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

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal  da Paraíba,

realizada em vinte e dois de agosto de 2018.

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

Campus IV da UFPB, em Mamanguape - 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  Marivaldo Wagner,  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  Lorena  Lacerda  Marques,  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, apresentando a

pauta  da  reunião:  Resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  201800636/08  da  CGU,

encaminhada ao CCAE em 11 de julho de 2018 (prazo de resposta 13/07/2018);  Resposta

à Solicitação de Auditoria 201800636/09 da CGU, encaminhada ao CCAE em 17 de julho

de  2018  (prazo  de  resposta  19/07/2018);  Memorando  Circular  149/2018  -  PROGEP,

encaminhado em 31 de julho de 2018; Encaminhamentos do CCAE sobre cumprimento de

jornada de trabalho na UFPB. Ressaltou  o caráter urgente dessa reunião em função de

que os  prazos estabelecidos pela CGU para resposta já tinham sido vencidos,  tanto

para o centro como para a PROGEP. Informou que esteve em reunião na manhã daquele

mesmo dia com o Pró-reitor da PROGEP para compreender melhor essa questão que se



colocou durante o seu período de férias e para saber quais os possíveis encaminhamentos

para o momento. A partir disso, expôs que iria responder os memorandos com base nas

informações coletadas com as chefias imediatas, e ao mesmo tempo resgatando o processo

de reforma administrativa, necessário para a melhor organização do trabalho e adequação

da jornada de trabalho. Nesse sentido, relembrou que desde o ano de 2017 a Direção do

CCAE vem discutindo com o seu Conselho de Centro ações para reorganização da jornada

de trabalho dos servidores do CCAE. Ressalto que a importância de manter os setores do

centro funcionando em período ininterrupto de 12 horas, pois essa medida permite oferecer

à  comunidade  acadêmica  maior  possibilidade  de  acesso.  Além  disso,  apresentou  a

compreensão de que não deveríamos ter, no mesmo centro de ensino, servidores com os

mesmos  encargos,  trabalhando  em setores  semelhantes,  mas  com jornadas  de  trabalho

diferente. Isso significa que uma reforma administrativa seria o caminho mais efetivo para

estender a todos os servidores o direito à jornada de trabalho de seis horas, dentro dos

critérios previstos pelas resoluções CONSUNI 33/2010 e 05/2011.  Também é importante

registrar que tal reforma se torna necessária pelo fato de que a UFPB ainda não conseguiu

alocar o número de servidores previsto no projeto originário da criação do CCAE em 2006.

Depois de uma breve discussão entre os conselheiros, 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. Mamanguape – PB, 22 de agosto de 2018.
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