento de Direito Processual e Prática
Jurídica (DDPPJ), de acordo com as normas adotadas pela UFPB, os quais terão as seguintes
atribuições, além de outras determinadas em lei, regulamentos e demais normas da UFPB:

I. atuar na fase de orientação profissional e na própria atividade profissional;
II. auxiliar os professores-orientadores na pesquisa e seleção de subsídios jurídicos para aplicação
aos casos apresentados.

Art. 25. Os alunos-estagiários terão os direitos e as obrigações constantes das leis, regulamentos e
normas administrativas em vigor, devendo atender ao que lhes for determinado pelos professoresorientadores.

Art. 26. Cabe ao Diretor do Centro de Ciências Jurídicas garantir as condições adequadas,
materiais e operacionais, para o funcionamento eficiente do NPJ, obedecidas as normas gerais da
UFPB.

Art. 27. Os honorários advocatícios decorrentes de ganho de causas pelos advogados e
respectivos estagiários serão depositados em conta específica e aplicados no Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ) para suas despesas mais prementes, tais como transporte dos estagiários e/ou
monitores, realizações de oficinas, reprodução de documentos (Xerox) etc.

Parágrafo Único. Toda a contabilidade referente aos ingressos e gastos de dinheiros, bens e/ou
serviços será realizada no Núcleo de Prática Jurídica e, posteriormente, submetida a apreciação do
DDPPJ e do Colegiado do CCJ.

Art. 28. O Núcleo de Prática Jurídica funcionará durante todo o período letivo, nos turnos da manhã
e da tarde e, se possível, à noite, da seguinte forma:

I. terá, obrigatoriamente, como plantonista e em regime de escala diária, um professor do CCJ que
lecione nas disciplinas de Prática Jurídica, um monitor, se houver, um estagiário, além de alunos
escolhidos pelos professores de disciplina no início do semestre.
II - Os plantonistas terão suas frequências exigidas e controladas pelo Coordenador do NPJ.
III. Em dia de plantão, o plantonista, antecipadamente, comunicará ao Coordenador do NPJ
eventual impossibilidade de comparecimento, para que seja providenciado um substituto, sob pena
de responsabilidade.

Parágrafo Único. As faltas injustificadas do aluno-estagiário e/ou monitor designado para o plantão
serão computadas em seus boletins de frequência.

X – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 29. Os dispositivos desta Resolução que se referem às disciplinas Prática Jurídica I e II,
correspondem, atualmente, à Prática Jurídica I; já aqueles dispositivos referentes às disciplinas
Prática Jurídica III e IV correspondem à Prática Jurídica II, face a implantação gradativa do novo
Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito da UFPB.

Art. 30. O estágio não-obrigatório será regulamentado através de resolução a ser oportunamente
editada pelo CONSEPE, após proposta nesse sentido encaminhada pelo DDPPJ e aprovada pelo
Conselho do CCJ.

§ 1º. Até que seja editada a resolução a que alude o caput este artigo, o estágio não-obrigatório
atualmente em curso será coordenado, conduzido e avaliado pelo DDPPJ, observadas, no que
couber, as regras da resolução que disciplina o estágio curricular e, subsidiariamente, as normas
gerais de avaliação de aproveitamento dos discentes em vigor na UFPB.

§ 2º. Mediante aprovação do Colegiado do DDPPJ, o estágio não-obrigatório atualmente em curso
poderá ser convolado em estágio curricular obrigatório, em situações que indiquem sua
conveniência e oportunidade para preservação do aproveitamento até agora obtido pelos
correspondentes alunos-estagiários, devendo, para tal, ser elaborado aditivo aos respectivos
termos de compromisso de estagiários.

Art. 31. O presente Regimento entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições
em contrário.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO N° 62/2011
Altera a Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE que
aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Direito do Centro de Ciências
Jurídicas, Campus I, e dá outras providencias.

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da
Paraíba, no uso de suas atribuições e tendo em vista a deliberação do plenário adotada
em reunião realizada no dia 23 de agosto de 2011 (Processo nº 23074.013753/11-15);
RESOLVE:
Art. 1º Altera a composição curricular do Curso de Direito, fixada no Anexo II da
Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE, de acordo com o Anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Altera o Anexo III da Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE que estabelece o
Fluxograma do Curso, de acordo com o Anexo II desta Resolução.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba,
em João Pessoa, 29 de agosto de 2011.
ROMULO SOARES POLARI
PRESIDENTE

Anexo I da Resolução nº 62/ 2011, que altera a Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE do Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas, Campus I da
UFPB.

Composição Curricular do Curso de Direito
1. Conteúdos Básicos Profissionais
MATÉRIA
DISCIPLINA
Introdução ao
Direito

Introdução ao Direito I

Introdução ao Direito II
Sociologia
Sociologia Geral e Jurídica
Ciência Política
Ciência Política
Filosofia
Filosofia Geral e Jurídica
Ética Geral e Profissional
Direito
Direito Constitucional I
Constitucional
Direito Constitucional II
Direito Constitucional III
Direitos Humanos Direitos Humanos
Direito Civil
Direito Civil I
Direito Civil II
Direito Civil III
Direito Civil IV
Direito Civil V
Direito Civil VI
Direito Civil VII
Direito Penal
Direito Penal I
Direito Penal II
Direito Penal III
Direito Penal IV
Direito
Direito Empresarial I
Empresarial
Direito Empresarial II
Dir. do Trabalho
Direito do Trabalho I
Direito do Trabalho II
Dir.Administrativo Direito Administrativo I
Direito Administrativo II
Direito Processual Teoria Geral do Processo
Dir. Processual Civil I
Dir. Processual Civil II
Dir. Processual Civil III
Dir. Processual Penal I

Direito Tributário

Dir. Processual Penal II
Dir. Processual do Trabalho I
Dir. Processual do Trabalho II
Dir. Tributário e Fiscal I

HorasAula
60

PRÉ-REQUISITO
-

60
90
60
90
30
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Introdução ao Direito I
Introdução ao Direito I
Filosofia Geral Jurídica
Introdução ao Direito I
Direito Constitucional I
Direito Constitucional II
Introdução ao Direito I
Direito Civil I
Direito Civil II
Direito Civil II
Direito Civil IV
Direito Civil V
Direito Civil VI
Introdução ao Direito II
Direito Penal I
Direito Penal II
Direito Penal II
Introdução ao Direito II

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Direito Empresarial I
Direito Civil I
Direito do Trabalho I
Direito Constitucional II
Direito Administrativo I
Direito Civil II
Teoria Geral do Processo
Dir. Processual Civil I
Dir. Processual Civil II
Teoria Geral do Processo e Direito
Penal II
Dir. Processual Penal I
Dir. Processual Civil II
Dir. Processual do Trabalho I
Ciências das Finanças e Dir.
Financeiro

60
60
60
60

Direito
Internacional

Dir. Tributário e Fiscal II
Dir. Internacional Privado

60
60

Dir. Internacional Público
Prática Jurídica I
Prática Jurídica II
Prática Jurídica III
Prática Jurídica IV

60
75
75
75
75

Dir. Tributário e Fiscal I
Direito Civil III

Direito Constitucional II
Prática Jurídica
Dir. Processual Civil I
Prática Jurídica I
Prática Jurídica I
Prática Jurídica I e Mediação e
Arbitragem
TOTAL DE HORAS-AULA DOS CONTEÚDOS BÁSICOS E PROFISSIONAIS
2.625 horas-aula
2. Conteúdos Complementares
2.1 Conteúdos Complementares Obrigatórios
MATÉRIA
DISCIPLINA
Ciências das Fin. E Dir.
Financeiro
Direito Agrário
Direito Ambiental
Dir. da Criança e do
Adolescente
Direito do Consumidor
Direito Econômico
Direito Eleitoral
Direitos Humanos
Direito Internacional
Direito Municipal
Direito Processual
Direito Romano
Dir. da Seguridade Social
Economia
História
Medicina Legal
Metodologia da Pesquisa
Metodologia da Pesquisa
Mediação e Arbitragem

Ciências das Fin. e Direito
Financeiro
Direito Agrário
Direito Ambiental
Direito da Criança e do
Adolescente
Direito do Consumidor
Direito Econômico
Direito Eleitoral
Dir. dos Grupos Soc.
Vulneráveis
Direito da Integração
Direito Municipal
Direito Processual Coletivo
Direito Romano
Direito da Seguridade Social
Economia Política
História e Antropologia
Jurídicas
Medicina Legal
Metodologia do Trab. Científico
Pesquisa Aplicada ao Direito
Mediação e Arbitragem

HorasPRÉ-REQUISITO
Aula
60
Direito Administrativo I
60
60
60

Direito Civil III
Direito Administrativo II
Direito Civil VII

60
60
60
60

Direito Civil III
Direito Constitucional II
Direito Constitucional II
Direitos Humanos

60
60
60
60
60
30
60

Direito Intern. Público
Direito Constitucional II
Teoria Geral do Processo
Direito do Trabalho II
-

60
30
30
60

Direito Penal III
Met. do Trab. Científico
Dir. Civil V, Dir. Penal
IV e Dir. do Trabalho II
Psicologia
Psicologia Jurídica
60
Trabalho de Conclusão do Curso Trabalho de Conclusão do Curso
30
Pesquisa Aplic. ao Direito
TOTAL DE HORAS-AULA DOS CONTEÚDOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS
1140 horas-aula

2.2 Conteúdos Complementares Optativos
(O aluno deverá cursar no mínimo 180 h/a de conteúdo optativo)
MATÉRIA
DISCIPLINA
HorasPRÉ-REQUISITO
Aula
Bioética e Biodireito
Bioética e Biodireito
60
Sociologia
Sociologia Criminal
60
Soc. Jurídica e Dir. Penal
II
Dir. Política e
Dir. Política e
60
Direito Constitucional II
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Hermenêutica Jurídica
Hermenêutica Jurídica
60
Direito de Informática
Direito de Informática
60
Técnica Legislativa
Técnica Legislativa
60
Direito Constitucional III
Filosofia
Teoria da Argumentação
60
Filosofia Geral e Jurídica
Jurídica
Direitos Humanos
Práticas e Políticas de
60
Dir. Humanos e Dir. dos
Proteção e de Defesa dos
Grupos Socialmente
Direitos Humanos
Vulneráveis
Direitos Humanos
Exclusão Social, Políticas
60
Dir. Humanos e Dir. dos
Públicas e Direitos Humanos
Grupos Socialmente
Vulneráveis
Direitos Humanos
Educação em Direitos
60
Dir. Humanos e Dir. dos
Humanos
Grupos Socialmente
Vulneráveis
Direitos Humanos
Tópicos Especiais em Direitos
60
Dir. Humanos e Dir. dos
Humanos
Grupos Socialmente
Vulneráveis
Direito Econômico
Direito da Organização dos
60
Direito Econômico e
Mercados
Direito Empresarial I e II
Direito Econômico
Direito Internacional do
60
Direito Econômico e
Desenvolvimento
Direito Empresarial I e II
Direito Econômico
Dir. da Integração Econômica.
60
Direito Econômico
Direito Econômico
Tópicos Especiais de Dir.
60
Direito Econômico
Econômico
Direito Penal
Direito Penal Constitucional
60
Direito Penal IV
Direito Penal
Direito Penal Econômico
60
Direito Penal II
Direito Penal
Direito Penitenciário
60
Direito Penal II
Direito Penal
Tópicos Espec. de Dir. Penal
60
Direito Penal IV
Direito do Trabalho
Relações do Trabalho
60
Direito do Trabalho II
Direito do Trabalho
Direito e Análise
60
Direito do Trabalho II
Socioeconômica
Direito do Trabalho
Direitos Humanos do
60
Direito do Trabalho II
Trabalhador
Direito do Trabalho
Tóp. Esp. de Dir. do Trabalho
60
Direito do Trabalho II
LIBRAS
LIBRAS
60
TOTAL DE HORAS-AULA DOS CONTEÚDOS COMPLEMENTARES OPTATIVOS
180 horas-aula

2.3 Conteúdos Complementares Flexíveis
Disciplina
Horas-Aula
Créditos
Pré-requisito
Tópicos Espec. em Direito I
60
04
Tópicos Espec. em Direito II
60
04
Tópicos Espec. em Direito III
60
04
Tópicos Espec. em Direito IV
60
04
Tópicos Espec. em Direito V
60
04
TOTAL DE HORAS-AULA DOS CONTEÚDOS COMPLEMENTARES FLEXÍVEIS
300 horas-aula

Anexo II da Resolução nº 62/ 2011, que altera a Resolução nº. 49/2008 do CONSEPE do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito do Centro de
Ciências Jurídicas, Campus I da UFPB.
CURSO DE DIREITO - UFPB/CCJ – CAMPUS I
TURNOS: DIURNO/NOTURNO

CARGA HORÁRIA
TOTAL DE HORAS/AULA: 4245

INTEGRALIZAÇÃO
CURRICULAR EM PERÍODOS LETIVOS
TEMPO MÍNIMO: 10
TEMPO MÁXIMO: 15

1° Período
Introdução
ao Direito I
60

2° Período
Introdução
ao Direito II
60

3° Período
Direito Civil I
60

4° Período
Direito Civil II
60

5° Período
6° Período
7° Período
Direito Civil Direito Civil IV Direito Civil V
III
60
60
60

Ciência Política
60

Direito
Constitucional I
45

Direito
Constitucional II
45

Direito Penal
III
60

História e
Antropologia
Jurídica
60
Economia
Política
30

Filosofia Geral e
Jurídica
90

Direito Penal I
60

Direito
Constitucional
III
45
Direito Penal II
60

8° Período
9° Período
Direito Civil VI Direito Civil VII
60
60

10° Período
Direito
Processual
Coletivo
60
Direito Penal Direito Tributário Direito Tributário Direito Ambiental Direito Municipal
IV
e Fiscal I
e Fiscal II
60
60
60
60
60

Direito
Ética Geral e
Direito
Direito
Administrativo Profissional
Internacional
Internacional
II
30
Privado
Público
60
60
60
Direito Romano
Direito
Direito Empresarial Teoria Geral
Direito
Direito
Direito
60
Empresarial I
II
do Processo
Processual Processual Civil Processual Civil
60
60
60
Civil I
II
III
60
60
60
Sociologia Geral Direitos Humanos Psicologia Jurídica Direito do Trabalho Direito do
Direito
Direito
Direito
e Jurídica
60
60
I
Trabalho II
Processual Processual Penal Processual do
90
60
60
Penal I
II
Trabalho I
60
60
60
Metodologia do Dir. dos Grupos
Trabalho Científica Soc. Vulneráveis
30
60
300 h

345 h

345 h

Direito
Administrativo I
60
345 h

Direito do
Consumidor
60

Mediação e
Arbitragem
60

Direito do
Integração
60

Direito da
Criança e do
Adolescente
60
Direito Agrário
60

Direito
Processual do
Trabalho II
60

C. Finanças e Medicina Legal
Direito da
Direito
Direito Eleitoral
Trabalho de
Direito
60
Seguridade Social Econômico
60
Conclusão de
Financeiro
60
60
Curso
60
30
360 h
Pesquisa
Prática Jurídica I Prática Jurídica II Prática Jurídica III Prática Jurídica IV
Aplicada ao
75*
75*
75*
75*
Direito - 30
360 h
360+75*
360+75*
360+75*
330+75*

Conteúdos Complementares Optativas – 180 horas
Conteúdos Complementares Flexíveis (denominados de Tópicos Especiais em Direito I-V,
com 60 horas cada, totalizando 300 horas) – desenvolvidos ao longo do Curso

Estágio Supervisionado - Prática Jurídica I a IV (75h cada)
Ofertados no 7º - 10º Período do Curso no turno da tarde.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
RESOLUÇÃO Nº 24/2010
Aprova o Regulamento e a Estrutura Acadêmica do Programa de PósGraduação em Ciências Jurídicas, nos níveis de Mestrado e Doutorado,
sob a responsabilidade do Centro de Ciências Jurídicas.
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - Consepe da Universidade Federal
da Paraíba, no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista
a deliberação adotada no plenário em reunião do dia 28 de maio de 2010 (Processo nº
23074.011386/10-26) e,
Considerando os termos da Resolução nº 08/2010 do Conselho Universitário que autorizou
a criação do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB;
Considerando os termos da Resolução nº 23/2010 deste Conselho que criou o Curso de
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB,
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar o Regulamento e a Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas, que continuará ofertando o Curso de Mestrado e passará a ofertar o Curso de
Doutorado, sob a responsabilidade do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput deste artigo passará a ofertar as
seguintes áreas de concentração: a) Direito Econômico e Direitos Humanos, áreas em nível de
mestrado, já em funcionamento no atual Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas; e, b)
Direitos Humanos e Desenvolvimento, área a ser ofertada em nível de doutorado.
Art. 2º O Regulamento e a Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas, anexos, passam a fazer parte da presente Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, em
João Pessoa, 01 de junho de 2010.

Rômulo Soares Polari
Presidente

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 24/2010 DO CONSEPE
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
JURÍDICAS, NOS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO, DO CENTRO DE
CIÊNCIAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Jurídicas da Universidade
Federal da Paraíba, doravante denominado Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas PPGCJ, vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas, é constituído por um curso de mestrado e um
curso de doutorado.
§1º O curso de mestrado de que trata o caput deste artigo funciona com duas áreas de
concentração: Direito Econômico e Direitos Humanos, enquanto o curso de doutorado, também
tratado no mesmo caput, funcionará com uma área de concentração: Direitos Humanos e
Desenvolvimento.
§2º A abertura de vagas para as Áreas de Concentração dos dois cursos do PPGCJ será,
anualmente, submetida à apreciação do Colegiado do Programa e dependerá de aprovação
preliminar deste.
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas destina-se à formação de docentes,
pesquisadores e profissionais especializados, de acordo com o que dispõe:
I - a Legislação Federal de Ensino Superior;
II - o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal da Paraíba;
III - o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade
Federal da Paraíba, aprovado pela Resolução nº 12/00 do CONSEPE, doravante denominado
Regulamento Geral;
IV - o presente Regulamento.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º Compõem a Estrutura Organizacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas:
I - o Colegiado do Programa como órgão deliberativo;
II - a Coordenação do Programa como órgão executivo;
III - a Secretaria como órgão de apoio administrativo.
Art. 4º Integram ainda a Estrutura do Programa as seguintes comissões permanentes:
I - Comissão Pedagógica;
II - Comissão de Bolsas.
§1º A Comissão Pedagógica, designada pelo Coordenador do Programa, ouvido o Colegiado, será
composta por um mínimo de 3 professores e um discente, um dos quais será seu presidente.
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§2º A Comissão de Bolsas, designada pelo Coordenador do Programa, ouvido o Colegiado, será
composta por um mínimo de 3 membros, integrada pelo Coordenador do Programa, como seu
presidente, e pelos representantes do corpo docente e discente.

SEÇÃO I
DO COLEGIADO DO PROGRAMA
Art. 5º O Colegiado do Programa será constituído na forma do Estatuto e Regimento Geral da
Universidade Federal da Paraíba e dos artigos 14 e 15 do Regulamento Geral.
Parágrafo único. Integram o Colegiado do Programa:
a) o Coordenador e o Vice-Coordenador do Programa como membros natos;
b) um Coordenador Acadêmico de cada Área de Concentração, designado anualmente pelo
Coordenador, ouvido o Colegiado;
c) um terceiro Professor do Programa a ser indicado para o Colegiado, com mandato anual
alternado conforme a sua ligação com as Áreas de Concentração, a critério do Colegiado;
d) um representante do Corpo Discente, eleito anualmente, por seus pares.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 6º A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será exercida por
um Coordenador e por um Vice-Coordenador, sendo este substituto eventual do Coordenador em
tarefas de caráter permanente, estando suas atribuições definidas nos artigos 16 a 19 do
Regulamento Geral.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA DO PROGRAMA
Art. 7º A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas é o órgão de apoio
administrativo incumbido das funções burocráticas e do controle acadêmico, estando suas
atribuições definidas nos artigos 20 e 21 do Regulamento Geral.

SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES PERMANENTES
Art. 8º Compete à Comissão Pedagógica:
I – supervisionar o Exame de Qualificação do Trabalho Final previsto no artigo 40 deste
Regulamento, inclusive indicando os professores que realizarão tal Exame;
II - emitir parecer sobre equivalência de disciplinas;
III - fiscalizar as atividades didáticas desenvolvidas no Programa.
Art. 9º Compete à Comissão de bolsas:
I - selecionar os bolsistas segundo a oferta disponível;
II - propor ao Colegiado os critérios de seleção dos bolsistas;
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III - supervisionar o desempenho e propor a substituição de alunos bolsistas, assim como o
cancelamento de bolsas.
Art. 10. Das decisões das comissões caberá recurso pelas partes interessadas ao Colegiado do
Programa.
SEÇÃO V
DO CORPO DOCENTE
Art. 11. O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será constituído
por professores e/ou pesquisadores credenciados, em conformidade com o que dispõem os artigos
22 a 24 do Regulamento Geral.
Art. 12. O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será constituído
por Professores Permanentes, Professores Visitantes (temporários) e Professores Colaboradores
(Participantes).
§1º Professores Permanentes são os que atuam de forma direta e contínua, formando o núcleo
estável do Programa e desenvolvendo atividades de ensino, de orientação e de pesquisa.
§2º Professores Visitantes (temporários) são os que possuem vínculo provisório com a UFPB ou
vínculo funcional com outras instituições, desde que liberados das atividades em sua instituição
por um período contínuo de tempo, passando à dedicação integral às atividades de pesquisa e/ou
ensino no programa, sendo permitido que atuem como orientadores, contribuindo para o
desenvolvimento de atividades acadêmico-científicas.
§3º Professores Colaboradores (participantes) são os que contribuem de maneira complementar ou
eventual, participando sistematicamente do desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou
atividades de ensino ou extensão, além da orientação de estudantes, independentemente do fato de
possuírem ou não vínculo com a instituição, sem manter, contudo, uma carga permanente de
atividades.
Art. 13. Os professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPB
deverão ser portadores de título de Doutor, com comprovada produção científica.
Art. 14. Os professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
deverão ser credenciados, recredenciados ou descredenciados, em reunião do Colegiado, após
exame do Curriculum Vitae, confeccionado na Plataforma Lattes e da respectiva produção
científica, consideradas as categorias fixadas no artigo 12 da presente Resolução.
§1º Os docentes do PPGCJ devem formalizar compromisso com as atividades de ensino, pesquisa,
extensão, orientação acadêmica e publicações, quando do credenciamento e do recredenciamento
no Programa, de acordo com as metas de desempenho estabelecidas pelo Colegiado com base nas
diretrizes do Comitê de Avaliação de Área da Capes.
2º Para orientar alunos no doutorado, a partir da vigência desta Resolução, o professor deverá ter
orientado, com defesas concluídas, ao menos duas dissertações de mestrado.
§3º O credenciamento de professores e de pesquisadores será renovado a cada triênio avaliativo
do Sistema Nacional de Pós-Graduação, em reunião do Colegiado do Programa.
§4º Será constituída uma comissão designada pelo Coordenador do Programa, ouvido o
Colegiado, composta por 2 professores e um discente, para conduzir o processo de
recredenciamento docente, com base nos relatórios docentes anuais e no novo compromisso
firmado pelo docente.
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§5º A comissão de recredenciamento terá trinta dias para proceder ao recredenciamento e
apresentar o relatório conclusivo final ao colegiado para a homologação.
§6º O não cumprimento das metas de desempenho poderá acarretar a mudança de categoria
docente dentro do Programa ou mesmo o descredenciamento do Programa, a critério do
Colegiado, ouvido o docente.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE ADMISSÃO
Art. 15. A seleção ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas far-se-á em obediência
ao que determinam os artigos 25 a 30 do Regulamento Geral.
§1º Cada Área de Concentração do mestrado disporá de 12 (doze) vagas para alunos regulares e 3
(três) para especiais, sendo que esses números de vagas, poderão ser ampliados, a critério do
colegiado, a cada processo seletivo, com base na disponibilidade para a orientação do trabalho
final da parte do corpo docente do Programa, até o limite de 15 (quinze) vagas para alunos
regulares.
§2º A área de concentração do doutorado oferecerá, de início, 05 (cinco) vagas para alunos
regulares e 02 (duas) para alunos especiais.
§3º Os alunos especiais se submeterão à seleção específica, observado o disposto no §2º do artigo
1º deste Regulamento.
§4º A seleção ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas far-se-á por meio de Edital,
aprovado no âmbito do Colegiado do Programa, divulgado na página eletrônica do Programa e
com o aviso de Edital publicado em órgão de imprensa pela direção do CCJ, de modo a garantirlhe ampla divulgação.
Art. 16. Poderão inscrever-se no processo de seleção do mestrado:
I – para a Área de Concentração em Direito Econômico, graduados em Direito, ou em qualquer
curso das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, desde que seja o curso
credenciado pelo CNE/MEC;
II - para a Área de Concentração em Direitos Humanos, graduados em qualquer área do
conhecimento, desde que seja o curso credenciado pelo CNE/ME.
Art. 17. Poderão inscrever-se no processo de seleção do doutorado, para a área de concentração
em Direitos Humanos e Desenvolvimento, mestres em qualquer área de conhecimento, desde que
seja o curso credenciado pelo CNE/ME.

