
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em quinze de março de 2016. 3 

 4 

No dia quinze de março de dois mil e seis, às catorze horas, reuniu-se na unidade do 5 

município de Mamanguape, Paraíba, o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação 6 

– CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de Priscila 7 

Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo Centro. Os 8 

conselheiros compareceram, atendendo à convocação: Prof. Alexandre Scaico, vice-diretor do 9 

centro e presidente do Conselho; Profª. Alessa Cristina Pereira de Souza, coordenadora do 10 

curso de Antropologia; Profª. Carla Alecsandra de melo Bonifácio, Coordenadora do curso de 11 

Língua Inglesa à Distância; Profª. Cibelle de F. Castro de Assis, chefe do Departamento de 12 

Ciências Exatas; Profª. Elaine Bernini, coordenadora do programa de Pós-Graduação em 13 

Ecologia e Monitoramento Ambiental; Profª. Elaine Folly Ramos, coordenadora do curso de 14 

Ecologia; Prof. Erivaldo Pereira do Nascimento, chefe do Departamento de Letras; Prof. 15 

Fábio Mura, chefe do Departamento de Ciências Sociais; Profª. Francymara Antônino Nunes 16 

de Assis, chefe do departamento de Educação; Prof. Luíz Gustavo de Sena Brandão Pessoa, 17 

chefe em exercício do departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. Leonardo dos 18 

Santos Nascimento, Coordenador do Curso de Design; Profª. Luciane Alves Santos, 19 

coordenadora do curso de Letras; Profª. Maika Bueque Zampier, coordenadora do curso de 20 

Secretariado Executivo Bilíngue; Prof. Marivaldo Wagner de Sousa Silva, chefe do 21 

Departamento de Design; Prof. Pablo Riul, vice-chefe do Departamento de Engenharia e 22 

Meio-Ambiente; Profª. Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura 23 

em Ciências da Computação; Prof. Rodrigo Rebouças de Almeida, coordenador do curso de 24 

Sistemas da Informação; Profª. Rossana Kess Brito De Souza Pinheiro, coordenadora Pró-25 

tempore do curso de Pedagogia; Profª. Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora do curso de 26 

Língua Espanhola à Distância; Prof. José Jassuípe da Silva Morais, coordenador do curso de 27 

Contabilidade; e a representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Priscila 28 

Carvalho de Almeida Rodopiano. O prof. João Martinho Braga de Mendonça, coordenador da 29 

Pós-Graduação de Antropologia, justificou sua ausência por motivo de saúde. Constando o 30 

quorum, o presidente do Conselho iniciou a sessão que tinha a seguinte pauta: 1. 31 

Apresentação dos candidatos a Reitor (a) e Vice-reitor (a) da UFPB: o presidente do 32 

Conselho, prof. Scaico, apresentou os candidatos ao cargo de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da 33 

UFPB que atenderam ao convite da direção do CCAE. Eles fizeram um sorteio para ordenar 34 

as falas de autoapresentação que eles fizeram, que ficou na seguinte ordem: 1º Valdiney e 35 



Viviane; 2º Luiz Junior e Terezinha; 3º José Neto e Ivonaldo. 2. Informes: o prof Scaico passa 36 

a palavra à profª. Angeluce que lembrou que, na data da reunião, a gestão Consolidação 37 

completava um ano. Foi informado que: o RU continuava interditado pela AGEVISA, mas 38 

que a empresa continuava atuando, desrespeitando a interdição; a empresa terceirizada do RU 39 

emitiu documento impedindo a entrada das nutricionistas no RU; havia edital aberto para o 40 

cursinho pré-vestibular e foi pedida a colaboração na divulgação; foi empenhado um livro 41 

para a assessoria de pesquisa; e foi apresentada a nova Assessora de Pesquisa do Centro, a 42 

profª. Elaine Cintra, avisando também que ela faria um levantamento junto aos departamentos 43 

e cursos sobre a situação da pesquisa no campus IV.  Prof. Jassuipe questionou a forma como 44 

as assessorias são escolhidas, afirmando que elas deveriam ser decisões do conselho, e 45 

registrou que tinha interesse em ocupar a assessoria de pesquisa. A profª. Angeluce refletiu 46 

que essa sistemática de indicação é a práxis existente no centro e que nunca, até o aquele 47 

momento, tinha sido questionada pelo conselho. Ela completou que, caso esse seja o 48 

entendimento do conselho, passará a atuar dessa forma. O prof. Fábio Mura refletiu que a 49 

escolha dos assessores é uma prerrogativa da direção que foi eleita legitimamente para 50 

representar a comunidade, logo, essa decisão não precisa ser discutida no conselho. O prof. 51 

