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RESOLUÇÃO N.º 04/2013 
 

Altera a denominação do Auditório Guillardo 
Martins e dá outras providências. 

 
O Colegiado Pleno da Universidade Federal de Campina Grande, usando das atribuições que 
lhe são conferidas estatutária e regimentalmente, 
 
Considerando o caráter nefasto da ditadura militar (1964-1985) para grande parte da 
sociedade brasileira; 
 
Considerando que os projetos e medidas educacionais do regime militar impactaram 
profundamente a universidade brasileira, implicando na instalação de um clima de terror, 
medo e obscurantismo no mundo acadêmico; 
 
Considerando que a Paraíba não ficou imune a esse processo, contando com adesões e 
resistências de diferentes grupos da sociedade ao golpe de estado e à ditadura; 
 
Considerando que esses fatos se reproduziram no interior da principal instituição de ensino 
superior à época no Estado da Paraíba, a UFPB; 
 
Considerando que a gestão do Reitor-Interventor Guillardo Martins Alves (1964-1971) 
representou o período mais sombrio da história da ditadura na UFPB; 
 
Considerando que professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes da UFPB 
foram alvo da perseguição e do arbítrio da gestão Guillardo Martins Alves;  
 
Considerando que João Roberto Borges de Souza, estudante do Curso de Medicina da UFPB, 
nos anos 60, foi uma dessas tantas vítimas; 
 
Considerando que sua morte, ocorrida em 10 de outubro de 1969, na cidade de Catolé do 
Rocha-PB, foi conseqüência direta de delações promovidas pela gestão Guillardo Martins 
Alves junto aos órgãos de repressão; 
 
Considerando que devemos aprender com as experiências dolorosas do passado, para não 
repeti-las no presente; 
 
Considerando que a UFCG, criada no ano de 2002, a partir do desmembramento da UFPB, é 
herdeira de parte dessa história;  
 
Considerando as peças constantes, no Processo nº 23096.011136/13-10, e  
 
À vista das deliberações do Plenário, em reunião realizada em 10 de maio de 2013, 



R E S O L V E: 
 
 

Art. 1.º O Auditório Guillardo Martins, localizado no prédio da Reitoria desta 
Universidade, no Campus de Campina Grande, passa a se denominar Auditório João Roberto 
Borges de Souza. 

 
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Colegiado Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina Grande, em 
Campina Grande, 25 de junho de 2013. 
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