
Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

realizada em vinte e nove de maio de 2018. 

 
Aos vinte e nove dias de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala da SODS, no 

Campus I da UFPB, em João Pessoa - 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciências Contábeis; professora Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso 

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

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

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

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

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

Engenharia e Monitoramento Ambiental; professor Pedro Francisco Guedes do 

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

presidente do conselho iniciou a reunião contextualizando o ponto de pauta, apresentando a 

informação que diante da greve dos caminhoneiros,na manhã do dia anterior ocorreu uma 

reunião entre a reitoria, as pró-reitorias e os diretores de centro, em que foi votada a 

medida que implicasse em menor prejuízo ao calendário acadêmico e às atividades 

administrativas, que seria de manter as atividades de ensino no formato remoto. A 

professora Juliana Saraiva (que participou da reunião remotamente, através de chamada de 

vídeo do whatsapp), fez seus posicionamentos acerca de atividades de trabalho, em que ela 

traz reflexões acerca do que seria trabalhar o ensino remoto nesse contexto. O professor 

Sílvio apresentou o posicionamento do Departamento de Letras -DL, de que deveria 

manter o calendário, sem suspensão de atividades, de modo que os professores 



procurassem manter atividades à distância. O professor Erivaldo avaliou os problemas que 

o centro teria que enfrentar com a suspensão de atividades acadêmicas, com as bolsas de 

monitoria e extensão que ficariam comprometidos. Os professores Pedro, Kelly e Isabelle 

avaliaram em suas falas, que a suspensão de atividades acadêmicas não seria a melhor 

medida, no momento. O professor Jassuípe pediu para que registre em ata o desrespeito de 

quem fala que EAD é aula de brincadeira. O professor Scaico fez seu posicionamento de 

que acredita que a instituição deveria se posicionar com a decisão de pausa nas atividades. 

A professora Juliana buscou esclarecer também que se posiciona sob os termos 

cancelamento temporário para as atividades nos polos de Rio Tinto e Mamanguape, de 

modo que não seja usado o termo de atividade facultativa. Angeluce em sua fala tentou 

sintetizar as propostas. A professora Cibelle questionou se as atividades devem ser 

repostas, ao que Angeluce respondeu que as atividades que deixaram de ser dadas nos 

últimos seis dias, devem ser repostas. A professora Angeluce põe em votação: manter o 

calendário, sem suspensão de atividades, de modo que os professores procurem manter 

atividades à distância. A proposta foi aprovada com uma abstenção. 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 com os presentes. Reunião extraordinária – João Pessoa 

- PB, 29 de maio de 2018. 
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