SEÇÃO I
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 18. A seleção dos candidatos ao mestrado e ao doutorado estará a cargo de uma Comissão
composta de, no mínimo, 3 professores, designada pelo Coordenador do Programa, ouvido
previamente o Colegiado.
Art. 19. A seleção dos candidatos ao mestrado e ao doutorado será feita com observância dos
seguintes critérios:
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I - prova escrita de conhecimento na área de concentração, de caráter eliminatório, exigindo-se
nota mínima 7,0 (sete vírgula zero);
II - análise do plano preliminar de Dissertação ou de Tese (para o doutorado) e defesa do
mesmo pelo candidato, com caráter eliminatório, exigindo-se nota mínima 7,0 (sete vírgula zero);
III - comprovante da aprovação em teste de suficiência em língua estrangeira (inglês, francês,
alemão, italiano ou espanhol), de caráter classificatório, realizado pelo Departamento de Língua
Estrangeira Moderna - DLEM da UFPB ou equivalente, ou apresentar certificação oficial de
conhecimentos avançados na língua estrangeira, emitida por Instituição competente.
§1º Para o doutorado, além da prova escrita de conhecimento e do plano preliminar de tese, de
caráter eliminatórios, haverá a exigência de conhecimentos avançados em uma segunda língua
estrangeira, que serão aferidos mediante teste de suficiência realizado pelo DLEM da UFPB ou
mediante apresentação de certificação oficial de conhecimentos, nos termos dispostos no inciso III
deste artigo.
§2º O Colegiado do Programa fará constar em Edital o período de inscrição, a relação de
documentos necessários, o programa sobre o qual versará a prova de seleção e a data de sua
realização.
§3º O processo de seleção será cumulativamente classificatório e eliminatório.
Art. 20. Havendo convênio firmado entre a UFPB e Instituição estrangeira, ou Acordo Cultural
Internacional do Governo Federal, caberá ao Colegiado do Programa:
I - fixar o número de vagas destinadas à entidade convenente, de acordo com o estabelecido no
inciso I do artigo 30 do Regulamento Geral;
II - instituir comissão para selecionar e classificar os candidatos inscritos na forma que estabelecer
o Convênio ou o Acordo.
§1º A seleção e classificação de que trata o caput deste artigo serão feitas exclusivamente com
base nos documentos do candidato exigidos pelo Convênio ou Acordo.
§2º Compete à Coordenação do Programa, através da PRPG, emitir as respectivas cartas de
aceitação dos candidatos selecionados e classificados no âmbito dos Convênios ou Acordos
Culturais.

SEÇÃO II
DA MATRÍCULA
Art. 21. O candidato aprovado e classificado na seleção deverá efetuar sua matrícula, junto à
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, nos prazos fixados no calendário
escolar elaborado nos termos do artigo 56 deste Regulamento, recebendo o número de inscrição
que o qualificará como aluno regular da Universidade Federal da Paraíba.
§1º Na época fixada no calendário escolar, antes do início de cada período letivo, o aluno
integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas fará sua matrícula em disciplinas
junto à Coordenação, obedecendo ao disposto nos artigos 31 a 35 do Regulamento Geral.
§2º O candidato que não fizer matrícula, no prazo fixado pela Coordenação do Programa, perderá
todos os direitos decorrentes na classificação por ocasião do processo seletivo.
§3º Não será permitida, no período de integralização dos créditos, a matrícula em disciplinas nas
quais o aluno já tenha sido aprovado.
§4º O aluno que já tiver concluído os créditos exigidos pelo PPGCJ deverá, também, efetuar
matrícula no início de cada período letivo, apresentando plano semestral de trabalho, com o visto
do Orientador, nos termos do artigo 24 do presente Regulamento.
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SEÇÃO III
DO TRANCAMENTO E DO CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS
Art. 22. Será permitido o trancamento de matrícula em uma ou em mais disciplinas
individualizadas desde que ainda não se tenham integralizado 30% das atividades previstas para a
disciplina, salvo caso especial a critério do Colegiado do Programa.
§1º O pedido de trancamento de matrícula, em uma ou mais disciplinas, constará de requerimento
feito pelo aluno e dirigido ao Coordenador do Programa.
§2º O deferimento do requerimento de que trata o parágrafo anterior competirá ao Coordenador do
Programa, ouvidos previamente o Orientador do aluno e o professor da disciplina.
§3º É vedado o trancamento da mesma disciplina mais de uma vez, salvo casos especiais, a
critério do Colegiado do Programa.
Art. 23. O trancamento de matrícula de todo o conjunto de disciplinas do período letivo em
execução, que corresponde à interrupção de estudo, só poderá ser concedido uma única vez, em
caráter excepcional, por solicitação do aluno e justificativa expressa do Orientador a critério do
Colegiado.
§1º A interrupção de estudos só será permitida a critério do Colegiado do Programa, ouvido o
Orientador.
§2º O tempo de interrupção de estudos não será computado no tempo de integralização do
Programa.
§3º A interrupção aqui tratada não poderá exceder um semestre letivo.
Art. 24. Admitir-se-á o cancelamento de matrícula em qualquer tempo por solicitação do aluno,
correspondendo esse ato à desvinculação do Programa.
Art. 25. O aluno que em qualquer período letivo, mesmo após a conclusão dos créditos, não
efetuar matrícula será desligado do Programa.
Parágrafo único. Não se enquadrará no disposto neste artigo a interrupção de estudos feita na
forma do §1º do artigo 22 deste Regulamento e do artigo 37 do Regulamento Geral.

SEÇÃO IV
DOS ALUNOS ESPECIAIS
Art. 26. Serão admitidos alunos especiais, obedecendo aos termos do Regulamento Geral.
§1º O interessado em ser admitido como aluno especial deverá manifestar-se através de
requerimento ao Coordenador do Programa, no prazo de 5 dias a contar da data de divulgação
oficial do resultado do processo seletivo anual.
§2º A solicitação de matrícula na qualidade de aluno especial deverá ser acompanhada dos
documentos previstos no Edital.
§3º Os alunos especiais poderão cursar, no máximo, 9 créditos no Programa.
§4º As disciplinas cursadas por aluno, na qualidade mencionada no caput deste artigo não
contarão créditos para a integralização da Estrutura Acadêmica do PPGCJ, enquanto o mesmo for
considerado aluno especial.
§5º As disciplinas cursadas por aluno especial poderão ser objeto de aproveitamento de estudos,
nos termos do artigo 49 do Regulamento Geral, devendo o resultado da análise ser registrado no
histórico escolar do aluno regular no mesmo período da homologação pelo Colegiado.
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SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 27. Poderão ser aceitas transferências de alunos regularmente matriculados em outros
programas de pós-graduação stricto sensu, desde que credenciado pelo CNE/MEC na forma do
§1º do artigo 25 do Regulamento Geral.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ACADÊMICA
Art. 28. A Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas abrangerá
disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas.
§1º No curso de mestrado, existem disciplinas obrigatórias comuns às duas áreas de concentração,
disciplinas obrigatórias específicas a cada área de concentração, disciplinas optativas da área de
concentração, disciplinas optativas de domínio conexo e atividades acadêmicas.
§2º No curso de doutorado, existem disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e atividades
acadêmicas.
Art. 29. O aluno do curso de mestrado Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas deverá
integralizar um mínimo de 22 créditos acadêmicos, observando-se o que se segue:
I - sete créditos em disciplinas obrigatórias comuns às áreas de concentração;
II - três créditos em disciplinas obrigatórias específicas de cada área de concentração;
III - seis créditos, no mínimo, em disciplinas optativas de cada área de concentração;
IV - seis créditos, no mínimo, em disciplinas optativas de domínio conexo e/ou atividades
acadêmicas.
§1º A oferta de disciplinas e atividades acadêmicas serão feitas semestralmente pela Coordenação
do Programa, ouvidos os docentes e o Colegiado do Programa.
§2º Em conformidade com o artigo 41 do Regulamento Geral, poderão ser atribuídos créditos a
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas apenas por um aluno, denominadas de Estudos
Especiais, porém pertinentes à área de concentração do Programa, até no máximo de dois créditos.
§3º Os Estudos Especiais de que trata o parágrafo anterior, serão solicitados pelo aluno e seus
orientadores, apresentando a ementa, o programa, a bibliografia relevante e o número de créditos
necessários ao cumprimento das tarefas.
Art. 30. O aluno do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
deverá integralizar um mínimo de 35 créditos acadêmicos, observando-se o que se segue:
I - treze créditos em disciplinas obrigatórias;
II - vinte e dois créditos em disciplinas optativas, incluídas as atividades acadêmicas.
§1º A oferta de disciplinas e atividades acadêmicas serão feitas semestralmente pela Coordenação
do Programa, ouvidos os docentes e o Colegiado.
§2º Em conformidade com o artigo 41 do Regulamento Geral, poderão ser atribuídos créditos a
atividades acadêmicas a serem desenvolvidas apenas por um aluno, denominadas de Estudos
Especiais, porém pertinentes à área de concentração do Programa, até no máximo de dois créditos.
§3º Os Estudos Especiais de que trata o parágrafo anterior, serão solicitados pelo aluno e seus
orientadores, apresentando a ementa, o programa, a bibliografia relevante e o número de créditos
necessários ao cumprimento das tarefas.
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§4º Os Estudos Especiais versarão, exclusivamente, sobre assunto relacionado com o tema da
Dissertação.
§5º Ao final dos Estudos Especiais, o aluno deverá entregar à Coordenação do Programa o
Relatório acompanhado da avaliação de seus orientadores, com a atribuição de uma nota.
Art. 31. Cada crédito corresponderá a 15 horas-aula teóricas ou a 30 horas-aula práticas.
Art. 32. Os alunos bolsistas estarão obrigados a cumprir o estágio docência fixado pela Resolução
nº 26/99 do CONSEPE.
§1º O estágio docência é facultativo para os alunos não-bolsistas.
§2º Os alunos que realizarem o estágio docência, de forma obrigatória ou facultativa, deverão
elaborar um projeto em conjunto com o Orientador do Trabalho Final e o docente responsável pela
disciplina.
§3º As atividades previstas no estágio docência não poderão exceder o limite de 4 horas semanais
e deverão ser compatíveis com as atividades regulares do aluno.
§4º O estágio docente terá a duração improrrogável de um semestre para o mestrado e de dois para
o doutorado.
§5º Após a conclusão do estágio docência, o aluno deverá remeter no prazo de 2 meses o seu
relatório final, com a apreciação do seu Orientador do Trabalho Final e do docente responsável
pela disciplina, para aprovação pelo Colegiado do Programa;
§6º A aprovação do relatório final do estágio docência dará direito ao aluno de requerer a
contagem de 2 créditos práticos dentre aqueles oferecidos no âmbito das disciplinas optativas.

SEÇÃO I
DO ELENCO DAS DISCIPLINAS
Art. 33. As disciplinas da Estrutura Acadêmica dos cursos de mestrado e doutorado, com seus
respectivos número de créditos, departamentos ofertantes e ementários, estão estabelecidas no
Anexo II da Resolução que aprovou este Regulamento.
Art. 34. A critério do Colegiado do Programa, na forma do parágrafo único do artigo 51 do
Regulamento Geral, poderão ser aproveitados créditos obtidos em outros programas de pósgraduação stricto sensu desde que credenciados pelo MEC/CNE.

SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO
Art. 35. A cada disciplina será atribuída uma nota no final do período que deverá representar o
conjunto das avaliações realizadas.
Art. 36. A avaliação do rendimento escolar far-se-á pela apuração da frequência e pela
mensuração do aproveitamento.
§1º O aproveitamento será mensurado através de exames, trabalhos de campo, seminários,
monografias e participação nas atividades do Programa.
§2º Do processo de avaliação poderão constar entrevistas com os alunos para discutir os trabalhos
escritos.
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Art. 37. Os critérios para determinar o rendimento acadêmico são os previstos no artigo 45 do
Regulamento Geral.
Parágrafo único. A avaliação dos trabalhos escritos e da participação dos alunos será expressa
através de notas, variando de 0 (zero) a 10 (dez).
Art. 38. O desligamento por falta de rendimento escolar será feito conforme o previsto no artigo
53 do Regulamento Geral.

SEÇÃO III
DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
Art. 39. Considera-se aproveitamento de estudos, para fins deste Regulamento, a equivalência de
disciplinas cursadas anteriormente pelo aluno às disciplinas constantes da Estrutura Acadêmica
deste Programa, bem como a aceitação de créditos relativos a disciplinas já cursadas pelo aluno,
mas que não integram a Estrutura Acadêmica do Programa.
§1º Disciplinas cursadas noutro Programa poderão ser aproveitadas quando forem consideradas
pelo Colegiado do Programa fundamentais para a formação acadêmica do discente.
§2º O aproveitamento de estudos acima referido somente poderá ser feito quando as disciplinas
tiverem sido concluídas nos últimos 5 anos.
§3º O aproveitamento, a equivalência de disciplinas, a contagem de créditos e o exame de
suficiência obedecerão ao que dispõem os artigos 49 a 52 do Regulamento Geral.
Art. 40. O egresso do curso de mestrado do PPGCJ que se habilitar ao doutorado do PPGCJ
aproveitará as disciplinas cursadas no mestrado (equivalente a 22 créditos), devendo
complementar a carga creditícia do doutorado até o limite mínimo de 35 créditos.
Parágrafo único. O aproveitamento de disciplinas de que trata o caput deste artigo objeto de
análise da Comissão Pedagógica, se não houver exata correspondência de conteúdo programático
e de carga creditícia, será apreciado pelo Colegiado do Programa, que poderá determinar o
aproveitamento total ou parcial, ou o indeferimento.

CAPÍTULO V
DO TRABALHO FINAL
Art. 41. Entende-se por Trabalho Final a elaboração e a defesa pública de dissertação ou de tese,
necessárias para a obtenção do grau de Mestre ou de Doutor em Ciências Jurídicas,
respectivamente, obedecendo aos dispositivos definidos na subseção V, artigos 55 a 64 do
Regulamento.
Art. 42. Não serão atribuídos créditos à dissertação de mestrado ou à tese de doutorado.
Art. 43. Como requisito para a defesa do Trabalho Final, o estudante deverá ter sido previamente
avaliado e aprovado em Exame de Qualificação, o qual deverá ocorrer até 18 meses contados da
data da primeira matrícula no Programa, para o curso de mestrado, e até 30 meses contados da
data da matrícula no Programa, para o curso de doutorado.
§1º O Exame de Qualificação será realizado de acordo com normas complementares elaboradas
pelo Colegiado do PPGCJ.
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§2º O aluno que não se submeter ao Exame de Qualificação, no prazo previsto, será desligado do
Programa.
§3º O discente não aprovado no Exame de Qualificação terá 60 dias para se submeter a novo
Exame.
§4º O discente que não for aprovado no segundo Exame de Qualificação será desligado do
Programa.

SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO
Art. 44. A Orientação consistirá no acompanhamento do aluno no planejamento de seu programa
de estudos, na assistência na escolha de disciplinas no ato de cada matrícula, no acompanhamento
e avaliação do desempenho do discente nas atividades acadêmicas e na assistência na realização
do Trabalho Final.
Art. 45. A orientação será exercida pelo Orientador do Trabalho Final, o qual será indicado pelo
Coordenador, de comum acordo com o aluno, dentre os docentes credenciados do Programa.
§1º A orientação do Trabalho Final poderá ser exercida por um segundo Orientador, quando
necessário, mediante solicitação do Orientador do Trabalho Final ou do aluno, porém em comum
acordo.
§2º A orientação do Trabalho Final poderá ser exercida por um Orientador vinculado a outra
Instituição de Ensino Superior, de comum acordo com o aluno, desde que o docente seja
previamente credenciado pelo Programa.
§3º As atribuições do Orientador de Trabalho Final são as previstas no parágrafo único do artigo
24 do Regulamento Geral.
§4º A mudança de Orientador obedecerá às disposições contidas nos artigos 57, 58 e 59, do
Regulamento Geral.

SEÇÃO II
DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE OU DOUTOR

Art. 46. Para a obtenção do título de mestre ou doutor o aluno deverá ter integralizado todos os
créditos exigidos, segundo os prazos estabelecidos pelo Regimento Geral da UFPB, pelo
Regulamento Geral e por este Regulamento.
Art. 47. Os alunos do PPGCJ deverão obrigatoriamente assegurar a publicação de:
I – se mestrando, ao menos uma produção científica, tal como artigo em periódico pertencente
ao Qualis da Capes, trabalho completo em anais, capítulo de livro ou livro.
II - se doutorando, ao menos uma produção científica, do tipo indicado no inciso I deste artigo,
uma vez ao ano, a partir do segundo ano.
Parágrafo único. O depósito do Trabalho Final na Secretaria do Programa para a defesa do
mesmo só poderá ser efetuado quando acompanhado de publicação científica de que trata o caput
deste artigo ou documento comprovando a aceitação do mesmo para a publicação em veículo de
divulgação conforme o caput deste artigo.
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Art. 48. A realização da defesa pública do Trabalho Final deverá ser requerida pelo Orientador ao
Coordenador do Programa, que determinará a data da defesa, ouvida a Comissão Examinadora de
que trata a alínea I, inciso II, do artigo 15 do Regulamento Geral.
§1º A Comissão Examinadora escolhida obedecerá ao disposto no artigo 64 do Regulamento
Geral.
§2º São requisitos indispensáveis para a realização da defesa pública do Trabalho Final:
a) parecer do Orientador de que o trabalho está em condições de ser defendido publicamente;
b) depósito de 4 exemplares encadernados da dissertação na Secretaria do Programa
acompanhado da comprovação de publicação científica de acordo com artigo 44 e parágrafo único
deste Regulamento;
c) aprovação no Exame de Qualificação;
d) aprovação no exame de suficiência em língua estrangeira, conforme o disposto no artigo 60,
inciso I, alínea b e inciso II, alínea b, do Regulamento Geral.
Art. 49. O Trabalho Final deverá atender às normas contidas no Manual de Estrutura e
Apresentação de Dissertação e Tese adotado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
Universidade Federal da Paraíba.
Art. 50. Na apreciação e no julgamento da Dissertação de Mestrado ou da Tese de Doutorado,
cada membro da Comissão Examinadora atribuirá, nos termos do artigo 65 do Regulamento Geral
um dos seguintes conceitos:
I - Aprovado com Distinção;
II - Aprovado;
III - Reprovado;
IV – Indeterminado, de acordo com o §3º do artigo 65, referido no caput deste artigo.
Art. 51. São requisitos para a concessão do conceito “Aprovado com Distinção”:
I - a obtenção de notas iguais ou superiores a 9,0 (nove vírgula zero) em todas as disciplinas
cursadas;
II - grau de excelência da defesa pública da dissertação ou da tese conferido pela unanimidade
dos examinadores;
III - verificação de correções mínimas;
IV - parecer do Orientador atestando a criatividade, a iniciativa e a motivação do mestrando ou
doutorando na elaboração do Trabalho Final.
Art. 52. A expedição e o registro do Diploma de Mestre e de doutor serão efetuados pela PróReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, no prazo máximo de 6
meses a contar da entrega dos exemplares apresentados na versão final, observado o que dispõem
os artigos 66 a 68 do Regulamento Geral.
Parágrafo único. Em complemento à documentação necessária ao processo de expedição do
Diploma, o candidato deverá fornecer certidão de recebimento pelo Sistema de Bibliotecas da
UFPB de 2 exemplares e de uma cópia em meio eletrônico do Trabalho Final na sua versão
definitiva.

CAPÍTULO VI
DA DURAÇÃO DO PROGRAMA
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Art. 53. A duração mínima e máxima de conclusão do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas será,no:
I - nível Mestrado, respectivamente, de no mínimo 12 e no máximo 24 meses;
II - nível de Doutorado, respectivamente, de no mínimo 24 e no máximo 48 meses.
§1º O prazo máximo poderá ser prorrogado pelo período de 3 (três) meses, improrrogáveis, por
solicitação do aluno e anuência do orientador, a critério do Colegiado do PPGCJ.
§2º A prorrogação do prazo máximo deverá ser solicitada pelo aluno através de requerimento ao
Coordenador do Programa acompanhado de justificativa, bem como da justificativa do orientador.
Art. 54. Haverá 2 (dois) semestres letivos por ano oferecidos de acordo com o calendário escolar.
Parágrafo único. Em caráter excepcional e a critério do Colegiado do Programa, poderá ser
oferecido um período complementar de atividades letivas durante o período de férias.