Scaico e a secretária Priscila lembraram os prazos para relatoria de processo - dez dias após o 52 

recebimento do processo, independente da data da reunião do conselho; o prof. Erivaldo 53 

informou: que o curso de Contábeis está sem disciplina de Português Instrumental e Mercado 54 

Financeiro e Capital; que o concurso estava para ser aprovado naquela reunião do conselho; 55 

que o problema de falta de professor não afetava somente o curso de Ciências Contábeis, mas 56 

outros cursos do CCAE; e que se um curso resolver cancelar um semestre, o departamento 57 

não terá como ofertar em duplicidade no semestre seguinte. O prof. Luíz Gustavo disse que o 58 

concurso de Mercado de Capital já havia sido realizado e a PROGEP deveria chamar o 59 

aprovado brevemente; a profª. Maika deu os informes acerca do evento V ENSECE-PB que 60 

vai ocorrer em setembro de 2016, e que fará referência aos 10 anos do centro. 3. Aprovação 61 

das Atas: 1ª Reunião Ordinária 2016 do Conselho do CCAE: retirado de pauta; 4. Definição 62 

da comissão organizadora para a comemoração dos 10 anos do CCAE: a profª. Angeluce 63 

contextualizou a necessidade de criar a comissão para organizar as comemorações dos 10 64 

anos do centro, e informou da disponibilidade do Paraíba Criativa para contribuir nessa 65 

construção. O prof. Rodrigo sugeriu uma Comissão aberta, através de uma consulta virtual 66 

aos departamentos e coordenações de curso. O prof. Erivaldo sugeriu criar no conselho uma 67 

Coordenação Geral para o evento. A profª. Maika sugeriu que todos os eventos do ano tenham 68 

a marca dos 10 anos do Campus IV. Ela informou que: vai ser defendido um TCC sobre o 69 

Secretariado nos dez anos do CCAE; e que, no ENSECE-PB, vai ter baile de ex-alunos do 70 



secretariado; o prof. Jassuipe sugeriu que o conselho nomeasse os coordenadores do evento; a 71 

profª. Angeluce sugeriu uma proposta intermediária: de coordenação geral criada no conselho 72 

e consulta aos cursos, departamentos, técnicos e terceirizados, para formar a comissão 73 

completa. O prof. Rodrigo sugeriu que a comissão fizesse os contatos diretamente com os 74 

departamentos. Houve, então, a criação de uma Comissão de Coordenação dos Dez Anos: 75 

dois membros de Mamanguape e dois de Rio Tinto: os professores Rodrigo, Marivaldo, 76 

Jassuípe e Erivaldo. Ficou decidido que deveria haver uma reunião entre a comissão e a 77 

direção do CCAE; posteriormente entrar em contato com a comunidade acadêmica para 78 

expandir esse número de componentes. O prof. Fábio Mura reforçou a importância de que 79 

todos os eventos do ano tivessem a marca dos Dez anos do CCAE. 5. Consulta eleitoral para 80 

Chefe e Vice-chefe do Departamento de Design (relatora: prof. Surama Santos): a profª. 81 

Cibelle (DCX) leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade 82 

pelo Conselho. O prof. Erivaldo destacou que a resolução de 2009 do Centro não regulamenta 83 

a consulta eleitoral de coordenação; cada eleição tem que ter uma resolução própria. 6. 84 

Relatório Conclusivo da consulta eleitoral da nova coordenação do curso de ciências 85 

contábeis do CCAE (relator: prof. Rodrigo Rebouças): o relator leu o parecer, cujo resultado 86 

foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 7. Resultado final do processo 87 

seletivo para professor substituto de Língua Inglesa do DL (relator: prof. Rodrigo Rebouças): 88 

o relator leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo 89 

Conselho; 8. Resultado final do processo seletivo para professor substituto de Língua 90 

