
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em quatorze de maio de 2015. 3 

 4 

Ao décimo quarto dia do mês de maio de dois mil e quinze, às catorze horas, reuniu-se na 5 

primeira sala de aula do administrativo na sede do município de Mamanguape, Paraíba, do 6 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE da Universidade Federal da Paraíba, 7 

Campus IV, sob a secretaria de Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva 8 

da direção do Centro de Ciências Aplicadas e Educação. Atendendo à convocação, 9 

compareceram os conselheiros, a ver: os professores Maria Angeluce Soares Perônico 10 

Barbotin, diretora do centro e presidente do Conselho; Estevão Martins Palitot, Chefe do 11 

Departamento de Ciências Sociais; João Martinho Braga de Mendonça, Coordenador do 12 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia; Joseval dos Reis Miranda, Coordenador do 13 

Curso de Pedagogia; Laurênia Souto Sales, Chefe do Departamento de Letras; Leandro Lopes 14 

Pereira, chefe do Departamento de Design; Louise Brasileiro Quirino, Coordenadora do curso 15 

de Design; Marco Aurélio Paz Tella, Coordenador do Curso de Antropologia; Marluce Pereira 16 

da Silva, Coordenadora do Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras; Rafael Marrocos 17 

Magalhães, Coordenador do Curso de Sistemas da Informação; Renata Viegas de Figueiredo, 18 

Coordenadora de Licenciatura em Ciências da Computação; Rodrigo Rebouças de Almeida, 19 

Chefe do Departamento de Ciências Exatas; Roseane Batista Feitosa Nicolau, Coordenadora 20 

do Curso de Letras; Ruth Marcela Bown Cuello, Coordenadora do Curso de Letras em Língua 21 

Espanhola da Educação à Distância; Surama Santos Ismael da Costa, Coordenadora do Curso 22 

de Matemática; e a representante dos Técnicos Administrativos em Educação, Priscila 23 

Carvalho de Almeida Rodopiano. Justificou suas ausências as professoras Maika Bueque 24 

Zampier, Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue, e Melânia Lopes 25 

Cordeiro, chefe do Departamento de Educação. Constando o quorum, a presidente do 26 

Conselho iniciou a sessão que tinha a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Apreciação da ata da 3ª 27 

reunião ordinária do Conselho do CCAE (abril/2015); 3. Situação do serviço de internet na 28 

UFPB - Campus IV, sede de Mamanguape; 4. Homologação do resultado do Processo de 29 

Seleção para professor Substituto do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, na Área de 30 

Administração (Relatora: Prof. Rodrigo Rebouças); 5. Homologação do resultado do Processo 31 

de Seleção para professor Substituto do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, na Área 32 

de Secretariado Executivo (Relatora: Profª. Laurênia Souto); 6. Homologação do resultado do 33 

Processo de Seleção para professor Substituto do Departamento de Ciências Sociais 34 

Aplicadas, na Área de Ciências Contábeis (Relatora: Prof. Joseval dos Reis); 7. Processo de 35 



Afastamento para pós-doutorado da Profª. Alvanira Lúcia – DL (Relatora: Profª. Surama 36 

Ismael); 8. Processo de Progressão Funcional de Ana Liz – DCX (Relator: Prof. Joseval dos 37 

Reis); 9. Processo de Progressão Funcional de Cristiane Fernandes – DCX (Relatora: Profª. 38 

Marluce Pereira); 10. Processo de Solicitação de Licença para estágio doutoral no exterior da 39 

Professora Danielle de Luna – DL (Relatora: Profª. Melânia Lopes); 11. Processo de 40 

Progressão Funcional de professor Assistente 501 para Assistente 502 da Professora Michelle 41 

Bianca – DL (Relator: Prof. Leandro Lopes); 12. Processo de Estágio Probatório da Profª. 42 

Sônia Maria Cândido da Silva - DEd (Relatora: Profª. Yara Magaly); 13. Processo do Estágio 43 

Probatório do Prof. Frederico Gustavo – DEMA (Relatora: Profª. Roseane Batista); 14. 44 

Processo de Solicitação de Progressão Funcional de Assistente II para Adjunto I de Márcia 45 