CAPÍTULO VII
DO DESLIGAMENTO E DO ABANDONO
Art. 55. Além dos casos previstos no Regimento Geral da UFPB e no artigo 53 do Regulamento
Geral, será desligado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas o aluno que não for
aprovado no exame de qualificação previsto no artigo 39 do presente Regulamento.
Art. 56. Será considerado em situação de abandono do Programa o aluno que, em qualquer
período letivo regular, não efetuar sua matrícula em disciplina(s) ou Trabalho Final, de acordo
com o disposto no artigo 54 do Regulamento Geral.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 57. As disciplinas da Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas serão de responsabilidade dos Departamentos que constituem o Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba.
Art. 58. Mediante solicitações, entendimentos, acordos ou convênios, as disciplinas constantes da
Estrutura Acadêmica poderão ser ministradas por docentes de outros Departamentos da UFPB e
de outras Instituições de Ensino Superior, ouvido previamente o Colegiado do Programa.
Art. 59. Para melhor operacionalizar a execução do planejamento acadêmico do Programa de
acordo com os termos deste Regulamento e das normas vigentes na UFPB, a Coordenação, antes
de cada período letivo a ser executado, deverá elaborar e dar ampla divulgação a um calendário
escolar, contendo os prazos e os períodos definidos para a matrícula prévia, matrícula em
disciplinas, ajustamento de matrícula, trancamento de matrícula em disciplinas, interrupção de
estudos, exames de suficiência em língua estrangeira ou disciplinas, o exame de qualificação e
demais atividades acadêmicas.
Art. 60. Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos em primeira instância pelo
Colegiado do Programa, utilizando-se, por analogia, o Regimento Geral e o Regulamento Geral
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPB.
13

Art. 61. Este Regulamento entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO II – RESOLUÇÃO Nº 24 /2010 DO CONSEPE
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
CIÊNCIAS JURÍDICAS, NOS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO,
DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
I – DISCIPLINAS E ATIVIDAES ACADÊMICAS DA ESTRUTURA ACADÊMICA
Nos termos dos artigos 28 e 29 do Regulamento do PPGCJ os alunos de mestrado serão
obrigados a cumprir um mínimo de 22 créditos, sendo: 7 créditos nas disciplinas contidas no
Quadro A.1, disciplinas obrigatórias comuns às duas áreas de concentração; 3 créditos nas
disciplinas dos Quadros A.2.1 ou A.2.2, disciplinas obrigatórias específicas para cada área de
concentração; 6 créditos, no mínimo, em disciplinas dos Quadros B.1.1 ou B.1.2, disciplinas
optativas de cada área de concentração; e, 6 créditos, no mínimo, em disciplinas do Quadro B.2,
disciplinas optativas de domínio conexo e/ou atividades acadêmicas Quadro C.
Nos termos dos artigos 29 e 30 do Regulamento do PPGCJ os alunos de doutorado serão
obrigados a cumprir os um mínimo de 35 créditos, sendo: 13 créditos nas disciplinas do Quadro
A.3, disciplinas obrigatórias da área de concentração do doutorado e 22 créditos em disciplinas
dos Quadros B.1.1, B.1.2, e B.2, disciplinas optativas, incluídas as atividades acadêmicas do
Quadro C.
A – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO PROGRAMA
A.1 – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DAS DUAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DO
MESTRADO
Quadro A.1
Nº
1
2

A.2

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS
Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
Teoria Crítica da Cidadania

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRÁT. TOTAL
3
1
4
3
0
3

- DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
CONCENTRAÇÃO DO MESTRADO

CARGA
HOR.(**)
60
45

ESPECÍFICAS

DAS

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL(*)
DDPr
DDPu

ÁREAS

DE

A.2.1 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITO ECONÔMICO
Quadro A.2.1
Nº
1

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS
Estado, Constituição e Desenvolvimento

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR. PRÁT. TOTAL
3
0
3

CARGA
HOR.(**)
45

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL(*)
DDPu

A.2.2 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Quadro A.2.2
Nº
1

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS
Teorias dos Direitos Humanos

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR. PRÁT. TOTAL
3
0
3

CARGA
HOR.(**)
45

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL(*)
DDPr
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A.3 - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO
DOUTORADO
Quadro A.3
Nº
1
2
3
4

IDENTIFICAÇÃO DAS
NÚMERO DE CRÉDITOS CARGA DEPARTAMENTO
DISCIPLINAS
TEOR. PRÁT. TOTAL HOR.(**) RESPONSÁVEL(*)
Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
3
1
4
60
DDPr
Teoria Crítica da Cidadania
3
0
3
45
DDPu
Estado, Constituição e Desenvolvimento
3
0
3
45
DDPu
Teorias dos Direitos Humanos
3
0
3
45
DDPr

B - DISCIPLINAS OPTATIVAS DO PROGRAMA
B.1 - DISCIPLINAS OPTATIVAS POR ÁREA DE CONCENTRAÇÃO
Os alunos de mestrado deverão cumprir, no mínimo, 6 créditos em disciplinas optativas
de cada área de concentração, contidas nos Quadros B.1 ou B.2.
Os alunos de doutorado poderão cumprir as disciplinas dos Quadros B1 e B2 como
disciplinas optativas comuns. Não há, para os doutorandos, disciplinas optativas da área de
concentração, somente disciplinas optativas.
B.1.1 – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITO ECONÔMICO DO MESTRADO
Quadro B.1.1
Nº

1
2
3
4
5
6

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS
Direito Constitucional Econômico
Direito da Integração Econômica
Direito, Análise Socioeconômica e
Desenvolvimento
Proteção Jurídica do Consumidor,
Cidadania e Desenvolvimento
Direitos Sociais, Desenvolvimento e
Inserção Sociolaboral
Sustentabilidade Socioambiental do
Desenvolvimento

NÚMERO
CRÉDITOS
TEOR. PRÁT.
3
0
3
0
3
0

DE

CARGA
HOR.(**)

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL(*)

TOTAL
3
3
3

45
45
45

DDPu
DDPu
DDPr

3

0

3

45

DDPr

3

0

3

45

DDPr

3

0

3

45

DDPu

B.1.2 –ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS DO MESTRADO
Quadro B.1.2
Nº
1
2
3
4
5
6

IDENTIFICAÇÃO DAS
NÚMERO DE CRÉDITOS
DISCIPLINAS
TEOR. PRÁT. TOTAL
Biotecnologia,
Desenvolvimento
e
3
0
3
Direitos Humanos
Democracia, Desenvolvimento e Direitos
3
0
3
Humanos
Migrações, Gênero e Direitos Humanos
3
0
3
Educação e Cultura em Direitos
3
0
3
Humanos
Inclusão Social, Políticas Públicas e
3
0
3
Direitos Humanos
Práticas e Instrumentos de Proteção e
3
0
3
Defesa dos Direitos Humanos

CARGA
HOR.(**)
45

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL(*)
DDPu

45

D. Filosofia ou Direito

45
45

DDPr
D. História ou Educação

45

D. Psicologia ou outro

45

DDPu
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B.2 – DISCIPLINAS OPTATIVAS (OU DE DOMÍNIO CONEXO) DAS ÁREAS DE
CONCENTRAÇÃO DO MESTRADO E DOUTORADO
De acordo com o Regulamento do PPGCJ, os alunos de mestrado deverão cumprir, no
mínimo, 6 créditos nas disciplinas do Quadro C e ou nas atividades acadêmicas diversas exibidas
no Quadro D.
Os alunos de doutorado poderão também cumprir as disciplinas do Quadro C como
disciplinas optativas, opção que se estende às atividades acadêmicas diversas exibidas no Quadro
D:
Quadro B.2
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

IDENTIFICAÇÃO DAS
NÚMERO DE CRÉDITOS
CARGA DEPARTAMENTO
DISCIPLINAS
TEOR. PRÁT. TOTAL HOR.(**) RESPONSÁVEL(*)
Diversidade de gênero, trabalho e
3
0
3
45
DDPr
desenvolvimento
Direito da Energia e Desenvolvimento
3
0
3
45
DDPr ou DDPu
Socioeconomico
Direito
Internacional
dos
Direitos
3
0
3
45
DDPu
Humanos
Direitos Humanos e Teorias Críticas
3
0
3
45
DDPr
Diversidade
Histórico-Cultural
e
3
0
3
45
DH
Desenvolvimento Regional
Direito Internacional do Desenvolvimento
3
0
3
45
DDPu ou DDPr
Departamento com
Seminários de Pesquisa I
1
0
1
15
docentes vinculados
ao PPGCJ
Temas Fundamentais de Direito I
1
0
1
15
Departamento com
docentes vinculados
ao PPGCJ
Temas Fundamentais de Direito II
2
0
2
30
Departamento com
docentes vinculados
ao PPGCJ
Temas Fundamentais de Direito III
3
0
3
45
Departamento com
docentes vinculados
ao PPGCJ
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C – ATIVIDADES ACADÊMICAS DIVERSAS
O art. 32 do Regulamento do PPGCJ determina a obrigatoriedade da atividade acadêmica
Estágio Docência para alunos-bolsistas, facultando-a aos alunos não-bolsistas do Programa. No
caso do estágio docência, com um limite máximo de 4 horas semanais, o estudante desenvolverá a
atividade durante um período letivo em disciplinas de graduação e/ou ensino médio com
acompanhamento e supervisão de professores indicados, de conformidade com os termos da
Resolução nº 26/99 do CONSEPE. No caso de Estudos Especiais, para cada 30 horas de
atividades, será atribuído um crédito prático. Os Estudos Especiais obedecem ao disposto no
artigo 41 do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPB.
Também poderão ser atribuídos de 1 a 2 créditos práticos aos discentes do Programa na
atividade acadêmica Estudos Especiais (Participação em Projetos de Extensão). A participação
dos estudantes vinculados a projetos e/ou programas de extensão universitária compreenderá um
período de 60 (sessenta) horas. As atividades de extensão serão anotadas no Histórico Escolar do
estudante com a expressão “Estudos Especiais em”. Em todo caso, discentes e docentes
vinculados ao projeto deverão apresentar relatórios com fotos, relatos, metodologias empregadas,
atividades desempenhadas, calendário de ações, listas de presença, referenciais teóricos, entre
outras formas de prestação de contas exigidas pelo financiador, que serão arquivados e, em tempo,
encaminhados para os órgãos e/ou entidades de custeio e fomento. As atividades de Estudos
Especiais obedecem ao disposto no artigo 41 do Regulamento Geral.
Quadro C
Nº
1

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS
Estágio Docência

2

Estudos Especiais (***)

(*)

(**)
(***)

NÚMERO DE CRÉDITOS CARGA DEPARTAMENTO
TEOR. PRÁT. TOTAL HOR.(**) RESPONSÁVEL(*)
0
2
2
60
Qualquer
departamento
vinculado ao PPGCJ
0
1-2
1-2
30-60
Qualquer
departamento
vinculado ao PPGCJ

DDPu – Departamento de Direito Público do CCJ.
DDPr – Departamento de Direito Privado do CCJ.
DH – Departamento de História do CCHLA.
Outro departamento da UFPB
1 crédito teórico = equivale a 15 horas-aula de atividade teórica de ensino.
1 crédito prático = equivale a 30 horas-aula de atividade prática.
Os valores indicam os créditos e cargas-horárias mínimos e máximos.
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II - EMENTAS DAS DISCIPLINAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS

A - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO PROGRAMA
1 - Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
Ciência e conhecimento; os conceitos de conhecimento científico; reconstrução do
conhecimento científico; requisitos essenciais da pesquisa científica; os métodos como meios
possíveis de objetividade do conhecimento científico; os métodos de abordagem e de
procedimento e as técnicas de pesquisa; aspectos técnicos e operativos da pesquisa jurídica;
projeto de pesquisa. Apresentação de seminários.
2 - Teoria Crítica da Cidadania
Noções gerais do instituto da cidadania. Autonomia do conceito de cidadania. Direito
natural e historia. Pessoa Humana sujeito de Direitos. Cidadania, democracia e direitos humanos.
Declarações de Direitos. Cidadania e nacionalidade. Cidadania e classe social. Liberdade na
história. Liberdade no Estado democrático. Democracia representativa e participativa.
Constituição no Estado democrático. Estado de Direito. Cidadania européia. Cidadania
internacional. Cidadania e justiça. Cidadania no Brasil.
3 - Estado, Constituição e Desenvolvimento
A evolução do Estado moderno e as relações entre as razões políticas e as razões
econômicas. O fenômeno da globalização e seus efeitos na ordem político-jurídica dos Estados.
Noções econômicas e sociopolíticas de Desenvolvimento. O processo e a programação do
desenvolvimento. A Constituição Federal e o projeto político de desenvolvimento nacional;
princípios constitucionais do projeto político de desenvolvimento nacional na Constituição de
1988. Crescimento econômico não é desenvolvimento. As opções de desenvolvimento do Brasil e
a gestão da política energética.
4 - Teorias dos Direitos Humanos
Teoria do direito e teoria dos direitos humanos. Direito e Direitos humanos: aproximação
conceitual. Da norma a faculdade. Os direitos: linguagem e analítica. Dos direitos aos deveres.
Fundamentos dos direitos humanos. Críticas clássicas aos direitos. Fins e valores do direito e dos
direitos humanos. Direitos humanos em contexto multicultural. Direito como prática social
interpretativa e a interpretação dos direitos humanos. Desenvolvimento e direitos humanos.
B – DISCIPLINAS OPTATIVAS DO PROGRAMA
1 - Direito Constitucional Econômico
Sistema constitucional brasileiro. A supremacia da constituição e o controle da
constitucionalidade das leis. A ordem econômica e social. Perspectivas do direito constitucional
brasileiro. Estado de direito e pluralismo ideológico. Direito constitucional econômico e
desenvolvimento. Planejamento econômico. O direito econômico na nova ordem mundial.
Integração e interdependência econômica internacional.
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2 - Direito da Integração Econômica
Marco teórico e conceitual da integração internacional. Integração na Europa.
Ordenamento jurídico comunitário. Fundamentos e Fontes do Direito Comunitário. Estrutura
institucional da União Européia. Integração no Continente Americano. Mercosul: estrutura
institucional e ordenamento jurídico. Blocos econômicos: ALADI, CARICOM, MCCA, NAFTA,
Pacto Andino. Associação de Livre Comércio das Américas (ALCA).
3 - Direito, Análise Socioeconômica e Desenvolvimento
Relações históricas entre Direito e Economia. Direito e política. As relações entre Estado,
Mercado e Sociedade. A fundamentação econômica do Estado. Convergências e divergências
entre análise econômica e análise jurídica. Teorias econômicas dos contratos. Teorias da regulação
econômica. Direito e Desenvolvimento, direito ao desenvolvimento. Desenvolvimento e
democracia como direitos fundamentais. Análise socioeconômica do Brasil. A ordem jurídica,
econômica e social na Constituição Federal brasileira.
4 - Direitos Sociais, Desenvolvimento e Inserção Sociolaboral
Trabalho como fator de desenvolvimento. Essencialidade do trabalho na inserção social.
Dimensões da qualidade do trabalho. O trabalhador no processo de desenvolvimento: participação
produtiva; participação usufrutuária e participação política. OIT: base social para a economia
internacional. Instrumentos de regulação; assistência e persuasão. Programa da OIT para os
direitos humanos. Globalização equânime e Agenda para o trabalho decente. Emprego e redução
da pobreza. Desafios da cooperação internacional: consensos entre redes internacionais
competentes.
5 - Proteção Jurídica do Consumidor, Cidadania e Desenvolvimento
Estudo do Direito do Consumidor dentro de duas perspectivas distintas: os direitos e as
garantias individuais e o desenvolvimento econômico. Será dado enfoque especial aos Direitos
Básicos do Consumidor, compatibilizando-os com as garantias individuais e coletivas
preconizadas na Constituição de 1988. Serão analisados, também, aspectos interessantes da
responsabilidade civil, com destaque para a atuação dos fornecedores e dos órgãos de proteção e
defesa, tudo dentro da preconizada Política Nacional das Relações de Consumo.
6 - Sustentabilidade Socioambiental do Desenvolvimento
Os problemas ambientais provocados pelo processo de desenvolvimento dominante.
Condicionantes da formação dos problemas ambientais, preocupação com seus impactos e
estratégias de tratamento. Problemas ambientais, Estado e Políticas Públicas. Conflitos sócioambientais. A Sociedade industrial e a produção de externalidades. Transferências de poluição.
Mercantilização dos recursos naturais. Sociedade de risco, sustentabilidade, justiça e democracia
ambiental. Consumo, meio ambiente e sustentabilidade. A Ordem econômica na Constituição
Federal e os princípios informadores da defesa do meio ambiente. Propriedade privada e função
social. Estratégias de
desenvolvimento sustentável, padrões de certificação e social accountability. Desenvolvimento
Limpo e Direito da água. Planejamento e gestão do desenvolvimento local e regional, com
participação social.
7 - Biotecnologia, Desenvolvimento e Direitos Humanos
Noções sobre Ética, Moral e Direito. Biotecnologias Tradicionais e Atuais. Fundamentos e
princípios da Bioética. Genética e Bioética. Bioética e Biodireito. Políticas de biossegurança
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adotadas no País. Ciência e tecnologia em saúde. Biotecnologia. Engenharia genética.
Biotecnologia agrícola sob a ótica do desenvolvimento. Propriedade intelectual: conhecimento
tradicional associado e a biopirataria. A patenteabilidade das descobertas genéticas: estudo sobre o
impacto do Projeto genoma sobre o direito das patentes. Incertezas e riscos no patenteamento de
biotecnologias: a situação brasileira corrente. A proteção ambiental da biotecnologia. Estudos de
Caso.
8 – Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos
As teorias política e os Direitos humanos. As relações entre o poder, Justiça e Direitos
Humanos. As diferentes concepções de democracia: democracia e liberalismo; democracia
socialismo. Direitos Humanos e globalização. Os novos espaços públicos da cidadania.
9 - Migrações, Gênero e Direitos Humanos
Políticas migratórias e direitos humanos. Migração e desenvolvimento. Imigração, gênero e raça.
Mulheres, trabalho e imigração. Políticas migratórias e Políticas de gênero no Brasil e América
Latina. Proteção jurídica dos imigrantes.
10 - Educação e Cultura em Direitos Humanos
Princípios pedagógicos e metodológicos que norteiam uma educação aos Direitos
Humanos e na educação formal e na educação popular, para a difusão de uma cultura da justiça,
da paz e da tolerância. O Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos.
11 - Inclusão Social, Políticas Públicas e Direitos Humanos
Os conflitos sociais e os processos de exclusão/inclusão social. A noção de
exclusão/inclusão social, seu percurso sócio-histórico e seu lugar em diferentes disciplinas
(Direito, Filosofia, Economia, Antropologia, Sociologia, Psicologia Social). Elementos
constitutivos do sistema de exclusão social: o sujeito e as instituições sociais. Exclusão/inclusão
social: subjetividades e objetividades. O estudo de grupos sociais; categorias de excluídos e
situações de exclusão. O papel da sociedade civil organizada e o dos movimentos sociais, (nível
local, nacional e internacional), na construção e promoção dos direitos humanos.
12 - Instrumentos e Garantias Jurídicas de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
Exames dos mecanismos jurídicos de acesso ao sistema internacional e nacional de
proteção aos direitos humanos, incluindo órgãos de julgamento, de monitoramento e controle;
organizações internacionais e nacionais de direitos humanos, incluindo instituições do Estado e da
sociedade civil; remédios passíveis de efetivação da proteção normativa.
13 - Diversidade de Gênero, Trabalho e Desenvolvimento
Abordagens feministas do direito. Teorias do gênero. Gênero e direitos humanos.
Cidadania e gênero. Igualdade e diferença. Esfera privada e esfera pública. Trabalho e gênero.
Gênero e mídia.
14 - Direito da Energia e Desenvolvimento Socioeconomico
Recursos energéticos. Tutela jurídica da energia no âmbito do direito constitucional. Tutela
jurídica da energia no âmbito do direito ambiental. Tutela jurídica do petróleo, gás natural e
biomassa renovável (biocombustível e biodiesel). Tutela jurídica da água. Tutela jurídica da
agricultura. Agropecuária sustentável e recursos energéticos. Marco regulador energético
brasileiro.
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15 - Direito Internacional dos Direitos Humanos
Noções gerais. Pessoa Humana como sujeito. Evolução doutrinária. Jurisdição
internacional. Sistemas internacionais de proteção. Sistemas de Nações Unidas. Sistema europeu.
Sistema interamericano. Corte Européia de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos
Humanos. Responsabilidade internacional. O Brasil na CIDH.
16 - Direitos Humanos e Teoria Crítica
O projeto iluminista e a formalização do programa dos direitos do homem e do cidadão.
Direitos naturais, direitos humanos e direito de propriedade: O projeto liberal. A crítica à
positivação dos direitos humanos enquanto “direitos naturais”. Acerca dos fundamentos dos
direitos humanos: Da liberdade dos liberais à liberdade humana. Direitos do homem versus
direitos do cidadão: Do homem egoísta da sociedade civil ao cidadão e membro da sociedade
política. Marxismo e direitos humanos. Os direitos humanos na sociedade capitalista. Direitos
humanos enquanto resposta à demanda pelas necessidades humanas. A crítica à concepção liberal
dos direitos humanos enquanto práxis jurídica e práxis política. Para uma teoria crítica dos
direitos humanos com fins públicos.
17- Diversidade Histórico-Cultural e Desenvolvimento Regional
Relações históricas entre política e economia. A diversidade histórico-cultural como
componente da regionalidade e do desenvolvimento. As diversidades regionais brasileiras e suas
inserções no Estado Nacional e no contexto internacional, em perspectiva histórica. A formação
das regiões brasileiras. A problemática do desenvolvimento nos diversos espaços regionais do
Brasil. As desigualdades regionais, sociais e econômicas e a promoção do desenvolvimento.
Medidas político-jurídicas de estímulo ao crescimento econômico. Políticas de promoção do
desenvolvimento econômico, com sustentabilidade social e humana.
18 - Direito Internacional do Desenvolvimento
Noções gerais de Direito das Gentes e de Direito Internacional do Desenvolvimento (DID).
Posição atual da matéria e evolução doutrinária. Antecedentes mediatos e imediatos do DID.
Agentes e princípios do DID. O desenvolvimento como problema internacional. Organizações
comerciais internacionais. Organizações financeiras internacionais. A América Latina e a ordem
mundial. O Direito Internacional ao Desenvolvimento como um Direito humano. Importância do
princípio de solidariedade no Direito Internacional do Desenvolvimento.

19 - Temas Fundamentais de Direito I, II e III
Disciplina, de conteúdo aberto, que deve facilitar a abordagem e permanente discussão de
temas jurídicos relevantes, redefinindo-os à luz dos contornos mais contemporâneos das teorias,
repensando avanços e potencialidades. Servirá para a atualização e oxigenação dos conteúdos
programáticos do curso, podendo ser ministrada com 1, 2 ou 3 créditos teóricos (15, 30 ou 45
horas-aulas).
20 - Seminários de Pesquisa I, II e III
Disciplina que deverá abordar a pesquisa e as interfaces da pesquisa científico-jurídica no
âmbito do PPGCJ, colocando em contato as várias pesquisas do Programa e extraindo o perfil
interdisciplinar dos temas, facilitando a composição de grupos de pesquisa e o fortalecimento das
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linhas de pesquisa do programa. Poderá ser ministrada com 1, 2 ou 3 créditos teóricos (15, 30 ou
45 horas-aulas). A bibliografia
relativa aos temas dos alunos e ao trabalho metodológico de cada orientador com o seu grupo
temático de pesquisadores.
C – ATIVIDADES ACADÊMICAS DIVERSAS
1 - Estágio Docência
Atividade acadêmica a ser desenvolvida de acordo com os termos da Resolução nº 26/99
do CONSEPE e do artigo 30 do Regulamento do Programa.
2 - Estudos Especiais
As atividades acadêmicas, definidas como Estudos Especiais, a serem desenvolvidas pelo
aluno obedecerão ao disposto no artigo 41 do Regulamento Geral e inciso IV e parágrafos do
artigo 28 do Regulamento do PPGCJ.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO N° 02/2015
Aprova o Regimento Interno do Centro de Ciências
Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba.
O Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições e
tendo em vista a deliberação do plenário adotada em reunião ordinária realizada em 20 de março de
2015 (Processo nº 23074.008063/2014-50),
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal
da Paraíba conforme anexo I desta Resolução.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conselho Universitário da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 24 de março
de 2015.

MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ
Presidente

ANEXO I DA RESOLUÇÃO 02/2015 – CONSUNI
REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, DAS FINALIDADES E DOS OBJETIVOS
Art. 1º - O Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, criado
pela Resolução 44/89, de 28/07/89, do Conselho Universitário, devidamente homologada pelo
Parecer nº 585, de 05.07.90, do Conselho Federal de Educação, constante do Processo
Administrativo nº 23001001004/88-33, integra o sistema de ensino, pesquisa e extensão da
UFPB como órgão executivo em nível intermediário de administração, agrupando Unidades
Didático-Científicas (Departamentos); Unidades Didático-Pedagógicas (Coordenações de
Curso); Órgãos Suplementares e outras unidades de apoio, científico e administrativo, nos
termos do artigo 6º do Regimento Geral da UFPB.
§ 1º O CCJ possui 04 (quatro) Cursos de Graduação em Direito, modalidade
bacharelado, sendo 02 Cursos, criados pelo Decreto 33.404, de 28.07.1953, que funcionam no
campus da UFPB, João Pessoa, e 02 Cursos criados pela Resolução 03/2009, de 26.05.2009
do CONSUNI, no âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI, que funcionam na unidade avançada da UFPB-CCJ, na
cidade de Santa Rita.
§ 2º. O CCJ possui um Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, em níveis
de Mestrado e Doutorado.
Art. 2º. O CCJ, regido pela Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), de 20 de dezembro de 1996, pelo Estatuto da UFPB, pelo Regimento Geral da
UFPB e pelo presente Regimento, tem como finalidade o desenvolvimento de atividades
integradas de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a relação interdisciplinar entre as
várias áreas de conhecimento abrangidas pelo Centro.
§ 1º. As atividades de ensino deverão levar à formação de profissionais preparados
para atuar nas demandas regionais, nacionais e internacionais.
§ 2º. As atividades de pesquisa terão por objetivo prioritário o enfrentamento de
problemas sócio-jurídicos da região, nos seus diversos níveis de complexidade.
§ 3º. As ações de extensão, promovidas em articulação com outras instituições
públicas ou privadas, visam à integração da Universidade com a comunidade, em processo
que se dá conjugado à pesquisa, no sentido da melhoria da relação ensino-aprendizagem.

