
Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho do Centro de 1 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada em vinte e dois de agosto de 2018. 3 

Aos vinte e dois dias de agosto de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Auditório do 4 

Campus IV da UFPB, em Mamanguape - PB, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências 5 

Aplicadas e Educação – CCAE, do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, sob a 6 

presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, Diretora de Centro. 7 

 Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a professora Maria Angeluce Soares 8 

Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: professor Alexandre Scaico, 9 

vice-diretor  do CCAE; professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de 10 

Ciências Sociais; professora Isabelle Campos, chefe do Departamento de Ciências Sociais 11 

Aplicadas; professor Kleber da Silva Barros, vice-chefe do Departamento de Design; 12 

professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe do Departamento de Educação; 13 

professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; 14 

professor Sílvio, chefe do Departamento de Letras; professora Kelly Emanuelle Oliveira, 15 

coordenadora do curso de Antropologia; professor José Jassuípe, coordenador do curso de 16 

ciências contábeis; professora Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso 17 

de Design; professor Évio Eduardo Chaves de Melo coordenador de Ecologia; professora 18 

Moama, coordenadora do curso de Letras; professora Ruth Marcela Bown Cuello, 19 

coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, 20 

coordenadora de Matemática; professora Cibelle, coordenadora do curso de Secretariado 21 

Executivo Bilíngue; professor Pablo Riul, coordenador do Programa de Pós-Graduação em 22 

Engenharia e Monitoramento Ambiental; professor Pedro Francisco Guedes do 23 

Nascimento, Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. A 24 

presidente do conselho iniciou a reunião, esclarecendo detalhes sobre a particularidade do 25 

assunto da presente reunião, de modo que os técnicos-administrativos presentes se 26 

sentissem contemplados, visto que tem apenas 1 representação em conselho.  27 

Ela fez a contextualização da situação, quando em 2017, houve um primeiro contato da 28 

progep com  29 

Houve uma proposta que foi debatida no mesmo ano 30 

em que a instituição se encontra diante da greve dos caminhoneiros; assim como do debate 31 

feito na manhã do dia anterior da reitoria, das pró-reitorias e dos diretores de centro, em 32 

que foi votada a medida que implicasse em menor prejuízo ao calendário acadêmico e às 33 

atividades administrativas. A professora Juliana, remotamente, através de chamada de 34 
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vídeo do whatsapp, fez seus posicionamentos acerca de atividades de trabalho, em que ela 35 

traz reflexões acerca do que seria trabalhar 36 

Sílvio – dá o posicionamento do DL de que deveria manter o calendário, sem suspensão de 37 

atividades, de modo que os professores procurassem manter atividades à distância. 38 

Erivaldo – avalia os problemas que o centro teria que enfrentar com a suspensão de 39 

atividades acadêmicas, com as bolsas de monitoria e extensão que ficariam 40 

comprometidos.  41 

Cristiano Bonneau – representante do ccae na adufpb.  42 

Juliana –  43 

Marco Aurélio – avalia a  44 

Sugere um horário de teto até ás 16h.  45 

Angeluce – avalia que acata a sugestão do horário teto. E pede que todos ou na maioria dê 46 

seu posicionamento. 47 

Pedro, Kelly e Isabelle – avaliaram em suas falas, que a suspensão de atividades 48 

acadêmicas não seria a melhor medida, no momento, e que  49 

Jassuípe – pede que registre em ata o desrespeito de quem fala que ead é aula de 50 

brincadeira. 51 

Scaico – fez seu posicionamento de que acredita que a instituição deveria se posicionar 52 

com a decisão de pausa nas atividades 53 

Juliana – buscou esclarecer também que se posiciona sob os termos cancelamento 54 

temporário para as atividades em RT e MM, de modo que não seja usado o termo de 55 

atividade facultativa. 56 

Angeluce – em sua fala tentou sintetizar as propostas.  57 

Cibelle – questiona se as atividades devem ser repostas, ao que Angeluce respondeu que as 58 

atividades que deixaram de ser dadas nos últimos 6 dias, devem ser respostos. Kelly disse 59 

que, em 60 

Angeluce põe em votação: a decisão de ontem – 1 abstenção 61 

Não havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de 62 

todos, declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, 63 

lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião 64 

exrtraordinária – João Pessoa - PB, 29 de maio de 2018. 65 