Maria Saeger – DCSA (relator: a ser informado); 15. Outros. A presidente do Conselho 46 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. 1. Informes: Sobre a ocupação da 47 

residência masculina, Angeluce informou que ela está desocupada e houve a mudança para a 48 

residência feminina, para que as obras sejam finalizadas, ressaltando que os estudantes 49 

fizeram o inventário do material junto com a administração do centro. A diretora informou 50 

ainda que alguns alunos participaram, junto com a direção, de uma reunião na PRAPE. A 51 

diretora faz um breve relato dessa reunião que foi tensa devido aos problemas de 52 

comunicação e de conciliação de interesses e necessidades. Sobre a problemática do 53 

recebimento das bolsas, a diretora informou que já se está no começo de um novo período e 54 

os bolsistas continuam sem receber os auxílios mesmo do período anterior. A direção 55 

informou também que reitoria não fez pressão para que a residência seja desocupada. A 56 

professora Angeluce informou que na plenária da Universidade Participativa discutiram-se as 57 

prioridades dos gastos e investimentos no Centro, e que esse documento com as prioridades, 58 

que ainda são as mesmas do ano anterior, será socializado com todos. A preocupação é que o 59 

orçamento deveria dar para todas as necessidades e prioridades do Cetro, mas terá que servir 60 

ainda para lacunas do ano anterior, e nesse sentido, seria importante que a reitoria investisse 61 

um valor extra no CCAE. A reitora se comprometeu, em uma fala fora da reunião, em fazer 62 

esse investimento. Angeluce relatou que não houve muita participação dos professores. Ainda 63 

sobre a reunião da UP, foi relatado que os discursos não eram comprometidos com o CCAE, 64 

que houve tensão com os alunos. Angeluce informou que em 14 de maio de 2015 houve uma 65 

reunião com o prefeito, sendo tratado os seguintes assuntos: Hotel-escola (a PU informou que 66 

deve haver a retomada do processo. Paralelo à consulta à procuradoria, foi feita uma proposta 67 

de readequação do HE. Deverá ser feito um novo contrato). O professor Leandro diz para 68 

lembrar de Consultar o Comitê de Acessibilidade. Angeluce informou que a PRAPE deve ser 69 

consultada, pois a mesma alega não ter sido envolvida na decisão de transformar o hotel 70 



escola em residência. Sobre a situação estrutural do RU, Angeluce informou há a disparidade 71 

de informações entre a PU e a PRAPE. Quanto a questão da obra, há o problema de o contrato 72 

com a construtora estar extinto e da perda de dinheiro com novos contratos.  73 

Professora Roseane fez um relato sobre chamar o segundo colocado na licitação. Ela e o 74 

administrador, o técnico-administrativo Samuel, que estava presente, debatem que a CGU está 75 

mais atenta a esses processos (judiciais ou não). Eles relatam que houve muito problema na 76 

gestão anterior da PU, que deixou as finanças da prefeitura devastadas, portanto, eles estão 77 

procurando um modo de perder menos dinheiro. Sobre a residência da unidade de 78 

Mamanguape, a caixa d’água também está com o contrato extinto. Angeluce informa que a 79 

PU avalia que em breve entrega o prédio administrativo, e quando isso ocorrer a decisão sobre 80 

o uso dos espaços será discutida no conselho. Sobre a Garagem na unidade de Mamanguape, 81 

foi informada a impossibilidade de uso, pois a construção é inacessível para ser garagem ou 82 

almoxarifado, e nesse sentido o Centro deve repensar o uso desse espaço. O Projeto da quadra 83 

da sede de Rio Tinto deve ser encaminhado para os conselheiros. A prioridade para nós é a 84 

fossa do RU da unidade de Rio Tinto, que foi feita independentemente da PU. Depois de uma 85 

chuva, tudo o que foi construído foi perdido. No entanto, apesar do relato dos problemas, o 86 

administrador Samuel e a professora Angeluce elogiam a transparência da atual gestão da PU. 87 

Angeluce pede que sejam repassados aos outros professores e a toda a comunidade acadêmica 88 

os relatos feitos acerca das obras. Rafael e Rodrigo sugerem que seja feito um esquema de 89 

perguntas e respostas para ser divulgado. A professora Angeluce relatou a visita ao Campus 90 

IV do Adido da Cooperação Internacional da França, Guilleume Ernest e da Diretora da 91 

Aliança Francesa, Carole Scipion, e que nessa ocasião se discutiu o plano de cultura do centro 92 

e as possibilidades de parceria, sendo uma possível ação a cooperação para a realização do 93 

Ateliê Varan, que estava sendo articulado pelo professor João Martinho do DCS.  Angeluce 94 

informou que a Ouvidoria de UFPB visitou o CCAE, na data dessa reunião, e que visitará no 95 

turno da noite a unidade de Mamanguape. A diretora lembrou que o Conselho precisa fazer 96 

duas indicações: para a ouvidoria e para os novos representantes para o CONSUNI e o 97 

