
Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho do Centro de 1 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada em doze de abril de 2017. 3 

Aos doze dias de abril de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala cento e um, do bloco 4 

C, na unidade de Mamanguape, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e 5 

Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de 6 

Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo 7 

Centro. Os conselheiros compareceram, atendendo à convocação da presidente do Conselho: 8 

professor Theófilo Moreira Barreto de Oliveira, vice-chefe do departamento de Ciências 9 

Sociais; professor Luiz Gustavo de Brandão Pessoa, vice-chefe do departamento de Ciências 10 

Sociais Aplicadas; professora Zelma Glebya Maciel Quirino, Chefe do departamento de 11 

Engenharia e Meio-Ambiente; professora Francymara Antonino Nunes de Assis, chefe do 12 

departamento de Educação; professora Alessa Cristina Pereira de Souza, coordenadora do 13 

curso de Antropologia; professor José Jassuípe da Silva Morais, coordenador do curso de 14 

Ciências Contábeis; professora Elaine Folly Ramos, coordenadora do curso de Ecologia; 15 

professora Luciane Alves Santos, coordenadora do Curso de Letras; professora Ruth Marcela 16 

Bown Cuello, coordenadora do curso de Letras Língua Espanhola - Educação à Distância; 17 

professora Juliene Paiva de Araújo Osias, vice-coordenadora do curso de Letras Língua Inglês 18 

à Distancia; professor Pedro Francisco Guedes do Nascimento,vice-coordenador da Pós-19 

Graduação de Antropologia; professora Aline Cleide Batista, coordenadora do Curso de 20 

Pedagogia; professora Maika Bueque Zampier, coordenadora do Curso de Secretariado 21 

Executivo Bilíngue; e da representante dos técnicos-administrativos, Priscila Carvalho de 22 

Almeida Rodopiano. A presidente do conselho, professora Maria Angeluce S. P. Barbotin, 23 

iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela secretária Priscila 24 

Rodopiano. 1. Informes: Foi informado que houve uma visita do representante do Tiro de 25 

Guerra de Rio Tinto, para estreitar as relações com a universidade. O representante trouxe a 26 

demanda do Tiro de Guerra de comemoração do dia do exército para o dia 19 de abril, e 27 

proposta de palestra na universidade. A professora Maika considerou a visita muito benéfica, 28 

mas não concordou com a palestra. Ela sugeriu colocar mais à frente do calendário, e propôs 29 

um debate combinado com a presença da universidade, diferente da ideia palestra. A 30 

professora Angeluce disse que vai responder que a data de 19 de abril já estava com atividade 31 

programada, mas que vai repassar a consulta aos departamentos. O professor Luiz Gustavo 32 

destacou que não se devem fechar as portas, a exemplo do acontecido com a polícia militar, 33 

que relatou anteriormente, ao conselho, a inibição da polícia militar em geral em entrar na 34 

universidade a serviço. A professora Angeluce informou que recebeu a proposta da câmara de 35 
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vereadores de nomear o Campus IV, em homenagem, com o nome da professora Rita 36 

Baltazar, falecida no ano passado, que foi professora do Departamento de Engenharia e Meio-37 

Ambiente e é uma das professoras fundadoras do Campus IV. A professora Zelma concordou 38 

com a consulta e fez alguns comentários acerca da biografia da professora Rita, para 39 

conhecimento. A professora Maika pediu que pudesse ser compartilhada, com o conselho, a 40 

biografia da professora Rita, para que todos pudessem conhecer sua história melhor e assim 41 

avaliar a questão. A professora Angeluce disse que inicialmente iria consultar se pode “dar o 42 

nome” ao centro, para depois, entrar em contato com a Câmara para pedir um memorial da 43 

professora. A Planilha dos Eventos do Centro é comentada pela presidente do conselho: ela 44 

disse que está fazendo a consulta a todos os professores para coletar os dados, porém os 45 

recursos estariam escassos no momento, e acrescentou que a CODEOR, nesse primeiro 46 

momento, ficou de receber as demandas financeiras e analisar a possibilidade de atendê-las, 47 

informando que foram feitas solicitações recentes para coffee-break e crédito para cartão 48 

corporativo. Complementou dizendo que está sem pregão de eventos, e que em 2017 será 49 

possível ainda apoiar financeiramente camisetas e coffee-break, e pediu compreensão no que 50 

se refere à dificuldade de apoiar com passagens, tendo em vista o corte nessa rubrica. Sobre o 51 

