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Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às catorze horas, na sala RG 

109, no Campus IV da UFPB, em Rio Tinto - PB, reuniu-se o Conselho do Centro de 

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

Paraíba, sob a presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, 

Diretora de Centro do CCAE. Atendendo a sua convocação, compareceram os seguintes 

conselheiros: professor Erivaldo Pereira dos Nascimento, vice-diretor de centro, professor 

Marco Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de Ciências Sociais;  professor Marivaldo 

Wagner Sousa Silva, chefe do Departamento de Design;  professora Fernanda Barbosa de 

Lima, vice-chefe do Departamento de Letras; Professora Márcia Maria de Medeiros 

Travassos Saeger, coordenadora do curso de Administração; professora Kelly Emanuelly de 

Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia;  professora Angélica de Souza Galdino 

Acioly, coordenadora do curso de Design; professor Évio Eduardo Chaves de Melo, 

coordenador de Ecologia; professora Pasqueline Dantas Scaico, coordenadora do curso de 

Ciências da Computação; professora Claudilene Gomes da Costa, coordenadora de 

Matemática; professora Aline Cleide Batista, coordenadora do curso de Pedagogia; 

professora Cibelle da Silva Santiago, coordenadora do curso de Secretariado Executivo 

Bilíngue; professora Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva, coordenadora do curso de 

Sistemas de Informação; representantes discentes: Celestino Albino da Silva Neto, 

Thatyane Santos da Silva. A presidente do conselho, professora Angeluce,  iniciou a reunião  

comentando sobre as metas do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), entre elas 

está a resolução da problemática das obras inacabadas, com meta de cumprimento para em 

5 anos alcançar 40% de finalização das obras, e meta de melhoria de 25% para Assistência 

Estudantil, no que se refere às Residências Universitárias. Angeluce relatou os 

questionamentos enviados pelo CCAE em relação documento do PDI, ressaltando que foi 

acatada a sugestão de incluir o termo GRATUITO na missão institucional, mas que o 

relatório do PDI para a universidade foi aprovado sem muitas alterações. Ela informou que  

haveria no dia seguinte uma reunião extraordinária do Consuni para tratar da Política de 

Segurança;  falou sobre a reunião do CTA (Conselho Técnico Administrativo) que houve na 

semana anterior, sobre a pauta orçamentária, ressaltando que não houve alteração no 

cenário; falou da Assembléia estudantil que haveria também no dia seguinte, explicando 

que a direção de centro foi convidada para fazer esclarecimentos sobre orçamento e Future-

se, e Angeluce justificou a impossibilidade de participação da direção de centro em tal 
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evento, pois haverá reunião do Consuni na mesma data e horário, e além disso, o vice-

diretor estará em um congresso. A professora Angélica falou sobre o dinheiro arrecadado 

entre os professores para a compra de móveis para a Sala de Professores, cuja primeira 

compra seria a geladeira, posteriormente sofá e outros itens. O discente Yuri pediu a palavra 

e fez o convite para a Assembléia estudantil, fez um relato do movimento estudantil e 

também questionou se houve justificativas para as ausências das representações estudantis 

nas reuniões do Conselho de Centro, tendo em vista que ele havia sido representante 

estudantil no conselho. A professora Angeluce respondeu que verificaria com a secretaria o 

centro  e cortaria a representação que tivesse 3 ausências não justificadas. O discente 

Celestino informou que o DCE (Diretório Central dos Estudantes) ficou de se reunir 

naquela noite, em Mamanguape,  em Assembleia, e informou ainda que o DCE ficou de 

trazer o Procurador do Ministério Público para falar sobre o “Future-se”. A professora Kelly 

sugeriu que o movimento estudantil se unisse e trabalhe juntos, ao que Celestino concordou 

que a fragmentação podia ser prejudicial. A professora Angeluce apresentou uma questão de 

ordem e pediu esclarecimentos à secretária Priscila, em relação à questão de ausências da 

representação estudantil junto ao Conselho de Cento, ao que ela esclareceu que todos os e-

mails da representações estudantis foram inseridos em maio, e que, desde então,  a discente 

Julietty e sua suplência não teriam enviado justificativas de ausência, até o momento. 

