
Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

realizada em trinta e um de outubro de 2018. 

 

Aos trinta e um dias de outubro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala RG 109, na 1 

unidade de Rio Tinto do CCAE - Campus IV da UFPB, reuniu-se o Conselho do Centro de 2 

Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, 3 

sob a presidência do professor Alexandre Scaico, Diretor em exercício do CCAE. 4 

Atendendo à convocação do presidente do Conselho, compareceram os seguintes 5 

conselheiros:  6 

professor Carlos Alberto Gomes de Almeida, chefe do Departamento de Ciências Exatas; 7 

professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de Ciências Sociais; professor 8 

Manuel Heleno Gomes da Silva, vice-chefe do Departamento de Ciências Sociais 9 

Aplicadas; professor Kleber da Silva Barros, vice-chefe do Departamento de Design; 10 

professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe do Departamento de Educação; 11 

professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; 12 

professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de Letras; professora Kelly 13 

Emanuelle Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia; professora Angélica de 14 

Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso de Design; professor Évio Eduardo Chaves 15 

de Melo coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora 16 

de Licenciatura em Ciência da Computação; professora Fernanda Barboza, vice-17 

coordenadora do curso de Letras; professora Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora de 18 

Letras Língua Espanhola – EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, coordenadora de 19 

Matemática; professora Aline Cleide Batista, coordenadora de Pedagogia; professor 20 

Frederico Gustavo Rodrigues de França, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação 21 

em Engenharia e Monitoramento Ambiental; professor Pedro Francisco Guedes do 22 

Nascimento, Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; 23 

professora Laurênia Souto, coordenadora do Programa Nacional de Mestrado Profissional - 24 

PROFLETRAS; e a Representante Discente Maria Jordânia Nascimento de Oliveira.  25 

O presidente do conselho iniciou a reunião contextualizando a circunstância da reunião do 26 

Consuni, quando foi avaliado o processo de recurso  27 

Sílvio – avaliou que a primeira coisa que deve ser decidido é  28 

Não avaliar o parecer que na verdade não existe 29 

Ele avaliou que a convocatória da reunião é para avaliar o processo de modo que  30 

Encaminhamento baseado na lei 9784/1999 31 

Kelly leu o art 56 da lei,  32 
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Laurênia fez sua avaliação acerca da matéria 33 

Sílvio entregou seu relatório assinado ao presidente do conselho e à professora Angeluce, 34 

candidata à direção do Centro, na qualidade de interessada. E logo em seguida, fez seus 35 

comentários com a leitura do seu parecer do processo de recurso em questão.  36 

Ana Pavla 37 

Scaico –  38 

Luziana – perguntou se no consuni não houve pedido de esclarecimento de que houve um 39 

equívoco  40 

Scaico respondeu que não foi questionado na reunião 41 

Angeluce teve voz cedida pela professora Marcia, que fez seus comentários acerca do 42 

processo.  43 

Sílvio salientou que  44 

Kelly – sugere que o conselho delibere se poderia ser levado pra justiça. 45 

Scaico – avaliou que essa ação seria posterior à sindicância investigativa.  46 

Angeluce avaliou que um processo judicial não depende do processo de sindicância. 47 

Priscila –  48 

Pedro 49 

Sílvio – avaliou  50 

Angeluce –  51 

Laurênia – avaliou que não deveria discutir 52 

E votar a nova data da eleição. 53 

Avaliou que não deveria aceitar o erro de nenhum aluno. 54 

Sílvio 55 

Cibelle –  56 

Proposta de calendário a partir da consulta eleitoral: 57 

 58 

Trâmite: certidão de ata, encaminhamento para os  59 

 60 

Não havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de 61 

todos, declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, 62 

lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião 63 

exrtraordinária – Rio Tinto - PB, 31 de outubro de 2018. 64 


