
Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

realizada em doze de dezembro de 2018. 

No dia vinte de novembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, reuniu-se no município 1 

de Mamanguape, Paraíba, o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – 2 

CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de Priscila 3 

Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo Centro. Os 4 

conselheiros compareceram, atendendo à convocação: Profª. Maria Angeluce Soares 5 

Perônico Barbotin, diretora do Centro e presidente do Conselho; Profº. Alexandre Scaico, 6 

vice-diretor de Centro; 7 

Prof. Augusto César Pereira da Silva Montalvão, chefe do departamento de Ciências 8 

Exatas; Prof. Marco Aurélio Paz Tella, chefe do departamento de Ciências Sociais; Profº 9 

Manoel Heleno Gomes da Silva, sub-chefe do departamento de Ciências Sociais 10 

Aplicadas; Prof. Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do departamento de Design; Profª. 11 

Maria Valdenice Resende Soares, chefe do departamento de Educação; Profº. Sílvio Luís 12 

da Silva, chefe do departamento de Letras; Profª Márcia Maria de Medeiros Travassos 13 

Saeger, coordenadora do Curso de Administração; Profª Kelly Emanuelle de Oliveira, 14 

coordenadora do curso de Antropologia; Profº Évio Eduardo Chaves de Melo, coordenador 15 

do Curso de Ecologia; Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora do curso de 16 

Licenciatura em Ciências da Computação; Profª. Moama Lorena de Lacerda Marques, 17 

coordenadora do curso de Letras; Profª. Claudilene Gomes da Costa, coordenadora do 18 

Curso de Matemática; Profª. Aline Cleide Batista; coordenadora do Curso de Pedagogia; 19 

Profº. Joseilme Fernandes Gouveia, vice-coordenador do Curso de Secretariado Executivo; 20 

Profª. Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva, coordenadora do Curso de Sistemas de 21 

Informação; Representantes Discentes Yuri de Barros, Maria Jordânia Nascimento e 22 

representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Williams Gonçalves da Silva. A 23 

presidente da sessão iniciou a reunião seguindo a pauta atualizada pela secretária (e 24 

compartilhada de forma impressa aos conselheiros presentes).  25 

1. Informes:  26 

- Secretarias Compartilhadas CCAE; 27 

- Informes da Estatuinte; 28 

Reunião iniciada às 14h33. 29 

Dentro dos informes, o ponto das Secretarias é o primeiro ponto da pauta. 30 

Inclusão de ponto: Ambiente dos professores  31 

Luziana pediu para retirar de pauta o ponto 05 pois fez uma consulta à PJ. 32 
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Ela ainda deu o informe do PSS para o Professor substituto de filosofia 33 

Evelyn deu o informe do PSS para o professor Substituto de Fundamentos da Educação. 34 

Augusto – informe de PSS para o professor de Matemática 35 

Jassuípe – informe da Assessoria de Pesquisa – Houve discussão para Pibic 2019. 36 

Sílvio – informe sobre o Consepe. A necessidade de comprovação 37 

Angeluce fez alguns comentários sobre o assunto e pediu para ter confirmações também 38 

com os demais professores  39 

Sílvio relatou que a UFPB está com dificuldades. 40 

Laurênia relata a dificuldade de homologar o PID no sistema  41 

Sílvio relatou sobre o teto para cadastrar disciplinas e vai ficar facultado ao Professor, 2 42 

disciplinas iguais não vai mais poder dobrar, mas vai ser possível colocar quantas aulas 43 

achar necessário. 44 

Angeluce informou que na 1ª reunião do ano, os representantes do Consepe devem estar 45 

presentes para os demais informes e esclarecimentos, pois a Resolução ainda não foi 46 

homologada. 47 

Laurênia - deu os informes do encontro do Profletras, sobre o levantamento dos mestrados 48 

profissionais em letras no Brasil e também sobre a venda dos livros produzidos pelo 49 

mestrado 50 

Angeluce diz que é mais prudente consultar a PJ pois as informações não estão batendo. 51 

Priscila – Sobre a Estatuinte 52 

Alessa – evento de grande fôlego, Giro Antropológico que ocorreu na última semana com 53 

participação de outros cursos e espera que o evento se consolide 54 

Angeluce: 2 intérpretes de libras no CCAE, 1 em RT e outro em MMG. 55 

Moama fez questionamento ao que Angeluce deu os esclarecimentos. 56 

Reserve de auditório: a GTIC está organizando um novo sistema, mais ágil. O sistema não 57 

vai poder fazer sem o e-mail institucional.  58 

Encerramento do semestre em MMG, havendo grande participação no Auditório, com a 59 

presença de algumas prefeituras do Vale do Mamanguape. 60 

Hoje o CCAE é o 3º centro da Universidade em vários aspectos. Dentre os 16 centros, 10% 61 

dos projetos premiados estão no CCAE. 62 

Na reunião do Consuni de novembro, o processo de recurso não foi apreciado, pois o 63 

relator disse que preferia consultar a PJ. Pode ser incluído na reunião de dezembro. 64 
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Sobre os informes da Prefeitura:  65 