TÍTULO II
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E ACADÊMICA
Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 3º. A Comunidade Universitária do CCJ é formada pelo conjunto de professores,
alunos e servidores, diversificados em suas atribuições e funções e unificados sem seus
objetivos.
Parágrafo único. Participam da comunidade universitária do Centro, organizações da
sociedade civil e organizações estatais integradas em ações concretas de desenvolvimento
acadêmico-científico e de extensão, na qualidade de colaboradores.
Capítulo II
DO CORPO DOCENTE
Art. 4º. O corpo docente do Centro é o conjunto de todos os professores do magistério
de nível superior que exerçam atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica ou
universitária.
Parágrafo único. O corpo docente poderá contar com a colaboração de professores
visitantes e colaboradores voluntários de acordo com o Estatuto da UFPB e normas vigentes.
Capítulo III
DO CORPO DISCENTE
Art. 5º. O corpo discente compreende as categorias de alunos regulares e especiais,
com direitos e deveres definidos no Estatuto da UFPB, no Regimento Geral da UFPB e no
Regimento Interno do Centro.
§ 1º. São alunos regulares os cadastrados em Cursos de Graduação ou Cursos ou
Programas de Pós-Graduação, além daqueles matriculados em Cursos Sequenciais.
§ 2º. São alunos especiais os matriculados em Cursos de Extensão ou em disciplinas
isoladas de Cursos de Graduação ou de Cursos ou Programas de Pós-Graduação.
Capítulo IV
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 6º. O corpo técnico-administrativo do Centro é o conjunto de servidores
qualificados e habilitados do CCJ, para funções específicas da administração geral, da gestão
universitária e acadêmica.
Art. 7º. A representação dos funcionários técnicos-administrativos, junto aos Plenários
dos Departamentos ao Conselho de Centro, far-se-á nos termos deste Regimento.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Capítulo I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 8º. A estrutura orgânica do Centro de Ciências Jurídicas compreende os órgãos
integrantes de sua estrutura básica, com definições e atribuições estabelecidas pelo Estatuto e

Regimento Geral da Universidade Federal da Paraíba e os órgãos integrantes de sua estrutura,
definidas e disciplinadas, no que couber, por este Regimento.
Art. 9º. São órgãos integrantes da estrutura básica do Centro de Ciências Jurídicas:
I – Conselho de Centro;
II – Diretoria;
III – Departamentos Acadêmicos (Unidades Didático-Científicas);
IV – Coordenações dos Cursos de Graduação em Direito;
V – Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas.
Art. 10. Os Departamentos Acadêmicos que compõem o CCJ são os seguintes:
a) No Campus de João Pessoa:
I – Departamento de Direito Privado (DDPR);
II – Departamento de Direito Processual e Prática Jurídica (DDPPJ);
III – Departamento de Direito Público (DDPU).
b) Na unidade avançada de Santa Rita:
I – Departamento de Ciências Jurídicas Santa Rita (DCJ – Santa Rita).
Capítulo II
DO CONSELHO DE CENTRO

Art. 11. O Conselho de Centro é órgão deliberativo com composição e atribuições
definidas conforme Título IV, Capítulo I, art. 50 do Estatuto da UFPB e conforme Capítulo II,
Seção I, art. 9º do Regimento Geral da UFPB, formado pelos seguintes membros:
a) Diretor(a) do Centro;
b) Vice-Diretor(a) do Centro;
c) Chefes dos Departamentos do Centro;
d) 2 representantes dos servidores técnico-administrativos (um para cada
unidade/campus);
e) Coordenadores dos Cursos de Graduação em Direito;
f) Coordenador(a) da Pós-Graduação;
g) Representantes Discentes (um para cada unidade).
§ 1º. Tomarão parte nas reuniões do Conselho de Centro, sem direito a voto, os
assessores da Direção e os Coordenadores de Órgãos Suplementares.
§ 2º. Poderão participar das reuniões, a critério do Conselho de Centro, sem direito a
voto, convidados que possam trazer esclarecimentos sobre assuntos específicos constantes da
pauta da reunião.
§ 3º. Os representantes discentes serão eleitos pela comunidade estudantil dos Cursos
de Direito (sede e extensão Santa Rita), na proporção definida pelo Regimento Geral da
UFPB, com mandato de um ano, sendo permitida uma recondução.
§ 4º. Os representantes dos servidores técnico-administrativos (sede e extensão Santa
Rita) serão eleitos entre os seus pares*, na proporção definida pelo Regimento Geral da
UFPB, mandato de um ano, sendo permitida uma recondução.

Art. 12. Compete ao Conselho de Centro, além das atribuições fixadas no artigo 9º do
Regimento Geral da UFPB:
I – definir a política a ser seguida pelo Centro de Ciências Jurídicas, considerando a
adequação do ensino na área jurídica nos seus diversos níveis de formação, com vistas a uma
melhor integração Universidade-Comunidade;
II – promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no
âmbito das Unidades Didático-Científicas do Centro, compatibilizando-as com os programas
de outros órgãos envolvidos naquelas atividades;
III – apreciar, em grau de recurso, as matérias decididas pela Direção, pelos
Departamentos, Colegiados de Cursos de graduação e pós e demais órgãos do Centro;
IV – propor aos órgãos competentes da Universidade a reformulação da estrutura
departamental do Centro, bem como, a criação de novos cursos e a extinção ou suspensão dos
existentes, conforme letra d, inciso XIII do artigo 9º do Regimento Geral da UFPB;
V – Editar atos administrativos regulamentares necessários à complementação deste
regimento;
VI – deliberar sobre outros assuntos que envolvam a política pedagógica e
administrativa do Centro, decididos pelos órgãos colegiados do Centro, não especificados nos
incisos anteriores, concernentes às suas atribuições, previstos no art. 50, caput, do Estatuto
Geral da UFPB e no art. 9° do Regimento Geral da UFPB.
Art. 13. O Conselho de Centro reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando houver matéria que justifique sua convocação.
§ 1º. As reuniões do Conselho de Centro serão convocadas pela Direção do Centro,
através de citação nominal a todos os Conselheiros, com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas.
§ 2º. A convocação deverá conter a Ordem do Dia com a indicação da matéria que será
objeto da reunião.
§ 3º. As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Direção do Centro, por sua
iniciativa ou mediante requerimento da maioria simples dos seus membros, indicando os
motivos da convocação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 4º. Quando a reunião extraordinária for solicitada por requerimento da maioria
simples dos membros, a Direção do Centro terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
despachar a convocação.
§ 5º. As reuniões do Conselho de Centro se instalarão com a presença da maioria
simples de seus membros, e decidirão por maioria simples dos presentes, exceto nos casos
previstos no Regimento Geral da UFPB.
§ 6º. Das decisões do Conselho de Centro caberá recurso, dentro de 10 (dez) dias
corridos, a partir da ciência do(a) interessado(a), para os órgãos da administração superior,
nos âmbitos específicos de suas atribuições.
Art. 14. O Conselho de Centro organizará o processo de consulta à comunidade
acadêmica para ocupar os cargos de Direção e Vice-Direção e a encaminhará para nomeação
pela Reitoria, em conformidade com as normas vigentes.

Capítulo IV
DA DIREÇÃO DO CENTRO

Art. 15. A Direção do Centro é constituída de:
I – Direção e Vice-Direção;
II – Secretaria Administrativa;
III – Assessoria Acadêmico-administrativa;
IV – Setor de Gestão de Pessoas;
V – Setor de Gestão de Patrimônio;
VI – Setor de Informática e Redes;
VII – Assessorias Didático-Científico-Pedagógicas (nos campos da Extensão; Pesquisa
Científica e Pós-Graduação; Graduação; Estágio; Convênios; Monitoria; e Coordenação de
Monografias);
VIII - Núcleo Docente Estruturante;
IX - Núcleos de Prática Jurídica (Resolução 27/2010 de 23/08/2010 do CONSUNI,
ajustada à nova realidade), sendo um para cada unidade do CCJ (Campus João Pessoa e
Extensão Santa Rita), e Escritórios de Prática Jurídica, que servirão às duas unidades;
X – Biblioteca Setorial.
Seção I
Da Direção
Art. 16. A Direção do CCJ é o órgão executivo do CCJ, encarregado de planejar,
superintender, dirigir, orientar, coordenar, acompanhar, avaliar, controlar e fiscalizar todas as
atividades dessa unidade da UFPB.
Parágrafo Único. A indicação dos nomes para os cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) darse-á na forma disposta no Regimento Geral da UFPB, após consulta à comunidade acadêmica.
Art. 17. A Direção será exercida por um(a) Diretor(a), titular do cargo, tendo um(a)
Vice-Diretor(a) que o(a) substitui em suas faltas e impedimentos eventuais.
§ 1º. Os cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do Centro somente podem ser
exercidos por professor(a) ocupante de cargo ou emprego da carreira de magistério superior,
em regime de dedicação exclusiva, com titulação mínima de Doutorado conforme Resolução
CONSUNI nº 28/2008 de 29 de agosto de 2012.
§ 2º. Além da atribuição específica de substituir o(a) Diretor(a), o(a) Vice-Diretor(a)
poderá exercer outras funções na administração do Centro que lhe sejam conferidas por
delegação pelo(a) Diretor(a).
§ 3º. Nas ausências ou impedimentos eventuais e simultâneos do(a) Diretor(a) e do(a)
Vice-Diretor(a), a Direção será exercida pelo integrante do corpo docente mais antigo na
carreira do magistério superior da UFPB, dentre os Conselheiros do Conselho de Centro do
CCJ.
Art. 18. São atribuições da Direção do Centro, além das previstas no Estatuto e
Regimento Geral da UFPB:
a) Cumprir as políticas de ensino definidas pelo Conselho de Centro, articulando-se,
inclusive, com outras instituições;

b) Delegar poderes ao Vice-Diretor para desempenhar atividades de caráter permanente ou
transitório;
c) Designar e dar posse aos assessores, coordenadores e vice-coordenadores dos órgãos
suplementares do CCJ, indicados de comum acordo com as chefias departamentais;
d) Propor à Administração Superior da UPFB convênios a serem celebrados com outras
instituições que permitam a utilização de seus serviços no campo do ensino-aprendizagem
e da pesquisa;
e) Encaminhar ao Reitor os nomes dos Chefes, Subchefes de Departamentos e de
Coordenadores e Vice-Coordenadores, representantes do Consepe e Consuni, para fins de
designação, após consulta à comunidade acadêmica;
f) Apoiar o sistema de estágios, monitorias, pesquisa, extensão e monografias, do Centro
objetivando ampliá-lo e melhorá-lo;
g) Fomentar a capacitação do pessoal técnico-administrativo lotado no CCJ, através de
cursos e treinamentos;
h) Aplicar as penalidades regimentais a docentes, servidores técnicos-administrativos e
discentes no âmbito de sua competência e em conformidade com o Regimento Geral da
UFPB;
i) Praticar todos os demais atos inerentes às suas funções.
Seção II
Da Secretaria Administrativa
Art. 19. A Secretaria Administrativa do Centro é órgão de apoio administrativo à
Direção, sendo de sua competência a execução de funções administrativas.
Art. 20. A Secretaria será dirigida por um(a) servidor(a) indicado(a) pelo(a) Diretor(a)
do Centro e nomeado(a) pelo(a) Reitor(a).
Art. 21. São atribuições da Secretaria Administrativa do Centro:
I – Zelar pelo expediente;
II – Organizar as comunicações, protocolo geral, arquivo e controle do Centro;
III – Realizar os serviços de comunicação da Secretaria do Conselho de Centro;
IV – Fiscalizar os boletins mensais de frequência, férias, remoções ou afastamentos
dos servidores lotados no Centro, comunicando à Direção;
V - Supervisionar os serviços de reprografia, informática, manutenção e controle da
utilização de equipamentos audiovisuais;
VI – Supervisionar os espaços gerais do centro, no que diz respeito ao uso do
auditório, sala de multimeios e outros ambientes, para cessão interna ou externa ao CCJ.
Seção III
Da Assessoria Acadêmico-administrativa
Art. 22. O Assessor Administrativo-Acadêmico do CCJ será livremente designado
pela Direção do Centro, dentre os docentes e servidores técnico-administrativos lotados no
Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, observadas as restrições previstas no art. 117, VIII da
Lei 8.112/1990.

Art. 23. A função de Assessor Administrativo-Acadêmico é exonerável ad nutum a
critério da Direção do CCJ.
Art. 24. Compete ao Assessor Administrativo-Acadêmico assessorar a Direção do CCJ
em matérias administrativas e acadêmicas em geral, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas de acordo com o art. 116, IV, da Lei n.º 8.112/1990, inclusive:
I - Minutar portarias, resoluções e demais atos administrativos congêneres;
II - Propor soluções e rotinas administrativas objetivando dar mais eficiência aos
serviços do Centro de Ciências Jurídicas;
III - Opinar, quando solicitado, sobre o mérito administrativo dos atos de competência
da Direção do CCJ;
IV - Formular, encaminhar e acompanhar as consultas jurídicas da Diretoria do CCJ à
Procuradoria Geral da UFPB, dando-lhe os subsídios necessários para regular
pronunciamento;
V - Formular, encaminhar e acompanhar as propostas e projetos acadêmicos da
Diretoria do CCJ, fornecendo às Pró-Reitorias e demais órgãos da UFPB os subsídios
necessários para regular pronunciamento;
VI - Cumprir outras atribuições que lhe forem confiadas pela Direção do CCJ.
Seção IV
Do Setor de Gestão de Pessoas
Art. 25. O Setor de Gestão de Pessoas contará com a Assessoria de Gestão de Pessoas,
exercida por um(a) assessor(a), auxiliado por um ou mais servidores, com a função de
subsidiar as ações da Direção, sem poder disciplinar, e agindo em conformidade com o
disposto na legislação federal (Lei 7.923/89 e outros diplomas legais) que disciplinem
matérias relativas ao pessoal civil do Poder Executivo.
Art. 26. O(A) responsável pela Assessoria de Gestão de Pessoas é indicado(a) pelo(a)
Diretor(a) do Centro após aprovação do Conselho de Centro e será nomeado(a) pelo(a)
Reitor(a).
Art. 27. São atribuições da Assessoria de Gestão de Pessoas:
I – Exercer controle técnico e administrativo dos servidores lotados no Centro e
auxiliar os responsáveis pelas Unidades Acadêmico-Administrativas do CCJ na gestão dos
seus respectivos quadros de pessoal técnico-administrativo;
II – Organizar e manter atualizado o cadastro individual e as pastas funcionais dos
servidores técnico-administrativos e docentes;
III – Atender às demandas dos servidores (docentes e técnico-administrativos) e
preparar a documentação necessária para licenças, afastamentos, aposentadoria, controle de
férias, perícias médicas, controle de freqüência, entre outros;
IV - Atender às demandas dos servidores e preparar a documentação necessária para
solicitações de diárias e passagens, verificada a disponibilidade financeira junto à Assessoria
de Gestão de Patrimônio;
V – Intermediar a comunicação entre servidores (docentes e técnico-administrativos),
a Direção do Centro e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP;

VI – Fornecer subsídios aos responsáveis por setores e unidades e também à Direção
do Centro para a decisão de concessão ou indeferimento de direitos pleiteados pelos
servidores (docentes ou técnico-administrativos), no que tange à sua situação funcional;
VII – supervisionar, organizar e fiscalizar os serviços de transporte do Centro.
Seção V
Do Setor de Gestão de Patrimônio
Art. 28. A Gestão de Patrimônio é o órgão de apoio às atividades financeiras e
orçamentárias do CCJ, sendo formado por uma equipe de servidores(as), inclusive aqueles(as)
lotados(as) no Almoxarifado do CCJ.
Parágrafo Único. O almoxarifado é responsável pelo recebimento de materiais de
consumo, estoque, distribuição e controle, como também pela operação do sistema
administrativo de material do Centro.
Art. 29. O(A) responsável pela Gestão do Patrimônio é indicado(a) pelo(a) Diretor(a)
do Centro após aprovação do Conselho de Centro, e será nomeado(a) pelo(a) Reitor(a).
Art. 30. São atribuições do Gestor de Patrimônio:
I – efetivar a execução do orçamento anual do Centro;
II – realizar todos os pagamentos relativos a compras, serviços, diárias, passagens e
outras despesas, prestando contas dos processos ao Departamento de Contabilidade e
Finanças da UFPB;
III – elaborar relatórios para assessorar as tomadas de decisão da Direção;
Seção VI
Do Setor de Informática e Redes
Art. 31. O Setor de Informática e Redes é o órgão de apoio às atividades de
informática do CCJ, sendo formado por uma equipe de servidores.
Art. 32. O(A) responsável pela Assessoria de Informática e Redes é indicado(a)
pelo(a) Diretor(a) do Centro após aprovação do Conselho de Centro, e será nomeado(a)
pelo(a) Reitor(a).
Art. 33. São atribuições da Assessoria de Informática e Redes:
I – Executar manutenção de equipamentos de informática;
II – Instalar, configurar e dar suporte em sistemas operacionais diversos;
III – Executar as atividades de manutenção e configuração de equipamentos de rede
(Intranet e Internet);
IV – Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e mediante
orientação superior.
Art. 34. No Setor de Informática e Redes funciona o Laboratório de Informática do
CCJ (LINJUR), com Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Centro do CCJ.
Parágrafo Único. São atribuições do Laboratório de Informática:
I – Disponibilizar computadores para acessar internet, facilitando trabalhos e
pesquisas;
II – Oferecer espaços para aulas diferenciadas com utilização da rede de informática;

III – Executar as atualizações no endereço eletrônico do centro na internet;
IV – Manter um cadastro dos usuários para fins de controle de acesso e utilização do
espaço, equipamentos e serviços oferecidos pelo Laboratório.

Seção VII
Das Assessorias Didático-Científico-Pedagógicas
Art. 35. As assessorias didático-científico-pedagógicas do CCJ abrangem a assessoria
de Extensão; Pesquisa Científica e Pós-Graduação; Graduação; Estágio; Convênios;
Monitoria; e também pela Coordenação de Monografias e pelo Núcleo Docente Estruturante.
Art. 36. O(A)s responsáveis pelas Assessorias didático-científico-pedagógicas, pela
Coordenação de Monografias e pelo Núcleo Docente Estruturante serão indicados(as) pelo(a)
Diretor(a) do Centro após aprovação do Conselho de Centro e será(ão) nomeados(as) pelo(a)
Diretor(a).
Parágrafo Único. No caso da unidade de Santa Rita, o(a)s responsáveis pelas
Assessorias Didática-científico-pedagógicas, pela Coordenação de Monitoria e pelo Núcleo
Docente Estruturante serão nomeados pela Direção de Centro, após deliberação do Colegiado
do DCJ.
Art. 37. São atribuições da Assessoria de Extensão Universitária:
I – Assessorar a Direção do Centro em assuntos relacionados à extensão em todos os
seus aspectos;
II – Encaminhar a Direção do Centro as propostas semestrais de atividades de
extensão, consolidadas;
III – Consolidar os relatórios semestrais de atividades de Extensão dos Departamentos;
IV – Acompanhar, coordenar e avaliar a execução de todas as atividades de extensão
desenvolvidas pelo Centro;
V - Divulgar as atividades de extensão desenvolvidas pelo Centro no âmbito Local,
Estadual, Nacional e Internacional;
VI - Fazer todos os encaminhamentos necessários para o perfeito desenvolvimento das
atividades de Extensão do Centro;
VII - Aprovar os Cursos de Extensão com carga horária inferior a 60 (sessenta) horas;
VIII - Outras atividades que se fizerem necessárias.
Art. 38. São atribuições da Assessoria de Pesquisa Científica e Pós-Graduação:
I – Atender às demandas da Direção ou da PRPG, promovendo discussão sobre rumos,
direcionamentos e metas para as atividades de pesquisa, visando explorar as potencialidades
do centro e, ao mesmo tempo, atender aos interesses acadêmicos e da sociedade, respeitandose as linhas de pesquisa e individualidade da cada docente;
II – Assessorar o Diretor do Centro com a indicação de nomes para a composição do
Comitê Gestor;
III – Manter atualizada a relação dos pesquisadores com bolsa de produtividade do
CNPq do Centro;
IV – Participar ativamente na organização e no acompanhamento sistemático das
ações do Programa, divulgação do processo seletivo, ENIC, etc;

V – Manter-se atualizado quanto às normas do Programa de Iniciação Científica, de
acordo com edital pertinente, além de divulgar calendário (inscrição de projetos; envio de
relatório parcial e final; inscrição em congressos, etc.) em reuniões do Conselho de Centro
e/ou Departamentais, incentivando a participação de alunos e professores no Programa e
eventos a ele relacionados;
VI – Manter relacionamento com membros do Comitê Gestor de Pesquisas do Centro;
VII – Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do Programa de PósGraduação do Centro;
VIII – Incentivar a participação de alunos e professores do Centro nos eventos do
Programa;
IX – Estimular, apoiar e divulgar as atividades de pesquisa desenvolvidas no centro,
destacando a integração destas com o ensino e a extensão.
X – Acompanhar as chamadas dos órgãos de fomento à pesquisa, divulgando-as no
centro;
XI – Realizar cadastramento de projetos de pesquisa aprovados nos Departamentos,
registrando-os na Coordenação Geral de Pesquisa da PRPG e enviando-os a CGPq para
registro.
XII – Manter atualizados os dados para contato, que possibilitarão a solicitação e
recebimento de informações de interesse dos docentes e discentes integrantes de projetos de
Iniciação Científica.
XIII – Acompanhar as ações do PPGCJ e facilitar o diálogo entre o PPGCJ e os
demais setores do centro;
XIV – Acompanhar, juntamente com a direção do centro e outros setores acadêmicos,
a realização de cursos de pós-graduação lato sensu;
XV – Acompanhar a realização das pesquisas docentes e a atualização dos currículos
Lattes dos docentes do centro;
XVI – Atualizar a home page no tocante às notícias do setor de pesquisa e pósgraduação, podendo vir a propor menus específicos, como a criação de revista e boletins
periódicos.
Art. 39. São atribuições da Assessoria de Graduação:
I – Articular os cursos de graduação do CCJ para fortalecer a reestruturação e
implementação dos projetos político-pedagógicos de forma a preparar recursos humanos com
perfil para as atividades jurídicas e pesquisas;
II – Acompanhar a expansão dos projetos de monitoria, estágios e integração
acadêmica dos discentes;
III – Apoiar Coordenações de cursos e Departamentos na interlocução com a prática
de estágios de modo a viabilizar suas atividades acadêmicas;
IV – Aprimorar a sistemática de alocação de disciplinas em sala de aula, utilização do
laboratório de informática e de colação de grau dos concluintes;
V – Apoiar o programa de avaliação institucional e acadêmica;
VI – Participar das reuniões do NDE.
Art. 40. São atribuições da Assessoria de Estágio:

I – Otimizar os projetos de estágio no âmbito do Centro de maneira a garantir que as
atividades estejam dentro das necessidades essenciais das disciplinas ministradas pelos Cursos
oferecidos pelo CCJ;
II – Acompanhar os discentes em estágio através de acompanhamento dos relatórios
de estágio e monitorias, devendo ser elaborados e apresentados trimestralmente pelos
discentes aos seus professores supervisores/orientadores, visando evitar desvirtuamentos das
funções do estágio e da monitoria;
III – Orientar professores supervisores e monitores visando à adequação das
necessidades acadêmicas do professor-supervisor e dos discentes;
IV – Propor a Direção de Centro a celebração de convênios, e atualizações destes, com
Instituições, Empresas, entes da Administração e demais órgãos públicos, bem como
Escritórios de Advocacia, para facilitação do acesso dos discentes aos estágios, nos termos
definidos pela legislação pertinente a matéria.
V – Verificar e acompanhar os estágios celebrados com os Escritórios de Advocacia
conveniados, através de relatórios do(s) responsável(eis) pelo escritório e o estagiário,
anualmente, ou enquanto durar o período de estágio estabelecido.
Art. 41. São atribuições da Assessoria de Convênios:
I – Elaborar e acompanhar a execução dos convêncios, acordos, contratos e termos de
cooperação firmados pelo Centro de Ciências Jurídicas;
III – Informar a Direção do Centro o cumprimento, descumprimento ou
desvirtuamentos na execução de convêncios, acordos, contratos e termos de cooperação
firmados pelo Centro de Ciências Jurídicas;
IV – Manter contato com os setores da UFPB responsáveis por Acordos e Convênios
para fins de obter informações e orientar os membros do Centro de Ciências Jurídicas em
relação aos encaminhamentos a ser dados na formalização, execução e cumprimento dos
convêncios, acordos, contratos e termos de cooperação firmados pelo CCJ/UFPB.
Art. 42. São atribuições da Coordenação de Monografias:
I - participar das reuniões do colegiado dos cursos de graduação e do NDE,
quando estiver em pauta a discussão dos Trabalhos de Conclusão de Curso TCCs;
II - Acompanhar a execução curricular no que diz respeito às disciplinas de
caráter metodológico do curso;
III - Coordenar a distribuição das orientações dos TCCs entre os docentes do
curso que possuam graduação stricto sensu;
IV - Articular com os departamentos um sistema de plantão de dúvidas para
atender aos graduandos na elaboração de sua monografia;
V - Estabelecer, de acordo com o calendário escolar, uma semana de defesas de
monografia a cada período letivo e propor políticas de ajustamento das áreas
finais de aprofundamento ao perfil de cada curso, entre outras providências.
VI – Compor as Bancas de Defesa de Monografias, de acordo com as áreas de
trabalho pertinentes a cada docente.