Espanhola do DL (relator: prof. Rodrigo Rebouças): o relator leu o parecer, cujo resultado foi 91 

favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 9.  Resultado final do Concurso 92 

para Professor do Magistério Superior na área de Língua Portuguesa e Linguística do DL 93 

(relator: prof. Rodrigo Rebouças): o relator leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi 94 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 10. Resultado final do processo seletivo para 95 

professor substituto de Sociologia do DCS (relator: prof. Ronaldo Bastos): o prof. Pablo Riul 96 

leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 11. 97 

Solicitação de progressão funcional de Professor Adjunto 603 para Adjunto 604 da professora 98 

Elaine Folly Ramos (relator: Erivaldo Pereira): o relator leu o parecer, cujo resultado foi 99 

favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 12. Proposta de Concessão de 100 

Título de Doutor Honoris-Causa ao cacique potiguara Antônio Pessoa Gomes - Cacique 101 

Caboquinho (proponente professora Maika Zampier, originado no DLVC – CCHLA, com a 102 

profª. Wilma Martins): A profª. Maika: trouxe uma monção de apoio, devido ao centro estar 103 

localizado em terras potiguaras, percebendo as necessidades e sendo especializada em 104 

assessoria de movimentos camponeses; relatou os outros títulos honoris-causa concedidos por 105 



outras universidades; apresentou o currículo de Caboquinho – entre publicações de livros, 106 

articulações nacionais e internacionais, participação do Ministério da Justiça por Políticas 107 

Potiguares etc. O prof. Scaico destacou que é um título honorífico. O prof. Erivaldo 108 

diferenciou o título de doutor Honoris Causa do título de Notório Saber. O prof. Fábio Mura 109 

apresentou seu apoio, mesmo que fosse para o título de Doutor Notório Saber, tendo em vista 110 

a produção documental do Cacique, e concluiu dizendo que não se constitui somente como 111 

liderança, mas com várias contribuições intelectuais. Ao que o Coselho declarou seu apoio 112 

através de Carta de Apoio a ser encaminhada de volta ao departamento de origem para que 113 

sejam feitos os devidos encaminhamentos.  13. Avaliação da reunião entre a comunidade 114 

acadêmica do CCAE e a Magnífica Reitora (proponente professora Maika Zampier): o prof. 115 

Erivaldo destacou que a reitoria especificamente não se posicionou nem se posicionou durante 116 

a reunião; sua impressão foi de que não haveria resolução, novamente. Ele destacou ainda que 117 

a universidade tem segurança institucional, e que a segurança provada foi, não somente 118 

inibidora, mas também desrespeitosa. O prof. Scaico relatou que havia muita gente da reitoria 119 

que seria desnecessário ao assunto da reunião; relatou a presença da prefeitura quanto a 120 

ingerências e repasse de responsabilidades. O prof. Theófilo relatou a reincidência da prática 121 

da falta de discussão; considerou os alunos pouco articulados e recomendou orientação em 122 

sala de aula quanto às solicitações discentes e insatisfações. O prof. Rodrigo destacou o 123 

símbolo da greve de fome que estava sendo afastado do real significado. A prof. Angeluce 124 

falou quanto às divergências ideológicas e a representação do Centro, dentro dessas 125 

divergências. Ela creditou a reunião ao movimento estudantil e à greve de fome dos 126 

estudantes; e relatou que a reitora não aceitava as resoluções e as intermediações da direção 127 

do CCAE. No entanto, ela ponderou que o ganho esteve na presença do Ministério Público 128 

que não permitiu que fossem feitas promessas na tentativa de acalmar os ânimos – promessas 129 

de medidas que implicavam em improbidade administrativa da parte dos pró-reitores. Por fim, 130 

a prof. Angeluce sugeriu uma reunião extraordinária ou um ponto de pauta na próxima 131 

reunião, caso a pauta não seja muito extensa, para tratar de assuntos acerca da Promoção 132 

Estudantil e do Movimento Estudantil no CCAE. 14. Prorrogação de prazo para capacitação 133 

docente (doutorado) da Profª Thaise Kelly de Lima Costa (relator: prof. Luiz Gustavo): o 134 

relator leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo 135 

Conselho; 15. Apreciação do Relatório da Comissão de Sindicância pelo Conselho de Centro 136 