Assim, em breve discussão do conselho de centro, à luz do regimento, Angeluce, definiu 

que, eles ficam dispensados dessa representação a partir desta reunião. Celestino disse que 

vai ser feita a indicação dos novos representantes a partir do DCE, em breve. Os 

professores Marco e Aline reforçaram a ideia de respeito às diferenças para alcançar o 

mesmo objetivo. Há uma breve discussão sobre o assunto, com alguns conselhos dos 

professores, e “desabafos” dos discentes. Continuando os informes: a professora Aline disse 

que nos dias 9,10 e 11 de setembro de 2019 haveria um encontro do Curso de Pedagogia. O 

professor Marivaldo leu o memorando do Inova sobre a 5º edição Expotec, sobre stands de 

exposição, para os dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2019. A professora 

Angeluce deu o informe que os transportes do centro continuavam parados. A professora 

Pasqueline informou que solicitou stands para os cursos, mas que estariam pendentes 

devido aos transportes. A professora Márcia informou que haveria a primeira semana do 

Administrador no Centro. 2. Apreciação das Atas: Foram enviadas para os Conselheiros as 

atas da 5º reunião ordinária (junho), aprovada por 15 (quinze) votos a favor, nenhum contra 
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e 2 (duas abstenções); e da 6ª reunião ordinária (julho), aprovada por 14 (catorze) votos a 

favor, nenhum contra e 3 (três) abstenções. 3. Apreciação de Processos: O professor 

Erivaldo justificou a ausência do professor Jassuípe, e informou que foi o novo relator no 

primeiro processo a ser relatado no Conselho, 3.1 Relatório final de processo de consulta 

para representantes docentes do CCAE junto ao Consuni: o relator, prof. Erivaldo, fez 

alguns comentários acerca do andamento do processo e informou sobre a carta de pedido de 

inscrição extemporânea dos professores Kelly Emanuelly e Marco Aurélio. Assim, ele foi 

favorável ao relatório apresentado pela comissão eleitoral, bem como à indicação dos 

professores Kelly e Marco Aurélio para serem representantes. Em votação, o Conselho 

aprovou por unanimidade. 3.2 Progressão Funcional Horizontal de professor Adjunto 602 

para Adjunto 603 do professor José Jassuípe: A relatora, professora Angélica, leu seu 

parecer que foi favorável à solicitação, e aprovado por unanimidade pelo conselho. 3.3 

Progressão Funcional Horizontal de Professor Adjunto 602 para Adjunto 603 da professora 

Louise B. Quirino. O relator, professor Évio, leu seu parecer que foi favorável à solicitação, 

e aprovado por unanimidade pelo conselho. 3.4 Progressão Funcional Horizontal de 

Professor Adjunto 603 para Adjunto 604 do professor Estevão M. Palitot:  A relatora, 

professora Claudilene, leu seu parecer que foi favorável à solicitação, e aprovado por 

unanimidade pelo conselho. 3.5  Solicitação de participação em Pós-Graduação como 

professora permanente, da professora Angélica S. G. Acioly: O relator, professora Augusto, 

leu seu parecer que foi favorável à solicitação, e aprovado por unanimidade pelo conselho. 

Houve a inclusão de um ponto de pauta pela professora Angeluce, que fez o pedido de 

liberação de verbas para diárias e passagens para participar do FORCANTE, Encontro de 

Diretores de Centro de Campi de interior. Após esclarecimento dos valores e breve 

discussão, o pedido foi aprovado por unanimidade pelo conselho. Não havendo nada mais a 

ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que 

dato e assino, juntamente aos presentes. Reunião Ordinária, Rio Tinto - PB, 26 de agosto de 

2019. 

 

 

__________________________________ 

Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin 

 

 

  __________________________________ 

Pasqueline Dantas Scaico 
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