Seção VIII
Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Art. 43. O NDE é composto por, no mínimo, 5 (cinco) professores ligados a cada
curso de graduação, nomeados pela Direção do Centro, entre professores com pós-graduação
stricto sensu, destes, ao menos 20% com regime de trabalho integral, sendo os seus mandatos
de dois anos, renováveis por igual período.
§ 1º. O(A) Coordenador(a) do Curso será, necessariamente, parte integrante do NDE;
§ 2º. Para assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do curso, não
poderá haver renovação total dos membros do NDE.
§ 3º. A Unidade Avançada de Santa Rita terá NDE próprio com composição nos
mesmos moldes do caput deste artigo, cujos membros serão escolhidos pelo Colegiado do
DCJ e nomeados pela Direção.
Art. 44. São atribuições do NDE, entre outras:
I.

Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino do curso de graduação ao qual se encontra vinculado;

II.

Incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão oriundas das
necessidades da graduação, exigências do mercado e afinadas com as políticas
públicas relativas às áreas de conhecimento do curso;

III.

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares nacionais;

IV.

Recomendar aos colegiados dos cursos, assessorias de graduação e
coordenações de monografias medidas e políticas no interesse do melhor
cumprimento das metas do curso.

Núcleos de Prática Jurídica
Art. 45. Os Núcleos de Prática Jurídica dos cursos de Direito (campus da UFPB e
unidade de Santa Rita) podem funcionar através de Escritórios de Prática Jurídica ou de outras
modalidades de atividades práticas, sendo responsáveis pela interação dos alunos com a
sociedade, pela prática real e/ou simulada de atividades curriculares relacionadas com as
práticas jurídicas, coordenados por docentes nomeados pela Direção, cujos nomes serão
homologados pelo Conselho do Centro.
Parágrafo único. Compete aos NPJs:
I - Organizar e realizar o estágio curricular de prática jurídica dos alunos matriculados
no Curso de Direito da UFPB, bem como de alunos de outras instituições que celebrem
convênio com a UFPB para desenvolvimento de atividades de estágio, consoante o disposto
no art. 7º da Resolução nº 009/2004 do Conselho nacional da Educação;
II – Proporcionar aos discentes do Curso de Direito, através de atividades simuladas e
reais, o contato e treinamento com o universo das profissões jurídicas, em atividades de
pesquisa e extensão, tornando-o apto para inserção no mercado de trabalho;
III – Desenvolver no estagiário o senso e a responsabilidade ético-profissional através
da compreensão da causalidade e finalidade de sua atuação profissional;

IV – Auxiliar e fomentar no graduando do Curso de Direito uma formação
humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à correta compreensão interdisciplinar
do fenômeno jurídico e das transformações sociais.
Art. 46. As atividades de mediação de conflitos, conciliação e arbitragem ficam
vinculadas aos NPJs, no âmbito de cada respectivo projeto, sendo responsáveis os respectivos
coordenadores, desde que tudo se realize em conformidade com a legislação pertinente.
Parágrafo Único. Para a realização das atividades de mediação de conflitos,
conciliação e arbitragem, o(s) docente(s) responsável(eis) necessariamente deverá(ao) ter
realizado o curso exigido pelo CNJ em sua integralidade.
Art. 47. É vedado aos Núcleos de Prática Jurídica, aos Escritórios de Prática Jurídica
ou outra modalidade de setor com atuação prática efetuar qualquer tipo de cobrança pela
prestação de serviços à Comunidade, ou pelo cumprimento de seus objetivos acadêmicos.
Art. 48. É vedada a utilização dos Núcleos de Prática Jurídica e aos Escritórios de
Prática Jurídica para finalidades que não estejam vinculadas as atividades acadêmicas do
CCJ/UFPB.

Seção IX
Biblioteca Setorial
Art. 49. As Bibliotecas Setoriais do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB integram
o SISTEMOTECA da UFPB e têm a função de prover a infraestrutura bibliográfica,
documentária e informacional para apoiar as atividades dos cursos de Direito ligados ao
CCJ-UFPB;
§1º. Deverá centrar seus objetivos nas necessidades informacionais do individuo,
membro da comunidade universitária, participando efetivamente das atividades de ensino,
pesquisa e extensão do Centro de Ciências Jurídicas, através da prestação de serviços de
informação, documentação e comunicação necessárias ao desenvolvimento dos seus
programas acadêmicos.
§ 2º. São atribuições da Biblioteca Setorial, por seus responsáveis:
I.
Selecionar e adquirir material documental que interesse ao ensino, a
pesquisa, e a extensão;
II.
Efetuar os registros que permitam assegurar o controle e a avaliação do
material documental;
III.
Tratar o material documental de acordo com os processos técnicos adotados;
IV.
Fazer circular, para fins de disseminação de informação junto ao usuário, as
coleções bibliográficas e audiovisuais;
V.
Oferecer serviços de documentação e informação para apoio aos programas
de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão.
VI.
Verificar as consultas, empréstimos e devolução do material, buscando zelar
pela utilização e manutenção do acervo promovendo o seu bom uso, em prol
da comunidade acadêmica.

Capítulo IV
DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS
Art. 50. O Departamento Acadêmico é o órgão da estrutura organizacional
universitária que se ocupa do planejamento e execução das atividades de ensino, pesquisa e
extensão numa determinada área de conhecimento, agregando os recursos materiais e
humanos necessários.
Art. 51. Cada Departamento será organizado e estruturado tendo como base o
Plenário, e atua como instância deliberativa e consultiva sobre políticas, estratégias e rotinas
administrativas, acadêmicas, didático-científica-pedagógicas.
Art. 52. O Plenário do Departamento é constituído de:
I – todos os docentes lotados no Departamento, em efetivo exercício de suas atividades
na UFPB;
II – dois representantes do corpo discente, escolhidos entre os estudantes do(s)
Curso(s) de Graduação, indicados pelo diretório acadêmico respectivo, com mandato de 1
(um) ano;
III – dois representantes do corpo técnico-administrativo, lotados no Departamento,
escolhidos entre seus pares, com mandato de 2 (dois) anos.
§ 1º. Cada Centro Acadêmico Estudantil e Diretório Acadêmico do(s) curso(s)
vinculado(s) ao Departamento escolherá a representação do corpo discente, encaminhando os
nomes dos escolhidos para Chefe e Sub-Chefe do Departamento.
§ 2º. Os representantes referidos nos incisos II e III serão escolhidos
concomitantemente com seus respectivos suplentes.
§ 3º. Poderão ser constituídas Câmara de caráter permanente, Comissões Especiais,
Comitês, Grupos de Trabalho ou Grupos de tarefa, para estudo de temas especiais, assim
como para o encaminhamento ou operacionalização de ações da competência do
Departamento Acadêmico, facilitando as análises, deliberações e decisões do Plenário.
Art. 53. A instalação da reunião do plenário dar-se-à com a presença da maioria
absoluta dos seus membros, observado o disposto no Regimento Geral da UFPB.
Parágrafo Único. As deliberações do Plenário do Departamento Acadêmico serão
tomadas por maioria simples de votos dentre os presentes, observado o Regimento Geral da
UFPB.
Art. 54. Compete ao Plenário do Departamento Acadêmico:
I – Aprovar os planos que definem políticas de ensino, pesquisa, extensão,
administração, qualificação de seu corpo docente e técnico-administrativo;
II – Eleger seus representantes nos Colegiados de Curso;
III – Apreciar e aprovar as ementas, os planos de Curso e programas de ensino das
disciplinas de sua responsabilidade;
IV – Apreciar planos, programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão;
V – Referendar os nomes dos professores indicados pelo Chefe do Departamento para
participar de banca examinadora de processo seletivo visando à admissão de pessoal para o
corpo docente efetivo, visitante ou substituto;
VI – Avaliar e aprovar os planos de trabalho dos docentes;
VII – Opinar nas indicações dos assessores acadêmicos do CCJ (como monitoria,
pesquisa, extensão, TCCs, NPJ, integrantes do NDE e/ou outros) feitas pela Direção do CCJ,
mediante consulta ao Colegiado departamental;

VIII – Apreciar pedido de afastamento pessoal docente e técnico-administrativo para
participar de cursos e/ou treinamentos;
IX – Emitir parecer sobre a redistribuição e remoção de integrante do corpo docente;
X – Aprovar a designação de professores para comporem banca examinadora de
trabalho de conclusão de Curso de Graduação, por solicitação do coordenador do curso;
XI – Aprovar proposta de afastamento ou destituição do Chefe ou Subchefe do
Departamento pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros.
Parágrafo Único. O Plenário do Departamento funcionará segundo as normas
pertinentes aos Órgãos Colegiados constantes no Regimento Geral, no que lhe couber, e de
acordo com as disposições deste Regimento Interno e de outras normas que lhe sejam
cabíveis.
Art. 55. Os Departamentos Acadêmicos poderão contar, em sua estrutura e dinâmica
de funcionamento, com Comissões, Comitês e Grupos de Disciplina, com Núcleos de Estudo,
Pesquisa e Extensão, bem como laboratórios, de acordo com o Regimento Geral.
Art. 56. Cada Departamento Acadêmico é dirigido por um Chefe, substituído por um
Subchefe.
§ 1º. A Chefia e a Subchefia de Departamento caberão a professores da carreira do
magistério superior, em efetivo exercício, dentre aqueles regidos por regime de quarenta horas
semanais, escolhidos por meio de eleição direta e escrutínio secreto pelos docentes e
servidores lotados no Departamento Acadêmico, além do universo de alunos a este órgão
vinculados, respeitado o peso mínimo para o voto dos docentes conforme Regimento Geral da
UFPB.
§ 2º. O Chefe e o Subchefe serão nomeados pelo Reitor, de acordo com o resultado da
eleição, para um mandato de dois anos, permitida uma única recondução consecutiva.
Art. 57. O Subchefe substitui o Chefe em suas faltas e impedimentos e eventuais
ausências, e o sucede nos casos de vacância para contemplação do mandato.
Parágrafo Único. Além da atribuição específica de substituir o Chefe, o Subchefe
poderá exercer outra função na administração do Departamento, podendo auxiliar o Chefe em
suas tarefas e funções.
Art. 58. Nas ausências ou impedimentos eventuais e simultâneos do Chefe e do
Subchefe, a substituição caberá ao professor mais antigo no magistério superior lotado no
Departamento Acadêmico.
Art. 59. Nos casos de vacância das funções de Chefe e/ou Sub-Chefe, os cargos serão
preenchidos conforme Regimento Geral da UFPB.
Art. 60. O Chefe ou o Subchefe de Departamento poderá ser afastado de suas funções
ou destituído do cargo pelo Reitor, mediante proposta do CONSUNI, aprovada por um
mínimo de 2/3(dois terços) de seus conselheiros, assegurada ampla defesa.
Parágrafo Único. As medidas de que trata o caput deste artigo têm origem em
requerimento firmado por um mínimo de dois terços dos membros do plenário do respectivo
Departamento Acadêmico.
Art. 61. Ao Chefe de Departamento compete:
I – Chefiar o Departamento, exercendo as funções de planejar, superintender, fiscalizar
e coordenar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração;
II – Representar o Departamento em todas as instâncias da Universidade;
III – Convocar e presidir as reuniões do Plenário Departamental, com direito ao voto
de qualidade, nos termos do Regimento Geral da UFPB;

IV – Orientar a elaboração dos Planos do Departamento (inclusive a previsão
orçamentária indispensável à sua execução), acompanhar, avaliar e controlar a aplicação de
tais planos;
V – Distribuir os recursos materiais e humanos no âmbito do departamento;
VI – Encaminhar à Direção de Centro, em tempo hábil, com aprovação do Plenário
Departamental, a discriminação da receita e da despesa previstas para o Departamento, como
subsídio à elaboração de proposta orçamentária do Centro;
VII – Zelar pela dinâmica, participação e ordem no âmbito do Departamento, adotando
medidas necessárias e representando o Diretor de Centro, quando se impuser a aplicação de
sanções disciplinares;
VIII – Promover a integração com os demais Departamentos, Núcleos e Unidades
Suplementares;
IX – Fiscalizar o cumprimento do horário e das atividades por parte do pessoal
docente e demais servidores do Departamento, bem como manter a ordem e a disciplina,
dando conhecimento à Direção de Centro das irregularidades verificadas;
X – Adotar, em casos de urgência, decisões Ad Referendum, submetendo o seu ato à
ratificação do Plenário Departamental, na primeira reunião ordinária subsequente;
XI – Apresentar à Direção de Centro, no mês de dezembro de cada ano, subsídios e
informações sobre as atividades do Departamento, necessárias à elaboração do Relatório
Anual do Centro;
XII – Apresentar à Direção de Centro, após aprovação pelo Plenário Departamental, o
Plano de Gestão;
XIII – Responsabilizar-se pelo controle dos bens patrimoniais da Universidade,
colocados à disposição do Departamento;
XIV – Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto e do Regimento Geral da
UFPB e deste Regimento, assim como as deliberações dos órgãos da administração central,
do Conselho de Centro e do Departamento Acadêmico;
XV – Exigir a entrega pelos docentes de relatório de atividades desempenhadas no
período letivo anterior, bem como a proposta de trabalho para o período subsequente, que
deverá ser apresentada respectivamente, até o final da primeira semana do período letivo em
curso.
XVI – Submeter à Plenária Departamental os relatórios de atividades e propostas de
trabalho apresentadas pelos docentes, para fins de conhecimento e aprovação das atividades.
Art. 62. Cada Departamento Acadêmico terá uma Seção de Expediente com as
seguintes atribuições:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os serviços de secretaria;
IV – Manter arquivo atualizado e organizado contendo os planos de curso ministrados
em cada semestre, bem como as propostas de trabalho apresentadas pelos docentes para cada
um dos semestres letivos.
V- Enviar as atualizações e modificações dos planos de curso ministrados ao NDE, e
para a home page do Centro, disponibilizando o material para a comunidade acadêmica.
Parágrafo Único. O titular da Seção de Expediente será indicado pelo Chefe do
Departamento e nomeado pelo Reitor, dentre os integrantes da carreira do corpo técnicoadministrativo.

Capítulo V
DOS CURSOS E PROGRAMAS
Art. 63. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação são estruturas
organizacionais e funcionais em que se desenvolve o processo acadêmico curricular de
formação geral e específica, científica, profissional e técnica do corpo discente.
Art. 64. O Centro poderá oferecer as seguintes categorias de Cursos e Programas:
I – Cursos sequenciais por campo de saber, abertos a candidatos que atendam aos
requisitos estabelecidos pelas normas promulgadas pela Universidade;
II – Cursos de Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente, e tenham sido classificados em processo seletivo de acordo com as normas
vigentes na Universidade;
III – Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado,
promovidos por Programa de Pós-Graduação, e cursos lato sensu, em nível especialização,
promovido pelo Programa de Pós-Graduação ou por Departamento Acadêmico, que atendam
às exigências da Universidade.
Parágrafo Único. Os cursos de Pós-Graduação stricto e lato sensu deverão ser
regulamentados pelas normas estabelecidas pelos órgãos nacionais competentes e pelas
normas específicas aprovadas pelo Consepe.
IV – Curso de extensão, aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos
nos projetos aprovados pelos respectivos Departamentos e registrados na Pró-Reitoria de
Extensão.
Art. 65. Os Cursos de Graduação e o Programa de Pós-Graduação deverão ter
estrutura organizacional e funcional que comporte:
I – um Colegiado, como órgão normativo de caráter deliberativo;
II – uma Coordenação, como órgão executivo da gestão acadêmica.
§ 1º. A Coordenação de Curso de Graduação em suas tarefas administrativas e
burocráticas é atendida pela Secretaria de Graduação e pela Seção de Expediente do(s)
Departamento(s) Acadêmico(s), aos quais o curso esteja vinculado;
§ 2º. A orientação e a supervisão didático-pedagógica do Curso ou Programa ficarão
sob a responsabilidade do Colegiado, enquanto órgão normativo e deliberativo, e da
Coordenação do Curso ou Programa, na função de órgão executivo;
§ 3º. O Programa de Pós-Graduação tem uma seção de expediente para as tarefas
administrativas e burocráticas;
§ 4º. O programa de Pós-Graduação terá Regimento Interno próprio, o qual fará parte
integrante do projeto de sua criação, devendo ser aprovado pelo Consuni e homologado pelo
Consepe, depois de aprovado nas instâncias colegiais do Programa de Pós e do Conselho do
Centro.
Seção I
Do Colegiado de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação
Art. 66. O Colegiado do Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação são
órgãos normativos para deliberação, sendo responsáveis pela integração, supervisão e
coordenação didático-pedagógica.

Art. 67. O Colegiado do Curso de Graduação tem a seguinte composição:
I – O Coordenador de Curso, como seu Presidente;
II – O Vice-Coordenador de Curso, como seu Vice-Presidente;
III – Representantes docentes de Departamentos Acadêmicos do Curso, com créditos
em disciplinas obrigatórias, à razão de um representante para quinze créditos oferecidos;
IV – Representantes do corpo discente, até o máximo de 20% (vinte por cento) do
número de professores.
§ 1º. O quorum para instalação da reunião do Colegiado de Curso é idêntico ao das
plenárias dos Departamentos Acadêmicos;
§ 2º. Caso o Colegiado do Curso se reúna para deliberar sobre assunto relativo a
disciplina de departamento que não tenha representante nesse órgão, será, necessariamente,
convocado 01 (um) representante do referido departamento, que participará da reunião com
direito a voz, porém sem direito a voto.
§ 3º. Os representantes referidos no inciso IV têm mandato de 01 (um) ano, com
direito a uma única recondução consecutiva, e são eleitos dentre os alunos regularmente
matriculados no curso.
§ 4º. Nos impedimentos e ausências eventuais/simultâneas do Coordenador e do ViceCoordenador, é chamado a presidir o colegiado o seu membro mais antigo no magistério
superior da UFPB.
§ 6º. A representação do corpo discente será escolhida pelo Centro/Diretório
Acadêmico Estudantil, que encaminhará os nomes escolhidos ao Coordenador do Curso.
Art. 68. Compete ao Colegiado de Curso de Graduação:
I – Estabelecer as diretrizes e os objetivos gerais e específicos do curso;
II – Deliberar sobre a elaboração e ou atualização do projeto político-pedagógico do
curso, evidenciando a ordenação e a sequência das disciplinas, obedecidos os mínimos de
conteúdo e duração fixados pelas normas específicas;
III – Opinar sobre assuntos de interesse didático-pedagógico relativos ao Curso;
IV – Propor aos órgãos competentes, providências para melhoria de nível do ensino
ministrado no curso;
V – Elaborar o guia de orientação do currículo do curso, obedecidas as normas fixadas
pelo Consepe;
VI – Elaborar, semestralmente, em consonância com os Departamentos Acadêmicos,
as listas de ofertas de disciplinas para os respectivos cursos.
VII – Tratar e decidir sobre os processos de abreviação e/ou antecipação de curso, de
modo a padronizar as exigências legais em todas as demandas.
Art. 69. O Colegiado de Programa de Pós-Graduação tem a seguinte composição:
I – O Coordenador de Curso, como seu Presidente;
II – O Vice-Coordenador de Curso, como seu Vice-Presidente;
III – Os professores doutores do corpo docente do programa, e que atendam a pelo
menos um dos seguintes requisitos:
a) Tenha ministrado alguma disciplina do programa nos dois últimos períodos letivos;
b) Esteja ministrando disciplina do programa no período letivo em curso;
c) Seja responsável pela orientação de alunos do programa.
IV – Representantes do corpo discente, até o máximo de 20% (vinte por cento) do
número de professores do programa.

Art. 70. Compete ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação aprovar seu
Regimento Interno e, no que couber, desempenhar as mesmas atribuições listadas no Art. 54
deste regimento.
Parágrafo Único. O quorum para instalação da reunião do Colegiado de Programa de
Pós-Graduação é o mesmo dos cursos de Graduação, conforme o Art. 53 deste regimento.

Seção II
Das Coordenações de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação
Art. 71. As Coordenações de Curso e de Programa de Pós-Graduação são órgãos
executivos dos Colegiados, com função de gestão acadêmica, sendo responsáveis pelo
planejamento, estruturação, supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação do Curso e
do Programa.
Art. 72. As Coordenações de Curso de Graduação e de Programa de Pós-Graduação
manterão registro das atividades acadêmicas a seu cargo, para elaboração do calendário
semestral do Curso e do Programa e avaliação de desempenho, na forma determinada pelo
Consepe.
Art. 73. Os mandatos de Coordenador e Vice-Coordenador de Curso de Graduação e
de Programa de Pós-Graduação são de dois anos, permitida uma única recondução
consecutiva.
Art. 74. As eleições para Coordenador e Vice-Coordenador de Curso de Graduação e
de Pós-Graduação não podem ser realizadas em períodos de recesso escolar.
Art. 75. A Coordenação de Curso de Graduação caberá a professores da carreira do
magistério, em efetivo exercício no referido Curso, escolhidos em eleição direta e escrutínio
secreto, com nomeação pelo Reitor, respeitado o peso mínimo de setenta por cento para o
voto dos docentes.
Art. 76. A Coordenação de Programa de Pós-Graduação caberá a professor que integre
o corpo docente do Programa, escolhido em eleição direta e escrutínio secreto com nomeação
pelo Reitor, respeitado o peso mínimo de setenta por cento para o voto dos docentes.
Art. 77. Os Vice-Coordenadores de Curso de Graduação e Programa de PósGraduação substituem os Coordenadores em seus impedimentos e ausências eventuais, mas
não os sucedem no caso de vaga.
Parágrafo Único. As substituições referidas no caput do artigo e a escolha de
coordenador e de vice-coordenador nos casos de vacância se darão conforme o previsto no
Regimento Geral.
Art. 78. O Coordenador e o Vice-Coordenador de Curso de Pós-Graduação lato sensu
são integrantes do corpo docente efetivo da UFPB.
Art. 79. As competências dos Coordenadores de Curso de Graduação e de Programa
de Pós-Graduação são, respectivamente, aquelas definidas no Regimento Geral da UFPB.
Art. 80. Cada Coordenação de Programa de Pós-Graduação terá uma Seção de
Expediente com finalidades semelhantes às da Secretaria Geral, no que couber, e,
especialmente, as seguintes funções:
I – Realizar atendimento e recepção;
II – Prestar os serviços de apoio administrativo e burocrático;
III – Realizar os demais serviços de secretaria.