CRAS (Centro de Referência e Atendimento à Saúde), ela i formou que já existe proposta de 52 

sala para instalação, mas não há equipamentos para os profissionais trabalharem, 53 

momentaneamente, em Mamanguape. A professora Angeluce pensou em parcerias com as 54 

prefeituras para o atendimento odontológico na UFPB, e outra possibilidade é utilizar um 55 

contêiner (consultório odontológico móvel da EBSERH) para atendimento odontológico em 56 

Mamanguape, para atendimento à toda comunidade universitária. A psicóloga que veio para o 57 

Campus IV está participando de uma formação com a clínica-escola de Psicologia, no 58 

Campus I, a fim de melhor estruturar suas atividades de atendimento, para avaliar e 59 

implementar atendimentos no Litoral Norte. Foi informado que o auditório de Mamanguape 60 

continua interditado devido ao sério problema de infiltração e umidade, e falta de ação por 61 

parte da empresa contratada. As demandas de manutenção e ar-condicionado estavam na 62 

perspectiva de serem atendidas muito brevemente, devido a um pregão feito e os recursos 63 

empenhados, mas a empresa não honrou o contrato e a Prefeitura Universitária não tem o 64 

material para que a equipe de manutenção do Campus IV possa fazer o serviço. Sobre o furto 65 

dos equipamentos, a direção compartilhou uma nota com toda a comunidade acadêmica, para 66 

evitar mal-entendidos. A Polícia Federal veio no dia seguinte ao do furto (ou da sua “notícia”) 67 

e fez a inspeção com peritos, mas não veio nem delegados nem agentes. Foi informado que a 68 

participação da PRAC (sobre festival de cinema) vai ficar para a próxima reunião. Sobre a 69 
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questão indígena foi informado que houve uma reunião da direção com professores e 70 

lideranças indígenas e sem terra, e construída uma programação especial para o mês de abril e 71 

para o ano; acerca dela, foi organizada a expedição educativa para o dia 19 de abril, com 72 

professores, e convidados discentes e técnicos-administrativos para visitarem a Aldeia São 73 

Francisco, no município de Baía da Traição. Foi proposto que a mesma expedição fosse feita 74 

pelo conselho em outro momento, assim como na semana do servidor, no final de outubro. A 75 

professora Maika explanou sobre a expedição educativa. A professora Angeluce sugeriu 76 

refletir sobre as propostas e deliberar na próxima reunião. A professora Maika informou que 77 

em 04 de maio, em Mamanguape, haverá uma mesa de debate e de ações de atividades 78 

indígenas e camponesas. O professor Theófilo informou sobre os cursos de Administração e 79 

Filosofia: que os relatores deixaram os processos referentes às solicitações de abertura dos 80 

referidos novos cursos de graduação, em diligência para a PROGEP se pronunciar, há seis 81 

meses, em média. Ele informou que, naquele mesmo dia da reunião do conselho, houve uma 82 

reunião com o pró-reitor, Chico Ramalho, que por sua vez informou que encaminhou à PRG. 83 

Foi informado que ele ainda precisaria conversar com a Reitora, e que precisaria de uma 84 

definição. O professor Theo ponderou que considera importante que o Centro esteja presente 85 

na próxima reunião do CONSUNI, dia 25 desse mês. O professor Jassuípe questionou como 86 

estão as movimentações dos professores proponentes dos cursos dos departamentos. A 87 

professora Angeluce respondeu que os processos demoraram muito a chegar ao CONSUNI, 88 

mas que não sabe como os professores proponentes poderiam pressionar ou agir de modo 89 

mais contundente pela aprovação dos cursos. O professor Jassuípe demonstrou preocupação 90 

com as propostas já existentes de saída de cursos, mesmo na condição não oficial ainda, bem 91 

como na demora de aprovação dos novos cursos de Administração e Filosofia. A professora 92 

Maika ponderou acerca da gestão pública de implantação dos cursos, reforçou a importância 93 

de todos se fazerem presentes no CONSUNI, e sugeriu que os professores das áreas de 94 

