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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia quinze de dezembro de 2022, às 

quatorze horas, na sala de reuniões da unidade 

de Mamanguape. 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na 1 

sala de reuniões da unidade de Rio Tinto do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, sob 2 

presidência da Prof.ª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, reuniram-se os conselheiros: 3 

Prof. Anderson Alves dos Santos, coordenador de Ecologia, Prof. Antônio Manoel Elíbio Jú-4 

nior, coordenador de Letras Espanhol, Prof.ª. Cibelle da Silva Santiago, chefe do DCSA, Prof. 5 

Estêvão Martins Palitot, coordenador de Antropologia, Prof. Fábio Pessoa da Silva, coordena-6 

dor de Letras, Gilkaline Meireles Pereira de Lucena, representante dos servidores técnicos-7 

administrativos, Prof. Gilmar Leite, vice-chefe do DED, Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, 8 

chefe do DDesign, Prof. João Marcelo Alves Macedo, coordenador de Ciências Contábeis, 9 

Prof. José Adson Oliveira Guedes da Cunha, coordenador de Sistemas de Informação, Prof. 10 

José Fabrício Lima, coordenador de Matemática, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do 11 

DCX, Prof. Kléber da Silva Barros, coordenador de Design, Prof.ª. Marco Aurélio Paz Tella, 12 

vice-coordenador do PPGA, Prof.ª. Michelle Guerreiro Ferreira, coordenadora de Pedagogia, 13 

Prof. Osmar Hélio Alves Araújo, chefe do DED, Prof. Saulo Emmanuel, coordenador de Ad-14 

ministração, Prof. Sávio Roberto Fonseca de Freitas, chefe do DL, Prof.ª. Thaise Kelly de Lima 15 

Costa, coordenadora de LCC, Prof. Williame Farias Ribeiro, chefe do DEMA.  1. ABERTURA: 16 

A sessão teve início com a presidente do conselho saudando a todos os presentes e iniciando o 17 

ponto de pauta do dia. 2. INFORMES: O primeiro informe foi emitido pela equipe da subpre-18 

feitura acerca do andamento da manutenção e reparos nos ares condicionados do campus. O 19 

subprefeito, Jeferson Randre, informou que o início dos reparos se deu graças à homologação 20 

do pregão de materiais de manutenção e que quase a totalidade das pendências relacionadas 21 

aos ares condicionados do campus será sanada com a chegada destes materiais. A professora 22 

Angeluce relembrou que a subprefeitura atende às demandas por ordem de chegada destas, 23 

salvo nos casos em que uma determinada demanda não puder ser atendida por ausência de 24 

materiais. A professora Cibelle Santiago questionou acerca do ar condicionado do laboratório 25 

de secretariado, pois, segundo ela, o aparelho apresenta problemas anteriormente ao período 26 

pandêmico. O servidor Felipe Henrique respondeu afirmando que já havia sido instalado um 27 



    
Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Aplicadas e Educação  

Campus IV – Litoral Norte  

novo aparelho no laboratório. A conselheira Gilkaline Lucena informou que ocorrera com su-28 

cesso em ambas as unidades o curso para formação de brigadistas de incêndio ofertados pela 29 

gestão central aos servidores de todos os setores do centro. Seguindo com os informes, a dire-30 

tora informou que não havia acontecido a reunião extraordinária do CONSUNI que seria vol-31 

tada para a aprovação do orçamento do ano de dois mil e vinte e dois, porém não ocorreu por 32 

falta de quórum. A presidente ainda informou que esta prática de aprovação do orçamento no 33 

segundo semestre do ano ao qual a peça se refere é algo que acontece desde gestões anteriores 34 

que apontam a dificuldade em aprovar um orçamento lidando com contingenciamentos cons-35 

tantes. O próximo informe emitido pela direção foi sobre a aprovação do Laboratório Misto 36 

Internacional, construído pelo assessor de internacionalização do centro, professor Rafael Ra-37 

imundo, que iniciou em dois mil e vinte. O processo é de competência do Instituto de Pesquisa 38 

e Desenvolvimento da França e conta com a participação de diversas instituições de ensino 39 

brasileiras e francesas com duração de cinco anos e possibilidade de renovação por igual perí-40 

odo. Na sequência, a professora Angeluce informou que o funcionamento das bibliotecas entre 41 

os meses de fevereiro e março ficarão prejudicados devido à ausência de estagiários, pois os 42 

contratos destes estudantes vencerão na segunda quinzena de dezembro. A diretora também 43 

informou que a gestão de pessoas do centro está trabalhando na confecção de um novo edital 44 

para seleção de novos estagiários, porém este edital abarcará uma quantidade maior de setores 45 

que poderão realizar as contratações de acordo com a alocação orçamentária a ser decidida pelo 46 

Conselho de Centro na primeira reunião ordinária de dois mil e vinte e três. Em seguida, a 47 

presidente informou que, em diálogo com a PROGEP, recebeu a informação de que o poder 48 

judiciário adotou o entendimento de que a pluralidade de editais destinados à contratação de 49 

professor substituto é considerada fracionamento de licitação, logo, as solicitações de abertura 50 

de edital para contratação de professor substituto serão unidas em um edital único conforme a 51 

orientação judicial. O professor Marco Aurélio informou ao conselho acerca do atraso no pa-52 

gamento das bolsas dos discentes do PPGA e solicitou aos docentes que demandem mais aten-53 

