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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dezoito de outubro de 2022, às 

quatorze horas, na unidade de Mamanguape. 

 

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

unidade de Mamanguape do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, sob presidência da 2 

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

Pereira do Nascimento, vice-diretor do centro, Prof.ª. Alessa Cristina Pereira de Souza, chefe 4 

do DCS, Prof. Anderson Alves dos Santos, coordenador de Ecologia, Prof. Antônio Manoel 5 

Elíbio Júnior, coordenador de Letras Espanhol, Prof.ª. Cibelle da Silva Santiago, chefe do 6 

DCSA, Prof. Estêvão Martins Palitot, coordenador de Antropologia, Prof. Fábio Pessoa da 7 

Silva, coordenador de Letras, Gilkaline Meireles Pereira de Lucena, representante dos servido-8 

res técnicos-administrativos, Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe do DDESIGN, Prof. 9 

João Marcelo, coordenador de Ciência Contábeis, Prof. José Adson Oliveira Guedes da Cunha, 10 

coordenador de Sistema da Informação, Prof. José Fabrício Lima, coordenador de Matemática, 11 

Prof.ª. Kátia Regina Gonçalves de Deus, coordenadora de Secretariado Executivo, Prof. Kléber 12 

da Silva Barros, coordenador de Design, Prof.ª. Laurênia Souto Sales, vice-coordenadora do 13 

PROFLETAS, Prof. Leonardo de Santos Nascimento, coordenador de Letras Inglês, Prof.ª. 14 

Michelle Guerreiro Ferreira, coordenadora de Pedagogia, Prof. Osmar Hélio Alves Araújo, 15 

chefe do DED, Prof. Sávio Roberto Fonseca de Freitas, chefe do DL, Prof. Saulo Emmanuel 16 

Vieira Maciel, coordenador de Administração, Prof.ª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordena-17 

dora de LCC. 1. ABERTURA: A sessão teve início com a presidente do conselho saudando a 18 

todos os presentes e iniciando o ponto de pauta do dia. 2. INFORMES: A Diretora iniciou 19 

informando que a representação suplente dos servidores técnico-administrativos solicitara re-20 

núncia e que a servidora Gilkaline Lucena representa a categoria momentaneamente sem su-21 

plência. A professora Angeluce solicitou que a representante adote as medidas necessárias para 22 

eleição de uma nova suplência junto à categoria. Na sequência, a Presidente informou ao Con-23 

selho a programação do Encontro Unificado e destacou que, por determinação do CONSEPE, 24 

o evento será realizado nos três turnos a fim de que todos os discentes possam participar do 25 

Encontro, porém a direção frisou sempre adotou esta prática no centro. O professor João Mar-26 

celo sugeriu que os grupos de pesquisa fossem envolvidos no encontro como forma de enri-27 

quecer o evento. A Diretora respondeu ao conselheiro informando que nos encontros anteriores 28 

os grupos de pesquisa participavam, contudo, no último encontro, houve um esvaziamento dos 29 

grupos, motivo que levou a Comissão Organizadora a remover as atividades dos grupos de 30 

pesquisa da programação. A professora Angeluce salientou que esta decisão foi tomada junto 31 

com as coordenações de curso, durante as reuniões do fórum de coordenadores, as assessorias 32 

do centro e as Pró-Reitorias. Contudo, a Presidente do Conselho informou que, caso os depar-33 

tamentos tenham pretensão de oferecer atividades para ofertarem no encontro, ela enxerga esse 34 
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enriquecimento como uma ação muito válida por parte dos departamentos. A professora Alessa 35 

sugeriu que, como o corpo discente do centro foi renovado desde a última edição do encontro, 36 

os grupos de pesquisa fossem incluídos na programação do evento. O Conselho decidiu que os 37 

grupos de pesquisa serão incluídos na programação do evento e que os próprios grupos propo-38 

rão suas atividades e os horários de realização destas. O informe seguinte da Direção foi ende-39 

reçado às chefias departamentais de Mamanguape a fim de que estas possam dialogar interna-40 

mente com os respectivos departamentos para que seja indicado um nome dentre os professores 41 

da unidade para compor o Comitê de Inclusão e Acessibilidade. A Diretora frisou que, caso 42 

nos departamentos não se apresentem interessados, o nome será escolhido por sorteio. Na se-43 

quência, a Presidência do Conselho informou que a execução orçamentária do centro havia 44 

sido finalizada e nenhum recurso foi devolvido à gestão central, uma vez que todos os recursos 45 

destinados ao centro estavam liquidados ou empenhados. Em seguida, a Diretora informou que 46 

os processos que tratam da disponibilização do transporte para os discentes do turno da noite 47 

foram monitorados pela Direção. A professora Angeluce informou que os processos que soli-48 

cita o diálogo entre a UFPB e o DER e o que solicita a disponibilização do ônibus circular do 49 

campus para realizar o trajeto até o campus IV foram apensados ao processo que trata da cessão 50 

de um ônibus por parte da Prefeitura de João Pessoa para transporte dos alunos. A professora 51 

informou que este último está parado aguardando o pronunciamento da Procuradoria Jurídica 52 

acerca da sua legalidade. O professor Antônio Elíbio informou que os cursos EAD do centro 53 

não tiveram preenchidas todas as vagas ofertadas. Diante disto o professor encaminhou, junta-54 