(relator: prof. Luiz Gustavo): O professor fez a leitura do seu relatório, com histórico, e as 137 

resoluções, com a sugestão de aplicação de penalidade de suspensão de 5 dias a partir da 138 

tomada de conhecimento da penalidade da parte do estudante punido. A profª. Renata 139 

informou que o discente em questão estava com o curso trancado. O prof. Fábio Mura 140 



considerou que a denúncia feita após dois meses do feito errôneo, também seria inapropriado, 141 

o que configura problema interno entre as partes – denunciante e denunciado, ambos 142 

estudantes. O prof. se colocou contrário ao posicionamento da comissão. O relator esclareceu 143 

que a comissão só avalia o que foi protocolado. A profª. Angeluce sugeriu como ponto de 144 

pauta de uma próxima reunião uma discussão específica para tratar de assuntos estudantis, 145 

porque a direção do CCAE não teria poder de polícia nem de jurado; esclareceu quanto às 146 

possíveis consequências da deliberação do Centro – na história do processo, um membro da 147 

comissão tomou parte e fez diligência inadequada, o que deixaria passível de que o autor do 148 

processo denunciasse, inclusive, os membros da comissão; ao que a CPPRAD (Comissão 149 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar) foi consultada e deu a orientação correta. 150 

A profª. Maika questionou se a comissão poderia se prejudicar devido ao arquivamento do 151 

processo. A secretária Priscila destacou quanto à necessidade de arquivamento de processo 152 

como trâmite processual, segundo orientações da PRA em treinamentos feitos durante a 153 

implantação do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos). O 154 

prof. Jassuípe alertou quanto ao fato de tomar ciência das leis e resoluções a partir do 155 

momento em que se passa a fazer parte das comissões. A profª. Luciane questionou se 156 

constaria em histórico tal punição, ao que o prof. Scaico respondeu que não ficaria no 157 

histórico, mas na pasta funcional do aluno. Em votação, o Conselho aprovou o parecer da 158 

comissão lido pelo relator, por 16 (dezesseis) votos favoráveis, nenhum contra e 5 (cinco) 159 

abstenções; 16. Processo de remoção da professora Micheline de A. Lima – DEMA (relator: 160 

prof. Rodrigo Rebuças): o relator leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado 161 

por 20 (vinte) votos favoráveis, nenhum contra e 1 (uma) abstenção do Conselho. Outros: 162 

Foram incluídos alguns pontos de pauta, a ver: 17. Consulta Eleitoral para Coordenador do 163 

curso de Design (relatora: Elaine Folly): a relatora leu o parecer, cujo resultado foi favorável, 164 

e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 18. Concurso para Professor efetivo na área 165 

de Secretariado (relatora: Renata Viegas): a relatora leu o parecer, cujo resultado foi 166 

favorável, e aprovado por 20 (vinte) votos favoráveis, nenhum contra e 1 (uma) abstenção do 167 

Conselho; 19. Homologação das inscrições do concurso para professor efetivo de OTP – DEd 168 

(relatora: Cibelle de Assis): a relatora leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi 169 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 20. Progressão Funcional de Assistente 501 para 170 

Assistente 502 do prof. Marcos André – DCX (relatora: Francymara Antonino): a relatora leu 171 

o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 21. 172 

Progressão Funcional de Adjunto 601 para Adjunto 602 do prof. José Fabrício – DCX 173 

(relatora: Francymara Antonino): a relatora leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi 174 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 22. Progressão Funcional de Adjunto 601 para 175 



Adjunto 602 da profª. Marcleide Pederneiras – DCSA (relator: Fábio Mura): o relator leu o 176 

parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 23. 177 

Renovação da Cooperação Técnica do prof. Lusival Barcellos (relatora: Renata Viegas): a 178 

relatora leu o parecer, cujo resultado foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo 179 

Conselho; 24. Solicitação de redistribuição da profª. Marizelma Patriota (relatora: Cibelle de 180 

Assis): a relatora leu o parecer, cujo resultado foi desfavorável, e foi aprovado por 181 

unanimidade pelo Conselho. Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a 182 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e 183 

assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Mamanguape – PB, 15 de março de 184 

2016. 185 