ção a estes alunos. O professor Joseilme informou que o processo que visa ofertar transporte 54 

noturno para os discentes do centro que são residentes de João Pessoa está na Procuradoria 55 

Jurídica para pronunciamento a pedido do relator do processo no CONSUNI. O professor Jo-56 

seilme também informou que há a perspectiva de as lanchonetes de ambas as unidades estarem 57 

funcionando no início do próximo semestre. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA 10° REUNIÃO 58 

ORDINÁRIA DE 2022: A Presidente colocou em regime de votação a ata da 10ª reunião ordi-59 

nária de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada com dezesseis votos favoráveis e uma 60 

abstenção. 4. CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE CENTRO – 2023: O 61 

cronograma foi aprovado, por unanimidade, com alterações propostas pelo conselho de centro. 62 

5. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: O primeiro processo apreciado foi o de n° 63 

23074.105543/2022-69, interessada: Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva, relatora: Ci-64 

belle da Silva Santiago, assunto: progressão funcional de adjunto II (602) para adjunto III 65 
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(603), aprovado, por unanimidade, com dezoito votos favoráveis. O próximo processo foi o de 66 

n° 23074.101291/2022-25, interessado: Geraldo Alexandre de Oliveira Gomes, relatora: Ci-67 

belle da Silva Santiago, assunto: pedido de afastamento para estágio pós-doutoral, aprovado, 68 

por unanimidade, com dezoito votos favoráveis. O terceiro processo foi o de n° 69 

23074.109432/2022-20, interessado: Coordenação de Letras, relator: Antônio Manoel Elíbio 70 

Júnior, assunto: reformulação do novo PPC do curso de Letras – Língua Portuguesa do CCAE, 71 

aprovado, por unanimidade, com dezenove votos favoráveis. O processo 23074.111550/2022-72 

64, o qual trata da reformulação do PPC do curso de Administração, foi retirado de pauta de-73 

vido a uma diligência realizada pelo professor João Marcelo Alves Macedo que é o relator do 74 

processo. O quarto processo foi o de n° 23074.097658/2022-49, interessada: Maika Bueque 75 

Zampier, relator: Joseilme Fernandes Gouveia, assunto: justificativa de não conclusão de dou-76 

torado, aprovado, por unanimidade, com dezenove votos favoráveis. O processo seguinte foi o 77 

de n° 23074.111074/2022-15, interessado: Coordenação de Design, relatora: Kátia Regina 78 

Gonçalves de Deus, assunto: aprovação do novo PPC do curso de Design, aprovado, por una-79 

nimidade, com dezoito favoráveis. O sexto processo foi o de n° 23074.112758/2022-40, inte-80 

ressado: Coordenação de Ecologia, relator: Saulo Emmanuel Vieira Maciel, assunto: aprecia-81 

ção do novo projeto pedagógico do curso de Ecologia, aprovado, por unanimidade, com quinze 82 

votos favoráveis. O sétimo processo foi o de n° 23074.112943/2022-89, interessado: Coorde-83 

nação de Secretariado Executivo Bilíngue, relator: Kléber da Silva Barros, assunto: apreciação 84 

do novo projeto pedagógico do curso de Secretariado Executivo Bilíngue, aprovado, por una-85 

nimidade, com dezoito votos favoráveis. O próximo processo apreciado foi o de n° 86 

23074.113682/2022-21, interessado: Departamento de Engenharia e Meio Ambiente, relator: 87 

Fábio Pessoa da Silva, assunto: pedido de redistribuição do docente Wallace Beiroz Imbrosio 88 

da Silva da UNIFESSPA para o DEMA, aprovado, por unanimidade, com dezesseis votos fa-89 

voráveis. O nono processo foi o de n° 23074.106850/2021-91, interessado: Luiz Mauricio 90 

Fraga Martins, relatora: Cibelle da Silva Santiago, assunto: remoção do DCX/CCAE para o 91 

CEAR, aprovado com dez votos favoráveis e seis abstenções. O próximo processo foi o de n° 92 

23074.114162/2022-59, interessado: Departamento de Ciências Exatas, relator: Saulo Emma-93 

nuel Vieira Maciel, assunto: pesquisa eleitoral para nova chefia do DCX/CCAE, aprovado, por 94 

unanimidade, com dezesseis votos favoráveis. O penúltimo processo foi o de n° 95 

23074.107234/2022-02, interessada: Elaine Cristina Cintra, relator: Gustavo de Figueiredo 96 

Brito, assunto: afastamento para estágio pós-doutoral, aprovado, por unanimidade, com quinze 97 

votos favoráveis. O penúltimo processo foi o de n° 23074.113419/2022-02, interessado: Coor-98 

denação de Secretariado Executivo Bilíngue, relator: José Fabrício Lima de Souza, assunto: 99 

consulta eleitoral para escolha do coordenador e vice-coordenador do curso de Secretariado 100 

Executivo Bilíngue do CCAE, aprovado, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. 6. 101 

ENCERRAMENTO: A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Ale-102 

xandre Alberto Barreto Galvão, Administrador, que secretariei esta reunião, lavrei a presente 103 
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ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Ma-104 

manguape - PB, quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, de 105 

forma presencial.106 
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