CONSEPE, esta será feita através de eleição interna no centro. O Professor Rodrigo relata 98 

problemas com os funcionários da portaria para a entrega das chaves das salas de aula, 99 

refletindo que para ele, este novo formato, não está funcionando. A professora Angeluce 100 

comenta que os funcionários de vigilância e portaria não têm reclamações nesse sentido na 101 

unidade de Rio Tinto, no entanto, tem ouvido reclamações relativas a esse trabalho na unidade 102 

de Mamanguape. O problema é o procedimento: está sendo revisada a organização, os 103 

horários e as atividades, a fim de que fique tudo normatizado com os funcionários da portaria 104 

das duas unidades. O Professor Rodrigo reclama quanto à qualidade e quantidade dos lápis 105 



piloto e da qualidade dos quadros de vidro e sugere a reflexão quanto ao reuso e 106 

deteriorização do material. Quanto aos data-shows, ele relata que faltam gaiolas e 107 

instalação/fiação. O professor Leandro sugeriu fazer a instalação coma dispensa de licitação. 108 

Ele sugere que seja posto nas prioridades e depois poderiam ser feito novos pedidos, se na 109 

quantidade necessária, exceder o valor possível. Discute-se que deve se ter cuidado para não 110 

parecer má fé, para no sentido de não realizar licitação. A professora Angeluce relata que, no 111 

dia seguinte dessa reunião, será encaminhado pedido para a PRA, inclusive de lápis piloto 112 

para os professores. Angeluce comenta que o novo pró-reitor tem sido muito criterioso, 113 

explicando todas as dificuldades para o uso do valor do cartão corporativo, de modo que ser 114 

faça tudo corretamente. O professor Rafael relata a falta de transparência com o auxílio 115 

moradia e residência e questiona se o centro poderia pedir o nome dos alunos que tem bolsa. 116 

Angeluce responde que isso foi questionado e eles não têm essa lista. A professora Roseane 117 

relata que os alunos tomaram a iniciativa de colar cartolinas para diminuir a luz solar nas salas 118 

de aula no horário da tarde, mas não é suficiente, e frisou a necessidade dos recursos de sala 119 

de aula, como data-show e computador. Ela conta também que o curso de letras passou pela 120 

avaliação e teve nota 4 (quatro). A professora Angeluce destaca o uso de livros e o uso dos e-121 

books. O administrador Samuel fala que está sendo solicitadas as persianas através de pregão, 122 

mas apresenta uma alternativa: o pregão nos campi de interior. A professora Louise sugere o 123 

reaproveitamento ou a reciclagem de papel para usar no lugar das persianas. A professora 124 

Angeluce destaca que a instituição deve solucionar o problema da iluminação em definitivo, e 125 

que não deveriam acontecer paliativos. O professor João Martinho comunicou que há grande 126 

necessidade de película nas janelas dos laboratórios (ARANDU), e relata que havia um 127 

projeto para ter um laboratório de processamento, acervo e estúdio com paredes com 128 

tratamento acústico e fundo falso no piso. No entanto, o que se tem é apenas uma sala de 129 

exibição e precária. Diante de outras necessidades estruturais prioritárias, ele relata a 130 

desmotivação desse tratamento de excelência na sala de exibição, além da falta de 131 

funcionário, os professores se sentem sobrecarregados e ainda encaram o aumento da evasão 132 

escolar. Ele conta que recebeu, recentemente, uma solicitação do curso de ecologia de 133 

compartilhamento do espaço para atividades culturais e é uma questão que está sendo 134 

estudada, devido aos recursos para o próprio laboratório já serem parcos para ele próprio. O 135 

professor solicitou também que a instituição acolhesse um evento de Antropologia que deve 136 

acontecer no próximo ano. Ele relatou que o departamento não entrou em consenso para 137 

decidir quanto a esse evento ser sediado no CCAE, contando que em reunião departamental, 138 

foram levantados os problemas, os professores visitantes incentivaram o acolhimento do 139 

evento, o departamento concordou e o colegiado decidiu por fim sediar. O pré-evento está 140 



sendo projetado e o professor pede apoio da direção e de toda a instituição. A professora 141 

Louise relata o acontecimento do evento “Se amostra” e convida a todos participarem. Ela 142 

aproveita para sugerir um calendário de eventos. A professora Angeluce disse que em reunião 143 

com a Técnica de Assuntos Educacionais, Eliana, foi idealizada a criação desse calendário 144 

que, em breve terá seu projeto compartilhado com o conselho, mas desde já, a professora pede 145 

a participação. A diretora fala sobre a normativa da reitoria acerca dos horários de uso da 146 