Filosofia e Administração, do CCAE, devem estar presentes na reunião do CONSUNI. O 95 

professor Luiz Gustavo avaliou o quanto a oferta de disciplina vai impactar a carga horária 96 

dos professores. O professor Jassuípe divulgou a data de comemoração do contabilista, dia 25 97 

de abril, a ser comemorado em Mamanguape, e informou que saiu a lista para o ENADE dos 98 

cursos de Secretariado Executivo, Ciências Contábeis e Design (portaria de renovação de 99 

reconhecimento). Como assessor de pesquisa, o professor Jassuípe informou que será 100 

compartilhado o formulário eletrônico para cadastramento dos grupos de pesquisa, do CNPQ. 101 

2. Aprovação da ata da reunião de fevereiro de 2017: retirado de pauta. 3. Resultado do 102 

concurso para professor substituto de Filosofia (relator: prof. Carlos Alberto): a professora 103 
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Angeluce contextualizou a história do processo, e apresentou a avaliação do parecerista. 104 

Priscila leu o parecer do professor Carlos Alberto. A professora Luciane questionou quanto ao 105 

recurso ter apresentado documento referente ao outro candidato e não quanto ao candidato 106 

interessado. O professor Theo tirou as dúvidas, avaliando que o candidato que ficou em 107 

primeiro lugar poderia se inscrever com um mandato de segurança, mas que ele fez, na 108 

verdade, foi apresentar uma declaração cujo conteúdo não era verdadeiro. O professor Luiz 109 

Gustavo sugeriu anexar a cópia da declaração “de má fé” do primeiro lugar. Posto em 110 

votação, o conselho aprovou o parecer do relator, que sugeria na mudança de resultado final 111 

do processo seletivo, de modo que o candidato que apresentou um documento de má-fé fosse 112 

desclassificado, por 13 (treze) votos favoráveis, 1 (uma) abstenção, e nenhum voto contra. 4. 113 

Estágio Probatório do Prof. Theófilo (relator: professor Erivaldo): o parecer foi lido pela 114 

professora Juliene Osias, cujo resultado foi favorável e aprovado por 13 (treze) votos a favor, 115 

1 (uma) abstenção e nenhum voto contra. 5. Resolução para Consulta Docente para o 116 

CONSUNI (relatora: Priscila Rodopiano): debate em conselho acerca do calendário proposto. 117 

A relatora apresentou um novo calendário de atividades, debatido no conselho, de modo que 118 

foram feitas sugestões de adaptação, ao que a conselheira acatou, e de acordo com a 119 

deliberação final do conselho, o parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Resultado da 120 

Consulta Eleitoral do PPGEMA (relator: professor Carlos Alberto): Angeluce leu o parecer 121 

favorável, que foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 7. Progressão Funcional para 122 

Adjunto I do professor Kleber da Silva Barros – DDesign (relatora: professora Aline Cleide): 123 

após debate, foi concluído que o processo deve ser diligenciado, e foi retirado de pauta. 8. 124 

Progressão Funcional para Assistente II da professora Maika Bueque – DCSA (relatora: 125 

professora Alessa Cristina): A relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado por 13 (treze) 126 

votos favoráveis, 1 (uma) abstenção e nenhum voto contra. 9. Progressão Funcional para 127 

Adjunto I da professora Surama Ismael – DCX (relatora: professora Isabelle Campos): 128 

retirado de pauta devido à relatora estar ausente. 10. Progressão Funcional para Adjunto II da 129 

professora Graciana Dias – DCX (relatora: professora Luciane): retirado de pauta a pedido da 130 

parecerista. 11. Progressão Funcional para Professor Adjunto III do professor Antonio 131 

Christian – DEMA (relator: professor Carlos Alberto): O relatório foi lido por Priscila, cujo 132 

parecer foi favorável à solicitação e aprovado por unanimidade pelo conselho. 12. Solicitação 133 

de afastamento de curtíssima duração para fora do Brasil do professor Rafael Raimundo – 134 

DEMA (relatora: professora Renata Viegas): retirado de pauta, devido à relatora estar ausente. 135 

13. Solicitação de afastamento de curtíssima duração para apresentar trabalho científico em 136 

evento internacional da professora Carla Soraia – DEMA (relatora: Priscila Rodopiano): A 137 
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relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade pelo conselho. Não 138 

havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos e 139 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 140 

presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – 141 

Mamanguape - PB, 12 de abril de 2017. 142 