 Dispensa de compras de vários materiais necessários sobre os espaços físicos para 66 

fazer os ajustes que forem necessários durante as férias acadêmicas.  67 

 O auditório de MMG foi reparado, mas foi verificado que não ficou bem feito o 68 

serviço. 69 

Marcela – Mostra das Profissões – dificuldades de ter as informações doas alunos 70 

participantes para emitir os certificados. 71 

Jordânia – relatou que a chuva forte durante a posse do novo CA de SEB 72 

Ponto 2 – Atas 73 

Ponto 3 – Secretarias compartilhadas do CCAE. 74 

Angeluce deu os esclarecimentos, falou da consulta à PJ, que também foi feita pela 75 

professora Laurênio. A interpretação do procurador é de que não é possível pois as 76 

resoluções da UFPB não teriam validade. 77 

Laurênio faz suas colocações 78 

Wiliams sugere que o melhor a ser feito é a reitora pôr uma portaria. 79 

Jassuípe - avalia que não estamos maduros para tal decisão. 80 

Angeluce faz algumas colocações 81 

Evio  82 

Laurênia 83 

Claudilene falou sobre 84 

Sílvio falou sobre os horários de atendimento a alunos, ele também destaca que juntar 85 

coordenação e departamento baixa nota no MEC. 86 

Jassuípe avaliou que a junção de áreas afins como o professor Sílvio falou, seria bem-87 

vindo. 88 

Angeluce deu esclarecimento sobre como é o atendimento dos cursos no CCTA.  89 

Augusto-  90 

Angeluce 91 

Wiliams – avaliou que unificando, o aluno vai ter o atendimento no centro em um intervalo 92 

de horário muito maior. 93 

Augusto – tirou algumas dúvidas sobre a salas de reuniões e para convívio. 94 

Aline 95 

Jassuípe 96 
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Sílvio  97 

Angeluce 98 

Luziana 99 

Angeluce deu os esclarecimentos mostrando os levantamentos 100 

Alessa relatou a necessidade de uma sala de exibição e acervo para o Arandu 101 

Angeluce e Luziana 102 

Alessa 103 

Aline 104 

Votação por espaços - 105 

RT – Pibid – RG 108 e a RG 206 – a definir (sobre laboratórios). Encaminhamento de 106 

decisão, proposta para a próxima reunião. 107 

Sala de reuniões (RG 107) – aprovada por unanimidade. 108 

MMG – Sala de reuniões – MD 108 – aprovado por unanimidade. DL, DCSA, juntos. 109 

DED e Pedagogia juntos. 110 

3 cursos juntos em 2 salas (contab. SEB e Adm) – abstenção de 1 voto (Jassuípe) 111 

Letras numa única sala (Port. Ing. e Esp. EAD) 112 

Sala de as. Educ. para sala MD 109 – aprovado por unanimidade. 113 

Sala de almoxarifado para sala junto do RU - aprovado 114 

Sala para Pibd na sala MD 110 – aprovado por unanimidade. 115 

Sala de assis. Adm e Pref. MD 111 aprovada. 116 

Augusto - pediu registro em Ata de que terá apenas 1 sala para 1 departamento de mais de 117 

40 professores e com mais de 800 alunos. Fica o registro da solicitação de 1 sala que está a 118 

definir RG 108 e RG 102. 119 

G1 107 - 120 

Nova proposta de: matemática ir para a sala de Design. 2 votos contra (Marivaldo e 121 

Angélica)  122 

 123 

8. Licença para capacitação do Professor Ronaldo – DEMA (relatora: Aline Cleide): a 124 

relatora leu seu parecer que foi favorável, e deu alguns esclarecimentos sobre o processo. 125 

Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade.  126 
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13. Progressão Funcional de professor Adjunto 603 para Adjunto 604 da professora 127 

Laurênia – DL (relator: Alexandre Scaico): o relator leu seu parecer que foi favorável, e o 128 

Conselho aprovou por unanimidade.  129 

Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Priscila 130 

Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com 131 

o132 

s133 

 134 

p135 