mente com o professor Leonardo Nascimento, para a Coordenação Geral da OAB uma solici-55 

tação para que esta verificasse junto à CAPES a possibilidade de realizar novo edital para o 56 

preenchimento destas vagas. Por fim, o professor informou que a Coordenação Geral da OAB 57 

verificou junto à CAPES que sinalizou a favor da viabilidade em abrir um novo edital para o 58 

preenchimento destas vagas. O professor Kléber Barros informou que o curso de Design obteve 59 

conceito 1 (um) no ENADE, a menor nota de toda a UFPB. O professor informou que haverá 60 

uma reunião entre a coordenação do curso, o colegiado do departamento, a Direção de Centro 61 

e a PRG a fim de discutir a situação do curso no campus IV. A professora Alessa Cristina 62 

informou que o Departamento de Ciências Sociais, visando atender a exigência do MEC acerca 63 

dos conteúdos transversais obrigatórios de educação ambiental, direitos humanos e seminários 64 

étnicos-raciais, decidiu na última reunião departamental criar duas disciplinas optativas que 65 

abarcarão os conteúdos citados. A conselheira ainda salientou que tais conteúdos não podem 66 

ser apenas responsabilidade do DCS, devendo todos os cursos incluir tais temas em seus PPC. 67 

Após questionamento apresentado pela professora Cibelle Santiago no qual esta sugeriu à Di-68 

reção adotasse medidas no que diz respeito às avaliações abaixo do esperado de cursos do 69 

centro no ENADE, a Presidente respondeu afirmando que esta questão é prioritária e que o 70 

tema já vem sendo discutido no fórum de coordenadores há algum tempo. 3. APROVAÇÃO 71 

DA ATA DA 8° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022: A Presidente colocou em regime de 72 

votação a Ata da 8ª reunião ordinária de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada com 73 

quatorze votos favoráveis e quatro abstenções. 4. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITO-74 

RAL PARA O CONSEPE: A Diretora começou o ponto informando que um edital já havia 75 

sido aberto neste ano para o preenchimento dos dois assentos do centro no CONSEPE, contudo 76 

apenas uma chapa se inscreveu o que deixou o centro sem representação a partir do mês de 77 

agosto, quando o mandato do professor Antônio Elíbio se encerrou. A professora Angeluce 78 
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informou que a Direção consultou a procuradoria jurídica questionando a viabilidade legal em 79 

se realizar um sorteio para a escolha destas representações. A procuradoria respondeu infor-80 

mando que a escolha deve ser realizada pelos pares, logo não sendo possível a escolho por 81 

meio de sorteio. A Presidente do Conselho informou que a escolha da comissão eleitoral seria 82 

feita por meio de sorteio e que já haviam sido sorteado um professor de cada departamento, 83 

porém apenas na reunião do Conselho seria feito o sorteio dos três nomes, dentre os sete ante-84 

riormente sorteados, para compor a Comissão. A comissão sorteada será composta pelos pro-85 

fessores Rodrigo Rebouças de Almeida, Lincoln Eloi de Araújo e Elaine Cristina Cintra, como 86 

titulares. Já a professora Francisca Terezinha de Oliveira Alves ficará na suplência da comis-87 

são. 5. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: O primeiro processo foi o de n° 88 

23074.061575/2022-22, interessada: Maria do Rosário Silva Leite, relator: José Adson Oliveira 89 

Guedes da Cunha, assunto: licença para tratar de interesse particular, aprovado com vinte votos 90 

favoráveis e uma abstenção. O processo seguinte foi o de n° 23074.078874/2022-04, interes-91 

sado: Departamento de Educação, relator: Estêvão Martins Palitot, assunto: Regimento interno 92 

do DED, aprovado, por unanimidade, com vinte e um votos favoráveis. O terceiro processo foi 93 

o n° 23074.085880/2022-89, interessado: Kléber da Silva Barros, relator: José Fabrício Lima 94 

de Souza, assunto: Progressão horizontal de adjunto III para adjunto IV, aprovado, por unani-95 

midade, com vinte e um votos favoráveis. O processo n° 23074.085164/2022-21 que tem como 96 

interessada a professora Carla Alecsandra de Melo Bonifácio foi retirado, pois a relatora, pro-97 

fessora Michele Guerreiro Ferreira, não encontrou o processo na caixa da sua unidade no SI-98 

PAC. O penúltimo processo foi o de n° 23074.080605/2022-21 e teve o parecer lido pela pro-99 

fessora Laurênia Souto Sales, interessada: Luana Francisleyde Pessoa de Farias, relator: Jose-100 

val dos Reis Miranda, assunto: Progressão funcional de professora adjunta I para adjunta II, 101 

aprovado, por unanimidade, com vinte votos favoráveis. O último processo foi o de n° 102 

23074.092122/2022-44, interessado: CCAE – Assessoria de Extensão, relator: Fábio Pessoa da 103 

Silva, assunto: Creditação da Extensão, foi aprovado, por unanimidade, com quinze votos fa-104 

voráveis. 6. ENCERRAMENTO: A presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 105 

reunião. Eu, Alexandre Alberto Barreto Galvão, Administrador, que secretariei esta reunião, 106 

lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos Conselheiros 107 

presentes. Mamanguape - PB, dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 108 

horas, de forma presencial.109 

  

 