Parágrafo Único. O titular da Seção de Expediente será indicado pelo Coordenador do
programa e designado pelo Reitor, dentre os integrantes da carreira do corpo técnicoadministrativo.

TÍTULO III
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO
Capítulo I
DO ENSINO
Seção I
Da organização do ensino em cursos ou programas
Art. 81. O ensino de Graduação realiza-se em consonância com o projeto políticopedagógico de cada curso, oferecendo formação geral e profissional ao discente, habilitando-o
à obtenção ao diploma.
§ 1º. Os cursos ministrados no ensino de Graduação são de bacharelado, de
licenciatura e de formação.
§ 2º. Os currículos e os programas dos componentes curriculares dos Cursos de
Graduação reger-se-ão pelo Regimento Geral da UFPB.
§ 3º. Quando se tratar de curso presencial é possível cursar o conteúdo de até 20% das
disciplinas oferecidas através da plataforma moodle (EAD).
Art. 82. – O ensino de Pós-Graduação constitui-se em um ou mais níveis de cursos
regulares, organizados de acordo com requisitos especiais.
Parágrafo único. O ensino de Pós-Graduação é ministrado em duas modalidades:
I – Pós-Graduação lato sensu, podendo ser de Especialização ou Aperfeiçoamento;
II – Pós-Graduação stricto sensu, podendo ser em nível de Mestrado ou Doutorado.

Seção II
Da estruturação curricular do ensino
Art. 83. – O Ensino estrutura-se e organiza-se por meio dos currículos próprios de
cada Curso ou Programa.
Art. 84. – O currículo de cada Curso abrange uma sequência ordenada de componentes
curriculares cuja integralização confere direito ao correspondente diploma ou certificado.
§ 1º. A estrutura curricular de cada Curso de Graduação e de Pós-Graduação
promovido por um Programa poderá estabelecer sua própria dinâmica, por meio de
disciplinas, seminários e outras atividades, conferindo-lhes conteúdo, objetivos e
metodologias específicas.
§ 2º. A estrutura curricular de cada Curso de Graduação e de Pós-Graduação
promovida por um Programa deverá ser operacionalizada em períodos letivos, obedecendo à
composição de regime de crédito, à razão de 15 horas-aula por crédito, pelo qual se vai

respondendo progressivamente às exigências de composição final do histórico escolar
requerido para conclusão do Curso, ou de 45 horas-aula por crédito, quando se tratar de
estágio curricular.
§ 3º. Componentes curriculares são atividades dispostas e ordenadas na estrutura
curricular dos cursos na forma de disciplinas, módulos, blocos, seminários e outras atividades
de formação acadêmica definidas no Projeto Político-Pedagógico.
Art. 85. As alterações de currículo fazem-se mediante proposta do Colegiado de Curso
ao Conselho de Centro, ouvidos os Departamentos Acadêmicos envolvidos sobre a
viabilidade da modificação sugerida, somente entrando em vigor após a aprovação pelo
CONSEPE.
Seção III
Do planejamento didático e da aplicação do currículo
Art. 86. A execução dos currículos faz-se por períodos letivos, conforme a disposição
contida no artigo 125 do Regimento Geral da UFPB.
Parágrafo Único. O Departamento Acadêmico poderá oferecer Cursos e outras
atividades em períodos especiais, segundo normas específicas do CONSEPE.
Art. 87. O plano de ensino de cada componente curricular é elaborado pelo professor
ou grupo de professores que ministre a mesma disciplina com aprovação pelo Colegiado do
Curso de Graduação, ou Programa de Pós-Graduação, ou pelo Departamento Acadêmico, no
caso de ensino de Graduação.
Parágrafo Único – O NDE poderá averiguar se os planos de ensino se encontram de
acordo com as Ementas das disciplinas do Curso, e poderá opinar a respeito, em caráter
consultivo.
Art. 88. É obrigatória a entrega pelo docente ao respectivo Departamento, até o final
da segunda semana do período letivo o plano de curso que será executado no período, que
necessariamente conterá:
I – A ementa do componente curricular;
II – Os objetivos de ensino do componente curricular;
III – O conteúdo programático;
IV – A metodologia a ser seguida e a forma de avaliação;
V – As principais referências bibliográficas.
Art. 89. A frequência às aulas e demais atividades curriculares por parte dos corpos
docente e discente é obrigatória, ressalvados os casos previstos na legislação em vigor.
Art. 90. O acompanhamento e a avaliação da aplicação do currículo e o controle da
execução dos planos e programas de disciplinas, de seminários e outras atividades em sua
correspondência às cargas horárias previstas para a obtenção dos créditos, serão efetuados na
forma constante do Regimento Geral e do Regimento Interno do Curso ou Programa.

Capítulo II
DA PESQUISA

Art. 91. A atividade de pesquisa do Centro de Ciências Jurídicas deve ser
desenvolvida em suas diferentes modalidades, como função indissociável do ensino e com o
objetivo de ampliar os conhecimentos ministrados nos seus cursos.
Parágrafo Único. A atividade de pesquisa pode ser desenvolvida individualmente ou
através de grupos/bases de Pesquisa ou Núcleos de Pesquisa, sob a supervisão de um
coordenador.
Capítulo III
DA EXTENSÃO
Art. 92. A atividade de extensão do Centro de Ciências Jurídicas deve ser
desenvolvida em suas diferentes modalidades, como função indissociável do ensino e da
pesquisa, e deverá contribuir para o desenvolvimento e socialização do conhecimento.
Parágrafo Único. As atividades de extensão têm caráter diverso, na forma de serviços,
programas culturais, consultorias, cursos, treinamentos, assessorias, transferência de
tecnologias, auditorias e atividades similares, visando à integração do Centro com setores da
comunidade local, regional e nacional, e serão regulamentadas por normas específicas.
Art. 93. Os programas e projetos de atividades de extensão universitária, executados
no âmbito dos Departamentos Acadêmicos, somente deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria
de Extensão após aprovação nas respectivas plenárias.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 94. É facultado às partes interessadas pedir reconsideração ou interpor recurso de
decisões das autoridades e dos órgãos colegiados do CCJ, nos termos do Regimento Geral da
UFPB.
Art. 95. A proposição para modificação deste Regimento Interno somente poderá
ocorrer mediante proposta do Conselho de Centro ou de um mínimo de 1/3 dos seus
conselheiros.
Parágrafo Único. As proposições de modificação deste Regimento a serem
encaminhadas à aprovação pelo CONSUNI deverão ser aprovadas em reunião do Conselho de
Centro, específica para esse fim, exigindo-se o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos conselheiros.
Art. 96. O regime disciplinar dos corpos docente, discente e técnico-administrativo
está especificado no Regimento Geral da UFPB e na legislação em vigor.
Capítulo II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 97. Este Regimento entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação,
revogado o Regimento Interno anterior e demais disposições em contrário.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO Nº 64/2016
Revoga as Resoluções nº 24/2010 e nº 62/2010 do Consepe,
aprova e dá nova redação ao Regulamento e à Estrutura
Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas, nos níveis de Mestrado Acadêmico e de Doutorado,
sob a responsabilidade do Centro de Ciências Jurídicas.
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), da Universidade
Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em
vigor, tendo em vista a deliberação adotada no plenário em reunião do dia 24 de novembro
de 2016 (Processo nº 23074.053059/2015-27) e
Considerando os termos da Resolução nº 04/92 do Conselho Universitário, que cria
no CCJ, o Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, em nível de mestrado;
Considerando os termos da Resolução nº 08/2010 do Conselho Universitário, que
autorizou a criação do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas da UFPB;
Considerando os termos da Resolução nº 23/2010 deste Conselho, que criou o
Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB;
Considerando a necessidade de atualização acadêmico-administrativa do atual
Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas aos termos da Resolução nº 79/2013,
alterada pela Resolução nº 34/2014, ambas do Consepe;

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a nova redação do Regulamento e da Estrutura Acadêmica do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, nos níveis de Mestrado Acadêmico e
de Doutorado, sob a responsabilidade do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB.
§1º. O Curso de Mestrado do Programa de que trata o caput deste artigo funciona
com duas áreas de concentração: 1) Direito Econômico, com três linhas de pesquisa: a)
História do Direito, Constitucionalismo e Desenvolvimento Econômico; b) Estado,
Mercado e Sujeitos Sociais: Juridicidade e Economicidade; e c) Direitos Sociais, Biodireito
e Sustentabilidade Socioambiental; e Direitos Humanos, também com três linhas de
pesquisa: a) Fundamentos Teórico-filosóficos dos Direitos Humanos; b) Direito
Internacional dos Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito, Gênero e Minorias; e

c) Transjuridicidade, Epistemologia e Abordagens Pluri/Inter/Transdisciplinares dos
Direitos Humanos.
§2º. O Curso de Doutorado do Programa de que trata o caput deste artigo funciona
com apenas uma área de concentração: Direitos Humanos e Desenvolvimento, que
comporta as seguintes linhas de pesquisa: a) Direitos Sociais, Regulação Econômica e
Desenvolvimento; b) Inclusão Social, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos; e c) Teoria
e História do Direito – Teoria e História dos Direitos Humanos.
Art. 2º. O novo Regulamento e a nova Estrutura Acadêmica do Programa de PósGraduação em Ciências Jurídicas, anexos, passam a fazer parte da presente Resolução.

Art. 3º. Em observância ao parágrafo único do Art. 96 do Anexo à Resolução nº
79/2013 do Consepe, será permitido ao aluno regularmente matriculado no Programa
enquadrar-se nos termos desta Resolução, mediante solicitação formal.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da
Paraíba, em João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz
Presidente

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 64/2016 DO CONSEPE
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
JURÍDICAS, NOS NÍVEIS DE MESTRADO ACADÊMICO E DE DOUTORADO,
DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Jurídicas da
Universidade Federal da Paraíba, doravante denominado Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas - PPGCJ, vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas, é constituído pelos
cursos de mestrado e doutorado.
§1º O curso de mestrado funciona com duas áreas de concentração, Direito
Econômico e Direitos Humanos, e o curso de doutorado funciona com uma área de
concentração, Direitos Humanos e Desenvolvimento.
§2º Cada área de concentração do curso de mestrado tem três linhas de pesquisa:
a) Área de concentração em Direito Econômico: Linha 1 - História do
Direito, Constitucionalismo e Desenvolvimento Econômico; Linha 2 - Estado, Mercado e
Sujeitos Sociais: Juridicidade e Economicidade; Linha 3 - Direitos Sociais, Biodireito e
Sustentabilidade Socioambiental.
b) Área de concentração em Direitos Humanos: Linha 1 - Fundamentos Teóricofilosóficos dos Direitos Humanos; Linha 2 - Direito Internacional dos Direitos Humanos,
Estado Democrático de Direito, Gênero e Minorias; Linha 3 - Transjuridicidade,
Epistemologia e Abordagens Pluri/Inter/Transdisciplinares dos Direitos Humanos.
§3º A área de concentração Direitos Humanos e Desenvolvimento do curso de
doutorado é composta por três linhas de pesquisa: Linha 1 - Direitos Sociais, Regulação
Econômica e Desenvolvimento; Linha 2 - Inclusão Social, Proteção e Defesa dos Direitos
Humanos; e Linha 3 - Teoria e História do Direito – Teoria e História dos Direitos
Humanos.
§4º A abertura de vagas para os cursos do PPGCJ será aprovada anualmente pelo
Colegiado do Programa.
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas destina-se à formação
de docentes, pesquisadores e profissionais especializados, seguindo o que dispõe:
I - A Legislação Federal de Ensino Superior;
II - O Estatuto e o Regimento Geral da Universidade Federal da Paraíba;
III - O Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da
Universidade Federal da Paraíba, aprovadas pelas Resoluções nº 79/2013 e 34/2014 do
Consepe, doravante denominado Regulamento Geral;
IV - O presente Regulamento.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º Compõem a Estrutura Organizacional do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas:

I - O Colegiado do Programa como órgão deliberativo;
II - A Coordenação do Programa como órgão executivo;
III - A Secretaria como órgão de apoio administrativo.
Art. 4º Integram ainda a Estrutura do Programa as seguintes comissões
permanentes:
I - Comissão de Bolsas;
II - Comissão de Análise de Processos de Revalidação de Diplomas Estrangeiros.
III - Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes no Programa.
Parágrafo único: Cada uma dessas comissões será designada pelo Coordenador do
Programa, ouvido o Colegiado, e será composta por um mínimo de 3 membros.
SEÇÃO I
DO COLEGIADO E DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 5º O colegiado será constituído por:
I - Coordenador, como presidente;
II - Vice-coordenador, como vice-presidente;
III - Um representante do corpo técnico;
IV - Representantes discentes, respeitada a proporção de 1/5 (um quinto) do total
dos membros do Colegiado;
V - Representação docente, composta por, no mínimo, 1/3 (um terço) do corpo
docente permanente do programa de Pós-Graduação e por um representante dos docentes
colaboradores.
§1º Somente poderão participar do Colegiado docentes e servidores técnicos que
não estejam afastados de suas atividades regulares na instituição, bem como discentes
regularmente matriculados no Programa.
§3º O representante do corpo técnico-administrativo, juntamente com o suplente,
será escolhido entre os servidores designados para atuar no Programa de pós-graduação,
para um mandato de um ano, permitida a recondução para um mandato consecutivo. No
caso de inexistir representante do corpo técnico-administrativo que se habilite a suceder
outro da sua classe que já esteja em mandato consecutivo, este poderá ser reconduzido ao
Colegiado.
§4º O representante do corpo docente colaborador no Colegiado do Programa,
juntamente com seu suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos, será
escolhido pelos seus pares conforme o Regimento Geral da instituição para o mandato de
dois anos, permitida a recondução para um mandato consecutivo, vedada a participação
concomitante em mais de dois colegiados de programa de pós-graduação na instituição.
§5º Os docentes do corpo permanente escolherão, em assembleia convocada pela
Coordenação do Programa, os seus representantes no Colegiado.
§6º O Colegiado reunir-se-á regularmente ao menos uma vez por mês ou
extraordinariamente por convocação do coordenador do Programa ou por 2/3 (dois terços)
de seus membros, com a presença da maioria de seus membros e deliberará por maioria
simples de votos dos membros presentes.
§7º Em caso de empate nas deliberações do Colegiado, caberá ao coordenador do
Programa de pós-graduação o voto de desempate.
§8º O Colegiado é instância de recurso inicial para decisões do coordenador, no
prazo de dez dias úteis, sem efeito suspensivo.

Art. 6º A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será
exercida por um Coordenador e por um vice-coordenador, escolhidos dentre os docentes
permanentes, com vínculo funcional com a UFPB, estando suas atribuições definidas nos
artigos 16 a 18 do Regulamento Geral.
§1º O coordenador e o vice-coordenador terão um mandato de 2 (dois) anos,
permitida uma recondução por meio de nova consulta.
§2º Participarão da consulta para coordenador e vice-coordenador do Programa de
pós-graduação, como eleitores:
a) docentes permanentes e colaboradores do Programa;
b) discentes regularmente matriculados; e
c) servidores técnico-administrativos designados para atuar no Programa.
§3º Na consulta, os votos serão contabilizados separadamente em dois grupos:
a) votos dos docentes com peso final no somatório 2/3 (dois terços);
b) votos dos servidores técnicos e discentes com peso final no somatório de 1/3(um
terço). O cálculo da votação de cada candidato será realizado conforme a seguinte equação:
(porcentagem dos votos válidos entre os docentes) x 2/3 + (porcentagem dos votos válidos
dos servidores técnicos e discentes) x 1/3.
§4º O vice-coordenador é o substituto eventual do coordenador em suas ausências e
impedimentos, e seu principal colaborador em tarefas de caráter permanente.
§5º Os nomes indicados na consulta serão homologados pela direção do Centro de
Ciências Jurídicas da UFPB.
§6º O coordenador e o vice-coordenador não poderão assumir concomitantemente a
coordenação de outro curso de graduação ou curso/programa de pós-graduação na UFPB,
nem fora dela.
§7º Nas ausências e nos impedimentos do coordenador e do vice-coordenador,
simultaneamente, a coordenação será exercida pelo membro do Colegiado com mais tempo
de credenciamento no Programa.
§8º Em caso de vacância, será realizada, dentro de 30 (trinta) dias, a indicação de
substitutos, na forma do disposto no caput, §3º e §4º deste artigo.
§9º O mandato do coordenador e do vice-coordenador, escolhidos na forma do
parágrafo anterior, será correspondente ao período que faltar para completar o mandato do
dirigente substituído.
SEÇÃO II
DA SECRETARIA DO PROGRAMA
Art. 7º A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas é o
órgão de apoio administrativo incumbido das funções burocráticas e do controle acadêmico
direto, estando suas atribuições definidas nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral.
SEÇÃO III
DAS COMISSÕES PERMANENTES
Art. 8º Compete à Comissão de Bolsas:
I - Selecionar os bolsistas segundo a oferta disponível e nos termos da legislação de
regência;
II - Supervisionar o desempenho dos bolsistas, assim como deliberar sobre a
renovação e o cancelamento de bolsas, emitindo relatórios semestrais.

Art. 9º Compete à Comissão de Análise de Processos de Revalidação de Diplomas
Estrangeiros:
I - supervisionar processos de revalidação de diplomas estrangeiros;
II - analisar a admissibilidade e a pertinência temática dos processos de
revalidação;
III - indicar os professores responsáveis por cada processo de revalidação.
Art. 10 Compete à Comissão de Credenciamento e Recredenciamento de Docentes
no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UFPB:
I - analisar os pedidos de credenciamento dos docentes no Programa, levando em
conta as recomendações quanto à produção e afinidades acadêmicas com as áreas e linhas
do mestrado e doutorado;
II - observar o tempo mínimo de conclusão de doutorado, devidamente
reconhecido, além de experiência docente em nível de pós-graduação, publicações e
participação em bancas;
III - observar a disponibilidade do docente, que firmará compromisso com o
Programa, de ministrar disciplinas, orientar mestrandos e doutorandos, participar de
bancas, da seleção, das reuniões de Colegiado d Programa, bem como de outras
necessidades decorrentes da pós-graduação;
Parágrafo Único.
O recredenciamento observará as mesmas regras do
credenciamento e, em caso de não observância, resultará no descredenciamento do docente
do Programa.
Art. 11 Das decisões das comissões caberá recurso pelas partes interessadas ao
Colegiado do Programa.
SEÇÃO IV
DO CORPO DOCENTE
Art. 12 O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas
será constituído por professores e/ou pesquisadores credenciados, em conformidade com o
que dispõem os artigos 24 a 30 do Regulamento Geral.
Art. 13 O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será
constituído por Professores Permanentes, Professores Visitantes (temporários) e
Professores Colaboradores (Participantes).
Parágrafo único. Os termos “professores Permanentes, Visitantes e
Colaboradores” devem ser entendidos conforme definições destas categorias docentes
estabelecidas pela Capes, concomitante à Resolução nº 79/2013 Consepe/UFPB, artigos
25, 26 e 27.
Art. 14 Os professores e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas da UFPB deverão ser portadores de título válido de Doutor, obtido em
instituição nacional credenciada ou instituição estrangeira com a devida revalidação em
umas das instituições credenciadas pelo CNE/MEC.
Art. 15. Os membros do corpo docente do programa serão credenciados após a
apreciação do parecer da Comissão de Credenciamento pelo Colegiado, nas categorias
fixadas no art. 24 da Resolução nº 79/2013, por meio de candidatura própria, apresentando:

I - ter produção científica qualificada atrelada à área de concentração e linha de
pesquisa da qual irá participar no Programa;
II - ter disponibilidade para lecionar disciplina(s) da estrutura acadêmica do
Programa;
III- ter disponibilidade para orientação de alunos(as) do Programa;
IV- liderar ou participar de grupo de pesquisa cadastrado no Diretório Nacional de
Pesquisa do CNPq.
V- Ter concluído doutorado há pelo menos 2 (dois) anos.
Parágrafo Único. A produção científica mencionada no inciso I deste artigo deverá
atender cumulativamente a critérios qualitativos, com estrato mínimo B2 ou classificação
equivalente, em consonância com aqueles definidos pelo comitê de área de Direito da
Capes, e quantitativos, com mínimo de quatro produções qualificadas nos últimos quatro
anos.
Art. 16 Para orientar alunos no doutorado, a partir da vigência da Resolução que
aprovou este regulamento, o professor deverá ter orientado, com defesas concluídas, ao
menos duas dissertações de mestrado acadêmico.
Art. 17 A cada avaliação quadrienal, o corpo docente será avaliado para efeitos de
recredenciamento conforme os critérios estabelecidos nos artigos 10, 14 e 15 deste
regulamento.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE ADMISSÃO
Art. 18 A seleção ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas far-se-à
em obediência ao que determinam os artigos 44 a 49 do Regulamento Geral.
§1º Para cada Área de Concentração do mestrado serão disponibilizadas 15
(quinze) vagas para alunos regulares, sendo 5 (cinco) para cada linha de pesquisa.
§2º A área de concentração do doutorado oferecerá 15 (quinze) vagas para alunos
regulares, sendo 5 (cinco) para cada linha de pesquisa.
§3º A cada ano acadêmico, será ofertada uma vaga de aluno especial para cada
linha de pesquisa do mestrado e doutorado.
§4º O processo de seleção para as vagas da linha de pesquisa “Teoria e História do
Direito – Teoria e História dos Direitos Humanos”, área de concentração Direitos
Humanos e Desenvolvimento do curso de doutorado, será realizado, preferencialmente em
concomitância à seleção regular para as demais linhas, sendo facultada ao Colegiado do
PPGCJ a adoção de critérios de seleção diferenciados para aferir se o candidato está apto a
conduzir seu projeto junto à Università degli Studi di Firenze, respeitados os termos do
convênio firmado entre UFPB e Universidade de Firenze.
§5º A seleção do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas será regulada
por meio de Edital, aprovado no âmbito do Colegiado do Programa, divulgado na página
eletrônica do Programa e com o aviso de Edital publicado em órgão de imprensa pela
direção do CCJ, de modo a garantir-lhe ampla divulgação.
§6º Os alunos especiais se submeterão a seleção específica simplificada, posterior
ao processo de seleção dos alunos regulares, observado o disposto no artigo 27 deste
Regulamento.