UFPB, das festas e do consumo de bebida alcoólica. Ela também comunica que todos os 147 

acontecimentos do centro estão sendo compartilhados na rede social (fan page) do cento. A 148 

secretária Priscila lembra aos professores da necessidade de enviar um e-mail de solicitação 149 

de reserva do auditório ao técnico de assuntos educacionais, Jocélio. O professor Leandro 150 

relata que o recurso de diária do motorista teve que ser pago pelo departamento na última aula 151 

de campo e que a mesma acabou tendo a participação de um número de alunos bem inferior 152 

ao que foi pretendido, então, sugere que haja a reflexão do que e do quanto é possível fazer 153 

para barrar ou limitar a sub-utilização dos recursos da UFPB, como em um caso como esse 154 

relatado por ele. O professor Rodrigo comenta que deve ser limitada a concessão de 155 

participação em eventos. 2. Apreciação da ata da 3ª reunião ordinária do Conselho do CCAE 156 

(abril/2015): ficou decidida a votação para a próxima reunião; 3. Situação do serviço de 157 

internet na UFPB - Campus IV, sede de Mamanguape: O debate acerca deste ponto começou 158 

tocando no impacto técnico que significa o uso do wifi pela comunidade próxima às unidades. 159 

Há uma discussão sobre acessibilidade digital, controle e segurança patrimonial e de 160 

informações. As propostas que surgiram desse debate foram: senhas individuais; bloqueio da 161 

internet nos fins de semana; regularização que serve para toda a comunidade acadêmica, 162 

inclusive para os docentes. O professor Joseval questiona quanto aos impactos e se o 163 

procedimento de impedir o uso seria legal. O professor Leandro sugere a implantação de um 164 

programa de inclusão digital. O professor Rodrigo tem uma sugestão semelhante e alerta 165 

quanto aos recursos: internet, sala de aula... O uso deve ser institucional. O professor Marco 166 

Aurélio sugeriu pensar uma solução para não negar o acesso. A diretora sugere que a proposta 167 

de um projeto de inclusão digital seja levado aos departamentos pelos conselheiros. O 168 

conselho decide que durante o fim de semana, o wifi fica indisponível. Caso haja evento na 169 

instituição, deve ser solicitada a disponibilidade. 4. Homologação do resultado do Processo de 170 

Seleção para professor Substituto do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, na Área de 171 

Administração: o relator, professor Rodrigo Rebouças, leu seu relatório cujo parecer foi 172 

favorável à solicitação e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 5. Homologação do 173 

resultado do Processo de Seleção para professor Substituto do Departamento de Ciências 174 

Sociais Aplicadas, na Área de Secretariado Executivo: a relatora, professora Laurênia Souto, 175 



leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi aprovado por unanimidade pelo 176 

Conselho; 6. Homologação do resultado do Processo de Seleção para professor Substituto do 177 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, na Área de Ciências Contábeis: o relator, 178 

professor Joseval dos Reis, leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi 179 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 7. Processo de Afastamento para pós-doutorado da 180 

Profª. Alvanira Lúcia – DL: a relatora, professora Surama Ismael, leu seu relatório cujo 181 

parecer foi favorável à solicitação e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 8. Processo 182 

de Progressão Funcional de Ana Liz – DCX: o relator, professor Joseval dos Reis, leu seu 183 

relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi aprovado por unanimidade pelo 184 

Conselho; 9. Processo de Progressão Funcional de Cristiane Fernandes – DCX: a relatora, 185 

professora Marluce Pereira, leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi 186 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 10. Processo de Solicitação de Licença para 187 

estágio doutoral no exterior da Professora Danielle de Luna – DL: o professor Joseval dos 188 

Reis leu o relatório da professora Melânia Lopes, cujo parecer foi favorável à solicitação e foi 189 

aprovado por unanimidade pelo Conselho; 11. Processo de Progressão Funcional de professor 190 

Assistente 501 para Assistente 502 da Professora Michelle Bianca – DL: o relator, professor 191 

Leandro Lopes, leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi aprovado por 192 

unanimidade pelo Conselho; 12. Processo de Estágio Probatório da Profª. Sônia Maria 193 

Cândido da Silva – DEd: a relatora, professora Yara Magaly, leu seu relatório cujo parecer foi 194 

favorável à solicitação e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 13. Processo do 195 

Estágio Probatório do Prof. Frederico Gustavo – DEMA: a relatora, professora Roseane 196 

Batista, leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e foi aprovado por 197 

unanimidade pelo Conselho; 14. Processo de Solicitação de Progressão Funcional de 198 

Assistente II para Adjunto I de Márcia Maria Saeger – DCSA (relator: a ser informado): a 199 

relatora, professora Roseane Batista, leu seu relatório cujo parecer foi favorável à solicitação e 200 

foi aprovado por unanimidade pelo Conselho; 15. Outros. Não havendo nada mais a ser 201 

tratado, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, 202 

lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – 203 

Mamanguape - PB, 14 de maio de 2015. 204 