Art. 19. Poderão inscrever-se no processo de seleção do mestrado:
I – para a Área de Concentração em Direito Econômico, graduados em Direito, ou
em qualquer curso das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, desde que
seja o curso credenciado pelo CNE/MEC;
II - para a Área de Concentração em Direitos Humanos, graduados em qualquer
área do conhecimento, desde que seja o curso credenciado pelo CNE/MEC.
Art. 20 Poderão inscrever-se no processo de seleção do doutorado, para a área de
concentração em Direitos Humanos e Desenvolvimento, mestres em qualquer área de
conhecimento, desde que tenha obtido o título em curso de mestrado acadêmico
credenciado pelo CNE/MEC.
Parágrafo único. O PPGCJ não admitirá a passagem de alunos(as) do mestrado
acadêmico para o doutorado, sem a necessidade de submissão ao processo de seleção
pública.
SEÇÃO I
DO PROCESSO SELETIVO
Art. 21 A seleção dos candidatos ao mestrado e ao doutorado estará a cargo de uma
Comissão composta de, no mínimo, 6 (seis) professores, sendo três titulares e três
suplentes, designada pelo Coordenador do Programa, ouvido previamente o Colegiado.
Art. 22 A seleção dos candidatos ao mestrado e ao doutorado será feita com
observância dos seguintes critérios:
I - prova escrita de conhecimento na área de concentração, de caráter eliminatório,
exigindo-se nota mínima 7,0 (sete vírgula zero);
II - análise do plano preliminar de Dissertação (para mestrado) ou de Tese (para o
doutorado) e defesa do mesmo pelo candidato, com caráter eliminatório, exigindo-se nota
mínima 7,0 (sete vírgula zero);
III- comprovante da aprovação em teste de suficiência em 1 (uma) língua
estrangeira para o mestrado e 2 (duas) para o doutorado, (inglês, francês, alemão, italiano
ou espanhol), realizado pelo Departamento de Língua Estrangeira Moderna - DLEM da
UFPB ou por instituição pública equivalente, ou apresentar certificação oficial de
conhecimentos avançados na língua estrangeira, na forma do edital, emitida por Instituição
competente, a ser apresentado como requisito de inscrição.
§1º O Colegiado do Programa fará constar em Edital o período de inscrição, a
relação de documentos necessários, o programa sobre o qual versará a prova de seleção e a
data de sua realização.
§2º O processo de seleção será cumulativamente classificatório e eliminatório.
§3º A critério do Colegiado, poderá ser incluída uma etapa de avaliação de títulos,
em caráter classificatório e não eliminatório.
Art. 23 Havendo convênio firmado entre a UFPB e instituição nacional ou
estrangeira, ou Acordo Cultural Internacional do Governo Federal, caberá ao Colegiado do
Programa:
I - fixar o número de vagas destinadas à contraparte, preferencialmente
suplementando a oferta regular do Programa, de acordo com o estabelecido no inciso I do
artigo 49 do Regulamento Geral;

II - instituir comissão para selecionar e classificar os candidatos inscritos na forma
que estabelecer o Convênio ou o Acordo.
§1º A seleção e classificação, de que trata o caput deste artigo, serão feitas
exclusivamente com base nos documentos do(s) candidato(s) exigidos pelo Convênio ou
Acordo.
§2º Compete à Coordenação do Programa, com a anuência da PRPG, emitir as
respectivas cartas de aceitação dos candidatos selecionados e classificados no âmbito dos
Convênios ou Acordos Culturais.
SEÇÃO II
DA MATRÍCULA
Art. 24 O candidato aprovado e classificado na seleção deverá efetuar sua
matrícula, junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, nos
prazos fixados no calendário escolar elaborado nos termos do artigo 61 deste Regulamento,
recebendo o número de inscrição que o qualificará como aluno regular da Universidade
Federal da Paraíba.
§1º Na época fixada no calendário escolar, antes do início de cada período letivo, o
aluno integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas fará sua matrícula
em disciplinas junto à Coordenação, obedecendo ao disposto nos artigos 50 a 54 do
Regulamento Geral.
§2º O candidato que não fizer matrícula, no prazo fixado pela Coordenação do
Programa, perderá todos os direitos decorrentes da classificação por ocasião do processo
seletivo, ouvida, quando for o caso, a Assessoria Internacional da UFPB.
§3º Não será permitida, no período de integralização dos créditos, a matrícula em
disciplinas nas quais o aluno já tenha sido aprovado, excetuando as disciplinas de conteúdo
variado (Temas Fundamentais de Direito e Seminários de Pesquisa), que poderão ser
cursadas mais de uma vez, desde que possuam conteúdo e subtítulos diferentes.
§4º O aluno que tiver concluído os créditos exigidos pelo PPGCJ deverá efetuar
matrícula em Trabalho Final, no início de cada período letivo, até a desfesa final,
respeitado o prazo máximo recomendado.

SEÇÃO III
DO TRANCAMENTO DE DISCIPLINAS E INTERRUPÇÃO DE ESTUDOS
Art. 25 Será permitido o trancamento de matrícula em uma ou em mais disciplinas
individualizadas desde que ainda não se tenham integralizado 30% das atividades previstas
para a disciplina, salvo caso especial a critério do Colegiado do Programa.
§1º O pedido de trancamento de matrícula, em uma ou mais disciplinas, constará de
requerimento feito pelo aluno e dirigido ao Coordenador do Programa, com anuência do
orientador.
§2º O deferimento do requerimento de que trata o parágrafo anterior competirá ao
Coordenador do Programa, respeitado o disposto no caput deste artigo.
§3º É vedado o trancamento da mesma disciplina mais de uma vez, salvo casos
excepcionais, a critério do Colegiado do Programa.
Art. 26 O trancamento de matrícula de todo o conjunto de disciplinas do período
letivo em execução, que corresponde à interrupção de estudo, só poderá ser concedido, em

caráter excepcional, por solicitação do aluno e justificativa expressa do Orientador, a
critério do Colegiado.
§1º O tempo de interrupção de estudos não será computado no tempo de
integralização do Curso.
§2º A interrupção aqui tratada não poderá exceder os prazos estabelecidos pelo §
1º, artigo 56 do Regulamento Geral.
SEÇÃO IV
DOS ALUNOS ESPECIAIS
Art. 27. Serão admitidos alunos especiais, obedecendo aos termos do Regulamento
Geral.
§1º A Comissão de Seleção responsável pelo processo de seleção dos alunos
regulares, ao final deste processo, deverá publicar edital para chamada de alunos especiais
que devem ser selecionados com base no desempenho dos candidatos na última seleção
para alunos regulares e, subsidiariamente, através de análise curricular acadêmica.
§2º Os alunos especiais poderão cursar, no máximo, 9 (nove) créditos no Programa,
em disciplinas optativas.
§3º As disciplinas cursadas por aluno, na qualidade mencionada no caput deste
artigo não contarão créditos para a integralização da Estrutura Acadêmica do PPGCJ,
enquanto o mesmo for considerado aluno especial.
§4º As disciplinas cursadas por aluno especial poderão ser objeto de
aproveitamento de estudos, nos termos do Regulamento Geral, devendo o resultado da
análise ser registrado no histórico escolar do aluno regular no mesmo período da
homologação pelo Colegiado.

SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 28 Poderão ser aceitas transferências de alunos regularmente matriculados em
outros programas de pós-graduação stricto sensu, credenciados pelo CNE/MEC obedecidas
as normas estabelecidas pelo Regulamento Geral (Res.79/2013/CONSEPE/UFPB), artigo
46, §1º, por critério do Colegiado, desde que haja vaga no Programa, disponibilidade de
orientador e não comprometimento de vagas destinadas ao processo seletivo regular.
§1º Os alunos classificados e não aprovados no último processo seletivo terão
prioridade no preenchimento das vagas ociosas que surgirem durante o ano letivo,
ressalvada a possibilidade do Colegiado do Programa adicionar essas vagas ao próximo
processo seletivo.
§2º No que se refere aos prazos fixados pelo art. 53 deste regulamento, será
considerada para os alunos transferidos a data de ingresso no primeiro programa ou curso
de origem, excluídos os casos de interrupção de estudos.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA ACADÊMICA

Art. 29 A Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas abrangerá disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e atividades
complementares.
Art. 30 As disciplinas da Estrutura Acadêmica dos cursos de mestrado e doutorado,
com seus respectivos números de créditos e ementários, estão estabelecidas no Anexo II da
Resolução que aprovou este Regulamento.
Art. 31 O aluno do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Jurídicas deverá integralizar um mínimo de 22 créditos acadêmicos, observando-se o que
se segue:
I - sete créditos em disciplinas obrigatórias comuns às áreas de concentração
(quadro A1 do anexo II);
II - três créditos em disciplinas obrigatórias específicas de cada área de
concentração (quadro A2.1 e A2.2 do anexo II);
III - doze créditos em disciplinas optativas do Programa (quadro B do anexo II),
sendo possível cursar nove créditos em disciplinas optativas do Programa (quadro B do
anexo II) e completar com três créditos em atividades acadêmicas (quadro C do anexo II).
§1º Em conformidade com o artigo 63 do Regulamento Geral, poderão ser
atribuídos créditos a atividades acadêmicas a serem desenvolvidas apenas pelo(a) aluno(a),
solicitados pelo aluno e seu orientador, ficando este último responsável por suprir eventual
inexistência de nota da atividade desenvolvida.
§2º As atividades previstas no §1º supra serão denominadas de Estudos Especiais e
devem ser pertinentes à área de concentração do(a) aluno(a), até o limite de dois créditos.
§3º A contagem de créditos dos Estudos Especiais de que trata o parágrafo anterior,
será feita de acordo com a natureza teórica ou prática da atividade de conformidade com o
art. 63, §3º do Regulamento Geral e deverão ser anotadas no histórico escolar do(a)
aluno(a) com a expressão “Estudos especiais em...”, acrescentando-se o tópico ou tema
desenvolvido, o período letivo correspondente, o número de créditos e a respectiva nota.
§4º Os Estudos Especiais versarão, exclusivamente, sobre assunto relacionado com
o tema da Dissertação ou Tese.
§5º Cada crédito corresponderá a 15 horas-aula teóricas ou a 30 horas-aula práticas.
Art. 32 O aluno do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas deverá integralizar um mínimo de 35 créditos acadêmicos, observandose o que se segue:
I - treze créditos em disciplinas obrigatórias;
II - vinte e dois créditos em disciplinas optativas, incluídas as atividades
acadêmicas.
§1º Em conformidade com o artigo 63 do Regulamento Geral, poderão ser
atribuídos créditos a atividades acadêmicas a serem desenvolvidas apenas por um aluno,
denominadas de Estudos Especiais, porém, pertinentes à área de concentração do
Programa, até no máximo de quatro créditos.

§2º Os Estudos Especiais de que trata o parágrafo anterior, serão solicitados pelo
aluno e seus orientadores, apresentando a ementa, o programa, a bibliografia relevante e o
número de créditos necessários ao cumprimento das tarefas.
§3º Os alunos admitidos ao Programa sob o regime de cotutela com instituição de
ensino superior (IES) estrangeira conveniada, deverão cursar, no mínimo, metade dos
créditos exigidos para os alunos regulares, em disciplinas da estrutura acadêmica do
PPGCJ.
Art. 33 A oferta de disciplinas e de atividades acadêmicas será feita
semestralmente pela Coordenação do Programa, ouvido o Colegiado.
Art. 34 Os alunos bolsistas estarão obrigados a cumprir o estágio de docência
fixado pela Resolução nº 26/99 do CONSEPE.
§1º O Estágio de Docência é facultativo para os alunos não-bolsistas.
§2º O Estágio de Docência será realizado, preferencialmente, em disciplinas
ministradas pelo orientador ou, excepcionalmente, com outro docente, consultado o
orientador.
§3º As atividades previstas no Estágio de Docência não poderão exceder o limite de
4 horas semanais e deverão ser compatíveis com as atividades regulares do aluno.
§4º O Estágio de docência terá a duração improrrogável de um semestre para o
aluno de mestrado e de dois para o aluno de doutorado.
§5º Após a conclusão do Estágio de Docência, o aluno deverá remeter no prazo de
2 meses o seu relatório final, com a apreciação do docente responsável pela disciplina;
§6º A aprovação do relatório final do Estágio de Docência dará direito ao aluno de
requerer a contagem de 2 créditos práticos, mestrandos, e de até 4 créditos, doutorandos,
dentre aqueles oferecidos no âmbito das disciplinas optativas.
SEÇÃO I
DO APROVEITAMENTO DAS DISCIPLINAS
Art. 35. O Colegiado poderá aceitar créditos, com o aproveitamento de estudos,
obtidos em disciplinas isoladas cursadas por aluno regular no Programa de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas - PPGCJ ou em outros programas de pós-graduação stricto sensu,
reconhecidos pelo CNE/MEC.
§1º Considera-se aproveitamento de estudos, para os fins previstos nesta seção:
a) a equivalência de disciplina cursada com aprovação pelo aluno à disciplina da
estrutura acadêmica do PPGCJ;
b) a aceitação de créditos relativos às disciplinas cursadas com aprovação pelo
aluno, mas que não fazem parte da estrutura acadêmica do PPGCJ.
§2º Os alunos dos cursos de mestrado e doutorado poderão pedir aproveitamento de
até 14 e 23 créditos, respectivamente, para a integralização da carga creditícia mínima
exigida para o curso.
§3º O aproveitamento de estudos tratados no caput deste artigo somente poderá ser
feito quando as disciplinas tiverem sido concluídas há, no máximo, cinco anos, tanto para o
mestrado como para o doutorado, contados a partir do final do período no qual a disciplina
foi ofertada.
§4º Nos casos de aproveitamento de disciplinas, o requerente deve encaminhar seu
pedido à coordenação do programa de pós-graduação, instruído com: a) histórico escolar e
do programa da disciplina, devidamente autenticados pelo coordenador do programa de

pós-graduação onde a disciplina foi cursada e nome da disciplina cursada; b) parecer do
orientador quanto ao aproveitamento dos créditos; c) conceito ou nota obtida na disciplina;
d) elo entre o conteúdo programático desenvolvido e a disciplina da estrutura acadêmica do
PPGCJ.
§5º No processo de equivalência de disciplinas de que trata a alínea “a” do §1º
deste artigo, o Colegiado poderá condicionar o deferimento do pedido a feitura de uma
atividade para complementação curricular.
§6º Nos casos de aceitação de créditos de que trata a alínea “b” do §1º deste artigo,
o requerente deve encaminhar seu pedido à coordenação do Programa, instruído com: a)
histórico escolar e do programa da disciplina, devidamente autenticados pelo coordenador
do programa de pós-graduação onde a disciplina foi cursada; b) parecer do orientador
quanto ao aproveitamento dos créditos; c) número de créditos; d) conceito ou nota obtida
na disciplina. e) justificativa, apontando a pertinência da disciplina com a área de
concentração a qual está vinculado o aluno.
§7º O coordenador do Programa encaminhará a solicitação de aproveitamento de
estudos a um docente que integre o Colegiado, cujo parecer será apreciado por este órgão
deliberativo.
§8º Os créditos obtidos na forma do §1º, b, supra, serão computados como
optativos para a integralização dos créditos mínimos.
Art. 36 No aproveitamento de estudos, serão observadas as seguintes normas
relativas à disciplina cursada em outra instituição:
a) serão consideradas somente disciplinas, cuja nota obtida pelo aluno tenha sido
igual ou superior a 7,0 (sete).
b) a contagem dos créditos será feita sempre na forma disposta no art. 31, 5º, desta
resolução;
c) a nota obtida, que servirá para o cálculo do CRA, será anotada no histórico
escolar do aluno, observando-se, caso necessário, a seguinte equivalência entre notas e
conceitos: A = 9,5; B = 8,5 e C = 7,5.
d) caso haja outra escala de conceito, o Colegiado decidirá sobre a equivalência.
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO
Art. 37 A cada disciplina será atribuída uma nota no final do período, que deverá
representar o conjunto das avaliações realizadas.
Art. 38 A avaliação do rendimento escolar far-se-à pela apuração da frequência e
pela mensuração do aproveitamento.
§1º O aproveitamento poderá ser mensurado através de exames, trabalhos de
campo, seminários, monografias e participação nas atividades do Programa.
§2º Do processo de avaliação poderão constar entrevistas com os alunos para
discutir os trabalhos escritos.
Art. 39 Os critérios para determinar o rendimento acadêmico são os previstos no
artigo 66 do Regulamento Geral.
Parágrafo único. A avaliação dos trabalhos escritos e da participação dos alunos
será expressa através de notas, variando de 0 (zero) a 10 (dez).

Art. 40 O desligamento por falta de rendimento escolar será feito conforme o
previsto no artigo 72 do Regulamento Geral.
CAPÍTULO V
DO TRABALHO FINAL
Art. 41 Entende-se por Trabalho Final a elaboração e a defesa pública de
dissertação ou de tese, necessárias para a obtenção do grau de Mestre ou de Doutor em
Ciências Jurídicas, respectivamente, obedecendo aos dispositivos definidos na subseção V,
artigos 73 a 84 do Regulamento Geral.
Parágrafo único. O projeto final de dissertação/tese será apresentado na disciplina
de Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais.
Art. 42 Não serão atribuídos créditos à dissertação de mestrado ou à tese de
doutorado.
Art. 43 Como requisito para a defesa do Trabalho Final, o estudante deverá ter sido
previamente avaliado e aprovado em Exame de Pré-Banca (mestrado) ou de Qualificação
(doutorado), os quais deverão ocorrer até 18 meses contados da data da primeira matrícula
no Programa, para o curso de mestrado, e até 30 meses contados da data da matrícula no
Programa, para o curso de doutorado.
§1º Os Exames de Pré-Banca e de Qualificação serão realizados de acordo com
normas complementares elaboradas pelo Colegiado do PPGCJ.
§2º O aluno que não se submeter ao Exame de Pré-Banca ou de Qualificação, no
prazo previsto, será desligado do Programa.
§3º O(a) aluno(a) que obtiver conceito “reprovado” no exame de pré-banca ou de
qualificação poderá repeti-lo apenas uma única vez, em prazo não superior a sessenta dias
para o mestrado e de cento e vinte dias para o doutorado, contados a partir da data da
realização do primeiro exame.
§4º O discente que não for aprovado no segundo Exame de Pré-Banca ou de
Qualificação será desligado do Programa.
SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO
Art. 44 A Orientação consistirá no acompanhamento do aluno no planejamento de
seu programa de estudos, na assistência na escolha de disciplinas no ato de cada matrícula,
no acompanhamento e avaliação do desempenho do discente nas atividades acadêmicas e
na assistência na realização do Trabalho Final.
Art. 45 A orientação será exercida pelo Orientador do Trabalho Final, o qual será
indicado pelo Coordenador entre os docentes credenciados do Programa levando em conta
a pertinência temática, limites quantitativos de número de orientações por docente em
conformidade com critérios da área de Direito na Capes, bem como disponibilidade e
interesse do professor a ser orientador.
§1º A orientação do Trabalho Final poderá ser exercida por um segundo
Orientador, quando necessário, mediante solicitação do Orientador do Trabalho Final ou
do aluno, porém em comum acordo.

§2º A mudança de Orientador obedecerá às disposições contidas nos artigos 33 e 34
do Regulamento Geral.
§3º O orientando deverá apresentar à coordenação do Programa um relatório parcial
das atividades de pesquisa a cada 12 meses com a assinatura do seu orientador.

SEÇÃO II
DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE OU DOUTOR

Art. 46 Para a obtenção do título de mestre ou doutor o aluno deverá ter
integralizado todos os créditos exigidos, segundo os prazos estabelecidos pelo Regimento
Geral da UFPB, pelo Regulamento Geral e por este Regulamento.
Art. 47 Os alunos do PPGCJ deverão obrigatoriamente assegurar a publicação de:
I - se mestrando, ao menos uma produção científica, tal como artigo em periódico
pertencente ao Qualis/CAPES de estrato igual ou superior a B5, capítulo de livro ou livro.
II - se doutorando, ao menos uma produção científica, do tipo indicado no inciso I
deste artigo, uma vez ao ano, a partir do segundo ano.
Parágrafo único. O depósito do Trabalho Final na Secretaria do Programa para a
defesa do mesmo só poderá ser efetuado quando acompanhado de publicação científica de
que trata o caput deste artigo ou documento comprovando a aceitação do mesmo para a
publicação em veículo de divulgação conforme o caput deste artigo.
Art. 48 A realização da defesa pública do Trabalho Final deverá ser requerida pelo
Orientador ao Coordenador do Programa, que determinará a data da defesa, ouvida a
Comissão Examinadora de que trata o artigo 77, incisos I, II e alíneas, do Regulamento
Geral.
§1º A Comissão Examinadora escolhida obedecerá ao disposto no artigo 82 do
Regulamento Geral.
§2º Para fins de defesa do trabalho final, conforme artigo 81 do Regulamento
Geral, deverá o(a) aluno(a) requerer ao coordenador a sua apresentação pública. O
requerimento do(a) aluno(a) deverá estar acompanhado de:
a) Aprovação no exame de Pré-Banca ou de Qualificação e autorização formal do
orientador ou orientadores, de acordo com o art. 77, inciso I, II, alíneas e parágrafos, do
Regulamento Geral, atestando que o trabalho final se encontra em condições de ser
apresentado e defendido;
b) tratando-se de dissertação, no mínimo cinco exemplares, e de tese, no mínimo
sete exemplares;
c) documentos pertinentes à produção científica e/ou artística vinculada, quando
couber;
d) autorização formal do Colegiado nos casos previstos no §4º do art. 77 do
Regulamento Geral.
Art. 49 O Trabalho Final deverá atender às normas contidas no Manual de
Estrutura e Apresentação de Dissertação e Tese adotado pela Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba.

Art. 50 Na apreciação e no julgamento da Dissertação de Mestrado ou da Tese de
Doutorado, cada membro da Comissão Examinadora atribuirá, nos termos do artigo 83 do
Regulamento Geral um dos seguintes conceitos:
I - Aprovado
II - Insuficiente;
III – Reprovado.
§1º O candidato ao título de mestre ou doutor somente será considerado aprovado
quando receber a menção “Aprovado” pela maioria dos membros da comissão
examinadora.
§2º As menções de que trata o caput deste artigo deverão ser baseadas em pareceres
individuais dos membros da comissão examinadora.
§3º A atribuição do conceito "Insuficiente" implicará o estabelecimento do prazo
máximo de noventa dias para a reelaboração e apresentação da dissertação e de cento e
oitenta dias para a reelaboração e apresentação da tese, de acordo com as recomendações
da banca examinadora.
§4º No caso de ser atribuída a menção "Insuficiente", a comissão examinadora
registrará na ata da sessão pública da defesa os motivos da sua atribuição e estabelecerá o
prazo máximo, dentro dos prazos máximos constantes no §3º deste artigo, para
reelaboração do trabalho final.
§5º Na nova apresentação pública do trabalho final, a comissão examinadora deverá
ser preferencialmente a mesma e não mais se admitirá a atribuição da menção
“Insuficiente”.
Art. 51 Após a defesa com aprovação do trabalho final e feitas as devidas
correções, quando necessárias, deverá o(a) aluno(a) encaminhar à coordenação do
programa, e a cada membro da banca uma cópia em mídia digital da versão final,
contendo, obrigatoriamente, a ficha catalográfica fornecida pelo sistema de bibliotecas da
UFPB.
§1º O(a) aluno(a) deverá também entregar um exemplar impresso da versão final do
trabalho e uma cópia em mídia digital ao sistema de bibliotecas da UFPB.
§2º A homologação do relatório final do orientador pelo colegiado, somente poderá
ser feita após a entrega dos exemplares do trabalho na versão final.
Art. 52 Para a outorga do grau respectivo, deverá o(a) aluno(a), dentro do prazo
regimental, ter satisfeito as exigências do Regimento Geral da UFPB, do Regulamento
Geral e deste regulamento.
§1º A outorga do grau a que se refere o caput deste artigo pressupõe a
homologação, pelo colegiado, da ata da sessão pública de defesa do trabalho final e do
relatório final do orientador.
§2º O relatório final do orientador, em formulário padrão da PRPG, terá como
anexos:
a) cópia da ata da sessão pública de defesa do trabalho final;
b) histórico escolar final do(a) aluno(a);
c) declaração expedida pela coordenação do programa comprovando a entrega dos
exemplares do trabalho na versão final, contendo, obrigatoriamente, a ficha catalográfica
fornecida pelo sistema de bibliotecas da UFPB, bem como de cópias de produções
artísticas vinculadas para a área das artes, caso existam;
d) declaração expedida pelo sistema de bibliotecas da UFPB de quitação e depósito
de um exemplar impresso do trabalho na versão final e de sua cópia em mídia digital.

CAPÍTULO VI
DA DURAÇÃO NO PROGRAMA
Art. 53 A duração mínima e máxima de conclusão do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Jurídicas será, segundo artigo 59 do Regulamento Geral, no:
I - nível Mestrado, respectivamente, de no mínimo 12 e no máximo 24 meses;
II - nível de Doutorado, respectivamente, de no mínimo 24 e no máximo 48 meses.
§1º. Em caráter excepcional, a prorrogação de prazo para a defesa da dissertação,
ou tese, poderá ser concedida por período não superior a seis meses para os mestrados e
doze meses para os doutorados, contados a partir dos prazos finais estabelecidos no art. 59,
§1º e §2º do Regulamento Geral.
§2º Para a concessão da prorrogação, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
a) requerimento formalizado mediante processo dirigido à Coordenação do
Programa, antes do término do prazo regular estabelecido no respectivo regulamento;
b) justificativa da solicitação;
c) parecer circunstanciado do orientador;
d) versão preliminar da dissertação, trabalho equivalente ou tese;
e) cronograma indicativo das atividades a serem desenvolvidas no período da
prorrogação.
§3º A coordenação do programa deverá encaminhar o requerimento do(a) aluno(a)
juntamente com a documentação exigida para avaliação e decisão final do Colegiado do
Programa.
Art. 54 Haverá 2 (dois) semestres letivos por ano oferecidos de acordo com o
calendário escolar.

CAPÍTULO VII
DO CANCELAMENTO, DESLIGAMENTO E ABANDONO
Art. 55 Além dos casos previstos no Regimento Geral da UFPB, será desligado do
programa, o(a) aluno(a) que:
I - não tenha efetuado a matrícula institucional, nos termos do art. 50, §4º do
Regulamento Geral;
II - for reprovado duas vezes, quer na mesma disciplina quer em disciplinas
diferentes, durante a integralização da estrutura acadêmica do curso;
III - obtiver, em qualquer período letivo, o CRA inferior a 7,0 (sete);
IV - tiver cometido plágio em qualquer etapa do curso;
V - obtiver o conceito "reprovado" por duas vezes no exame de pré-banca ou
qualificação;
VI - não houver integralizado seu currículo no prazo máximo estabelecido por este
regulamento;
VII - obtiver o conceito "reprovado" na defesa do trabalho final;
VIII - enquadrar-se no que estabelece o parágrafo único do art. 68 do Regulamento
Geral;
IX - não efetuar sua matrícula em disciplina(s) ou trabalho final.
Parágrafo único. O(a) aluno(a) desligado do programa somente poderá voltar a se
matricular após aprovação em novo processo seletivo.

Art. 56 Será considerado em situação de abandono do Programa o aluno que, em
qualquer período letivo regular, não efetuar sua matrícula em disciplina(s) ou Trabalho
Final, de acordo com o disposto no artigo 54 do Regulamento Geral.
Art. 57 Admitir-se-á o cancelamento de matrícula em qualquer tempo por
solicitação do aluno, correspondendo esse ato à desvinculação do Programa.
Art. 58 O aluno que em qualquer período letivo, mesmo após a conclusão dos
créditos, não efetuar matrícula será desligado do Programa.
Parágrafo único. Não se enquadrará no disposto neste artigo a interrupção de
estudos feita na forma do artigo 56 e parágrafos do Regulamento Geral.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 59 As disciplinas da Estrutura Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Jurídicas serão de responsabilidade dos Departamentos que constituem o Centro
de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba.
Art. 60 Mediante solicitações, entendimentos, acordos ou convênios, as disciplinas
constantes da Estrutura Acadêmica poderão ser ministradas por docentes de outros
Departamentos da UFPB e de outras Instituições de Ensino Superior, ouvido previamente o
Colegiado do Programa.
Art. 61 Para melhor operacionalizar a execução do planejamento acadêmico do
Programa de acordo com os termos deste Regulamento e das normas vigentes na UFPB, a
Coordenação, antes de cada período letivo a ser executado, deverá elaborar e dar ampla
divulgação a um calendário escolar, contendo os prazos e os períodos definidos para a
matrícula prévia, matrícula em disciplinas, ajustamento de matrícula, trancamento de
matrícula em disciplinas, interrupção de estudos, exames de suficiência em língua
estrangeira ou disciplinas, o exame de qualificação e demais atividades acadêmicas.
Art. 62 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas fomenta a instituição
de um periódico científico que atenda a regramento próprio para divulgação de produções
acadêmicas.
Art. 63 Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos em primeira
instância pelo Colegiado do Programa, utilizando-se, por analogia, o Regimento Geral e o
Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPB.
Art. 64 Este Regulamento entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 65 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO II À RESOLUÇÃO Nº 64 /2016 DO CONSEPE
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EM CIÊNCIAS JURÍDICAS, NOS NÍVEIS DE MESTRADO ACADÊMICO
E DOUTORADO, DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

1º parte – DISCIPLINAS
ACADÊMICA

E

ATIVIDAES

ACADÊMICAS

DA

ESTRUTURA

Nos termos dos artigos 29 e 30 do Regulamento do PPGCJ os alunos de mestrado
serão obrigados a cumprir um mínimo de 22 créditos, sendo: 7 créditos nas disciplinas contidas
no Quadro A.1, disciplinas obrigatórias comuns às duas áreas de concentração; 3 créditos nas
disciplinas dos Quadros A.2.1 ou A.2.2, disciplinas obrigatórias específicas para cada área de
concentração; 12 créditos em disciplinas optativas do Programa (quadro Bdo anexo II), sendo
possível cursar nove créditos em disciplinas optativas do Programa (quadro B do anexo II) e
completar com três créditos em atividades acadêmicas (quadro C do anexo II).
Nos termos do artigo 31 do Regulamento do PPGCJ os alunos de doutorado serão
obrigados a cumprir os um mínimo de 35 créditos, sendo: 13 créditos nas disciplinas do Quadro
A.3, disciplinas obrigatórias da área de concentração do doutorado e 22 créditos em disciplinas
do Quadro B, disciplinas optativas, incluídas as atividades acadêmicas (Quadro C).
A – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO PROGRAMA
A.1 – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DAS DUAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DO
MESTRADO
Quadro A.1
Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS

1
2

Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
Teoria Crítica da Cidadania

A.2 - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
CONCENTRAÇÃO DO MESTRADO

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
3
1
4
3
0
3

ESPECÍFICAS

DAS

CARGA
HORÁRIA(*)

75
45

ÁREAS

DE

A.2.1 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITO ECONÔMICO
Quadro A.2.1
Nº
3

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS
Estado, Constituição e Desenvolvimento

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
3
0
3

CARGA
HORÁRIA(*)

45

A.2.2 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Quadro A.2.2
Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS

4

Teorias dos Direitos Humanos

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
3
0
3

CARGA
HORÁRIA(*)

45

A.3 - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DO
DOUTORADO
Quadro A.3
Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS

1
2
3
4

Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
Teoria Crítica da Cidadania
Estado, Constituição e Desenvolvimento
Teorias dos Direitos Humanos

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
3
1
4
3
0
3
3
0
3
3
0
3

CARGA
HORÁRIA(*)

75
45
45
45

B - DISCIPLINAS OPTATIVAS DO PROGRAMA
Quadro B
Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS

1 Teoria Geral do Constitucionalismo
2 Mundo do Direito Econômico dos mundos
3 A constitucionalização do Direito Privado
Proteção Jurídica do Consumidor, Cidadania
4
e Desenvolvimento

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
3
0
3
3
0
3
3
0
3

CARGA
HORÁRIA(*)
45
45
45

3

0

3

45

5 Direito Penal Econômico

3

0

3

45

6 Estado fiscal, cidadania e extrafiscalidade

3

0

3

45

7 Direito Urbanístico e desenvolvimento

3

0

3

45

8 Direitos e Políticas sociolaborais

3

0

3

45

9

Biotecnologia, Desenvolvimento e Direitos
Humanos

3

0

3

45

10

Sustentabilidade socioambiental do
desenvolvimento

3

0

3

45

11 Teoria Geral do Direito

3

0

3

45

12 Retórica e Direitos humanos

3

0

3

45

13 Educação e Cultura em Direitos Humanos
14 Direito Internacional Humanitário
Desenvolvimento Político: Democracia,
15
Estado de Direito e Cidadania

3
3

0
0

3
3

45
45

3

0

3

45

16

Práticas e Instrumentos de Proteção e Defesa
dos Direitos Humanos

3

0

3

45

17

Direitos Fundamentais, acesso à justiça e
novos direitos

3

0

3

45

18

Perspectivas da transjuridicidade
internacional

3

0

3

45

19 Dimensões Estéticas da Juridicidade

2

0

2

30

20 História do Direito Constitucional

3

0

3

45

21 Humanização do Direito Civil Constitucional

2

0

2

30

22 Tópicos de Direito da Integração Regional

2

0

2

30

23 Estudos Jurídicos Comparados

2

0

2

30

24 Direito e Gênero

3

0

3

45

25 Seminários de Pesquisa

1-2

0

1-2

15-30

26 Temas Fundamentais de Direito

1-3

0

1-3

15-45

C – ATIVIDADES ACADÊMICAS DIVERSAS
Quadro C

Nº
1
2

IDENTIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS
Estágio de Docência
Estudos Especiais (**)

NÚMERO DE CRÉDITOS
TEOR PRAT TOTAL
0
2
2
0
1-4
1-4

(*)1 crédito teórico = equivale a 15 horas-aula de atividade teórica de ensino.

CARGA
HORÁRIA(*)

60
30-120

1 crédito prático = equivale a 30 horas-aula de atividade prática.
(**)1 crédito teórico = equivale a 15 horas-aula de atividade teórica de ensino.
1 crédito prático = equivale a 30 horas-aula de atividade prática.

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA, EMENTAS DAS
DISCIPLINAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS

I - ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
Curso de Doutorado:
Área de concentração: Direitos Humanos e Desenvolvimento
Linhas de pesquisa:
Linha 1 - Direitos Sociais, Regulação Econômica e Desenvolvimento
Linha 2 - Inclusão Social, proteção e Defesa dos Direitos Humanos
Curso de Mestrado:
a) Área de concentração em Direito Econômico, composta pelas seguintes linhas de Pesquisa:
Linha 1 - História do Direito, Constitucionalismo e Desenvolvimento econômico; Linha 2 Estado, mercado e sujeitos sociais: juridicidade e economicidade; Linha 3 - Direitos econômicos
e sociais, Biodireito e Sustentabilidade Socioambiental.
b) Área de concentração em Direitos Humanos, composta pelas seguintes linhas de Pesquisa:
Linha 1 – Fundamentos teórico-filosóficos dos direitos humanos; Linha 2 - Direito Internacional
dos direitos humanos, democracia, Estado de Direito e cidadania, violência, gênero e
movimentos sociais; Linha 3 - Transjuridicidade, epistemologia e abordagens
pluri/inter/transdisciplinares dos direitos humanos.

2º parte - EMENTAS DAS DISCIPLINAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:
1 - Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais
Ciência e conhecimento; os conceitos de conhecimento científico; reconstrução do conhecimento
científico; requisitos essenciais da pesquisa científica; os métodos como meios possíveis de
objetividade do conhecimento científico; os métodos de abordagem e de procedimento e as
técnicas de pesquisa; aspectos técnicos e operativos da pesquisa jurídica; projeto de pesquisa.
Apresentação de seminários.
2 - Teoria Crítica da Cidadania
Noções gerais do instituto da cidadania. Autonomia do conceito de cidadania. Direito natural e
historia. Pessoa Humana sujeito de Direitos. Cidadania, democracia e direitos humanos.
Declarações de Direitos. Cidadania e nacionalidade. Cidadania e classe social. Liberdade na
história. Liberdade no Estado democrático. Democracia representativa e participativa.
Constituição no Estado democrático. Estado de Direito. Cidadania européia. Cidadania
internacional. Cidadania e justiça. Cidadania no Brasil.

3 - Estado, Constituição e Desenvolvimento
A evolução do Estado moderno e as relações entre as razões políticas e as razões econômicas. O
fenômeno da globalização e seus efeitos na ordem político-jurídica dos Estados. Noções
econômicas e sociopolíticas de Desenvolvimento. O processo e a programação do
desenvolvimento. A Constituição Federal e o projeto político de desenvolvimento nacional;
princípios constitucionais do projeto político de desenvolvimento nacional na Constituição de
1988. Crescimento econômico não é desenvolvimento. As opções de desenvolvimento do Brasil
e a gestão da política energética.
4 - Teorias dos Direitos Humanos
Teoria do direito e teoria dos direitos humanos. Direito e Direitos humanos: aproximação
conceitual. Da norma a faculdade. Os direitos: linguagem e analítica. Dos direitos aos deveres.
Fundamentos dos direitos humanos. Críticas clássicas aos direitos. Fins e valores do direito e dos
direitos humanos. Direitos humanos em contexto multicultural. Direito como prática social
interpretativa e a interpretação dos direitos humanos. Desenvolvimento e direitos humanos.
DISCIPLINAS OPTATIVAS:
1- Teoria Geral do Constitucionalismo
Compreensões sobre o constitucionalismo ontem e hoje. Origens e Evolução do
Constitucionalismo. Constitucionalismo e Constituição. Ontologia e fenomenologia das
constituições e das normas constitucionais. Hermenêutica e Constitucionalismo. A tensão entre
constitucionalismos globais e locais. Novos paradigmas constitucionais. Modelos de
representação e constitucionalismos: Dos Castelos aos Labirintos.
2- Mundo do Direito Econômico dos mundos
Sociologia do Direito Econômico. Principiologia do Direito Econômico. Normativismo do
Direito Econômico. Decisão Judicial no Direito Econômico.
3- A constitucionalização do Direito Privado
Direito Privado e Direito Público. Direito Privado e Constituição. Práticas jurisprudenciais do
constitucionalismo brasileiro na seara privatística.
4 - Proteção Jurídica do Consumidor, Cidadania e Desenvolvimento
Estudo do direito do consumidor dentro de duas perspectivas distintas: os direitos e as garantias
individuais e o desenvolvimento econômico. Será dado enfoque especial aos direitos básicos do
consumidor, compatibilizando-os com as garantias individuaus e coletivas preconizadas na
Constituição de 1988. Serão analisados, também, aspectos interessantes da responsabilidade
civil, tudo dentro da preconizada Política Nacional das Relações de Consumo.
5 - Direito Penal Econômico
Modernas tendências do Direito penal econômico; Crimes contra a ordem econômica e a
ordem tributaria; Bens jurídicos do direito penal econômico; Intervenção repressiva da
atividade econômica; Lavagem de dinheiro e demais delitos em espécie.
6- Estado fiscal, cidadania e extrafiscalidade
Caracterização do poder de tributar no sistema constitucional brasileiro. Estado fiscal, custos dos
direitos e cidadania. Direitos fundamentais do contribuinte. Federação e guerra fiscal. Princípio

da neutralidade fiscal. Limites à atividade de interpretação da norma tributária e segurança
jurídica. Proporcionalidade, razoabilidade e proibição de excesso em matéria tributária.
Extrafiscalidade e desenvolvimento socioeconômico. Tributo como instrumento de tutela
ambiental.
7 - Direito Urbanístico e desenvolvimento
Cidades e sua relação com o Direito Urbanístico. Direito Urbanístico e direito à cidade: objeto,
princípios, instrumentos e evolução histórica. Ordem constitucional urbanística. Competências
constitucionais urbanísticas. Desenvolvimento e planejamento urbano. Estatuto da Cidade. Plano
diretor e legislação municipal urbanística. Licenciamento urbanístico. Federalismo e
regionalismo: regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento e consórcios
públicos. Meio ambiente urbano: o risco e o perigo ecológico urbano. Mobilidade urbana.
Resíduos sólidos e saneamento básico.
8 - Direitos e Políticas sociolaborais
Dimensões econômica e social do desenvolvimento; Sustentabilidade socioeconômica através do
trabalho-emprego. Trabalho como fator de desenvolvimento econômico e de bem-estar social e
individual. O trabalho no conteúdo das Declarações e Convenções internacionais. Trabalho
decente: pilares, indicadores e estratégias. Constituição social e os princípios da igualdade e da
solidariedade. Responsabilidade social da empresa e do contrato laboral. Políticas de emprego e
políticas de tutela laboral. Atores sociais. Inserção social e rendas mínimas. O debate sobre
conciliação entre tutela laboral e eficácia econômica. Modelos sociolaborais. Extensão da
aplicação das políticas de tutela laboral. Reestruturação da empresa e novas morfologias de
trabalho na dinâmica do capital globalizado.
9 - Biotecnologia, Desenvolvimento e Direitos Humanos
Noções sobre ética, moral e direito. Biotecnologias tradicionais e atuais. Funcamentis e
princípios da bioética. Genética e Bioética. Bioética e biodireito. Políticas de biossegurança
adotadas no país. Ciência e tecnologia em saúde. Biotecnologia. Engenharia genética.
Biotecnologia agrícola sob a ótica do desenvolvimento. Propriedade intelectual: conhecimento
tradicional associado a biopirataria. A patenteabilidade das descobertas genéticas: estudo sobreo
impacto do projeto genoma sobre o direito das patentes. Incertezas e riscos no patenteamento de
biotecnologias: a situação brasileira corrente. A proteção ambiental da biotecnologia. Estudos de
caso.
10 - Sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento
Os problemas ambientais provocados pelo processo de desenvolvimento dominante.
Condicionantes da formação dos problemas ambientais, preocupação com seus impactos e
estratégias de tratamento. Problemas ambientais, Estado e Políticas Públicas. Conflitos sócioambientais. A Sociedade industrial e a produção de externalidades e racionalidades ambientais.
Crise ambiental. Complexidade ambiental. Sociedade de risco, sustentabilidade, justiça e
democracia ambiental. Consumo, meio ambiente e sustentabilidade. A Ordem econômica na
Constituição Federal e os princípios informadores da defesa do meio ambiente. Estratégias de
desenvolvimento sustentável, padrões de certificação e social accountability. Desenvolvimento
Limpo. Direito da água. Planejamento e gestão do desenvolvimento local e regional, com
participação social.

11 - Teoria Geral do Direito
Dicotomias estruturantes do direito: jusnaturalismo x juspositivismo, direito público x direito
privado, direito objetivo x direito subjetivo, Teorias da norma x teorias da decisão. Conflito entre
normas e princípios. Hermenêutica jurídica. Lógica e direito.

12 - Retórica e Direitos humanos
Breve história da retórica: seu surgimento na Grécia Antiga como arte de persuasão; Aristóteles
e a téchnerhetoriké; Cícero: retórica e filosofia como artes complementares; A retórica medieval;
Vico e o retorno da retórica na Modernidade; A viragem retórica e hermenêutica e a crítica à
racionalidade moderna e os novos fundamentos da racionalidade argumentativa; Perelman e a
lógica do razoável, do preferível e a noção de auditório universal; Argumentação e
demonstração; As técnicas argumentativas e a análise retórica; Viehweg e o ressurgimento da
tópica jurídica; Ballweg e a retórica analítica. Katarina (Sobota) vonSchlieffen e o entimema na
retórica judicial. Argumentação e ceticismo pirrônico na filosofia. Transição para a PósModernidade. O caráter retórico da noção de direitos humanos. Conhecimento retórico,
novíssima retórica na interpretação dos direitos humanos.
13 - Educação e Cultura em Direitos Humanos
Princípios pedagógicos e metodológicos que norteiam uma educação aos Direitos Humanos e na
educação formal e na educação popular, para a difusão de uma cultura da justiça, da paz e da
tolerância. O Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos.
14 - Direito Internacional Humanitário
Definição e objetivos do Direito Internacional Humanitário (DIH). Delimitação do ius ad
bellum and ius post bellum. Evolução histórica, bases legais, princípios fundamentais. Âmbito
de aplicação ratione materiae, temporis, loci e personae. Métodos e medidas de combate.
Proteção da propriedade cultural. Direito da neutralidade. Implementação e a imposição do DIH.
Vínculo com o Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Penal Internacional.
15 - Desenvolvimento Político: Democracia, Estado de Direito e Cidadania
Teorias contemporâneas do desenvolvimento político. Teorias normativas e empíricas da
democracia, do Estado de Direito e da cidadania. A democracia, o Estado de direito e a cidadania
como indicadores do desenvolvimento político. Desenvolvimento político na América Latina.
16 - Práticas e Instrumentos de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
Exames dos mecanismos jurídicos de acesso ao sistema internacional e nacional de proteção aos
direitos humanos,incluindo órgãos de julgamento, de monitoramento e controle; organizações
internacionais e nacionais de direitos humanos, incluinso instituições do Estado e da sociedade
civil; remédios passíveis de efetivação da proteção normativa.

17 - Direitos Fundamentais, acesso à justiça e novos direitos
Condições necessárias ao exercício da liberdade e à fruição de direitos fundamentais.
Concepções, doutrinas categorias e abordagens jurídicas acerca das transformações do direito,
novos desafios, cidadania, novos direitos. Interdisciplinaridade e conhecimento jurídico. Acesso
á justiça e educação jurídica. Meios de solução de conflitos. Teoria dos jogos. Efetividade da
justiça.

18 - Perspectivas da transjuridicidade internacional
Direito Internacional e complexidade. Direito internacional e direito nacional; direito
internacional e direito regional. Direito internacional e cidades; Direito Internacional e homem;
Direito Internacional e história; Direito Internacional e geopolítica; Direito Internacional e
matemática; Direito Internacional e biologia; Direito Internacional e literatura; Direito
Internacional, entre outros.
19 - Dimensões Estéticas da Juridicidade
Direito, Cultura e (Inter) Textualidade. Visualidade e Juridicidade. Outras Metanarrativas
Jurídicas: Músicas, Arquiteturas, Poesias da Juridicidade. Para além da visualidade: um Direito
Multissensorial.
20 - História do Direito Constitucional
A experiência inglesa. Estados Unidos: Articlesof Confederation e Constituição. A Revolução
Francesa e a experiência constitucional como suporte para a igualdade e a liberdade. As cartas de
direitos fundamentais e a declarações de direitos humanos. Escravidão, negritude e liberdade. A
problemática indígena e sua emergência como tema constitucional. Direitos fundamentais em
África. As mulheres no contexto constitucional. O protagonismo feminino. A igualdade de
gênero e a união homoafetiva frente às normas constitucionais. Raça, região e discriminação:
dimensões específicas dos direitos fundamentais.
21 - Humanização do direito civil constitucional
Principiologia civil constitucional; Relações entre o direito civil e os direitos humanos;
Hipervulnerabilidade; Direitos fundamentais sociais à moradia, à cidade, à alimentação e outros;
Pessoas, sujeitos de direitos e direitos da personalidade em perspectiva humana; Novos
contornos das obrigações, contratos e responsabilidade civil, à luz do Direito Civil
Constitucional; Novas entidades familiares e repercussões no direito sucessório.
22 – Tópicos de Direito da Integração Regional
O Fenômeno da Integração Regional como fenômeno comum. A Integração Regional e a
diversidade dos regimes. A União Europeia e o direito europeu. Outras experiências
comunitárias. As relações do Direito da Integração Regional com outros sistemas. O direito da
Integração nos mais variados prismas.
23 - Estudos Jurídicos Comparados
Abordagens de ramos da juridicidade sob a perspectiva comparada.
24 - Direito e Gênero
Principais correntes do pensamento feminista e dos estudos de gênero na construção do direito.
Teoria Feminista. Gênero, Teoria do Estado e a dinâmica do poder na relação público/privado. A
categoria sujeito de direito para as mulheres e a dinâmica das relações de gênero, raça, classe e
sexualidade. Reflexos da práxis e crítica feminista na construção dos direitos humanos e na
legislação brasileira. A condição de vítima e de agente das mulheres no direito penal. A mulher
na América Latina.
25 - Seminários de Pesquisa
Disciplina que deverá abordar a pesquisa e as interfaces da pesquisa científico-jurídica no âmbito
do PPGCJ, colocando em contato as várias pesquisas do Programa e extraindo o perfil
interdisciplinar dos temas, facilitando a composição de grupos de pesquisa e o fortalecimento das

linhas de pesquisa do Programa. Poderá ser ministrada com 1 ou 2 créditos teóricos (15 ou 30
horas-aulas). A bibliografia relativa aos temas dos alunos e ao trabalho metodológico de cada
orientador com o seu grupo temático de pesquisadores.
26 - Temas Fundamentais do Direito
Disciplina, de conteúdo aberto, que deve facilitar a abordagem e permanente discussão de temas
jurídicos relevantes, redefinindo-os à luz dos contornos mais contemporâneos das teorias,
repensando avanços e potencialidades. Servirá para a atualização e oxigenação dos conteúdos
programáticos do curso, podendo ser ministrada com 1, 2 ou 3 créditos teóricos (15, 30 ou 45
horas-aulas).
ATIVIDADES ACADÊMICAS
Estágio de docência
Atividade acadêmica a ser desenvolvida de acordo com os termos do Art. 32 deste Regulamento
e normativas superiores do Consepe.
Estudos Especiais
Tais atividades acadêmicas a serem desenvolvidas pelo aluno obedecerão ao disposto do Art. 63,
Resolução 79/2013 do Consepe e Art. 30, III, §3º a §6º do Regulamento do PPGCJ.
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