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Aos quinze dias de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala da Secretaria dos 1 

Órgãos Deliberativos da Reitoria, no Campus I da UFPB, em João Pessoa, reuniu-se o 2 

Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, da Universidade Federal 3 

da Paraíba, Campus IV, sob a presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico 4 

Barbotin, Diretora de Centro. Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a 5 

professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, compareceram os seguintes 6 

conselheiros: professor Alexandre Scaico, vice-diretor  do CCAE, professor Carlos Alberto 7 

Gomes de Almeida, chefe do Departamento de Ciências Exatas; professora Luziana 8 

Marques da Fonseca Silva, chefe do Departamento de Ciências Sociais; professora Isabelle 9 

Carlos Campos Rezende, chefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor 10 

Kleber da Silva Barros, chefe em exercício do Departamento de Design; professora Ana 11 

Pavla Almeida Diniz Gurgel, vice-chefe do Departamento de Engenharia e Meio-12 

Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de Letras; professora 13 

Kelly Emanuelly de Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia; professora Angélica 14 

de Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso de Design; professor Williame Farias 15 

Ribeiro, vice-coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, 16 

coordenadora de Licenciatura em Ciência da Computação; professora Fernanda Barboza de 17 

Lima, coordenadora do curso de Letras; professora Ruth Marcela Bown Cuello, 18 

coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Maria do Rosário Silva 19 

Leite, vice-coordenadora do curso de Letras Língua Inglesa – EAD; professora Claudilene 20 

Gomes da Silva, coordenadora de Matemática; professora Aline Cleide Batista, 21 

coordenadora de Pedagogia; professora Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti, vice-22 

coordenadora do Programa Nacional de Mestrado Profissional – PROFLETRAS.  A 23 

presidente do conselho iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela 24 

secretária Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, retirando de pauta o primeiro ponto, 25 

devido ao fato de a professora Margareth Diniz e o professor João Marcelo, Reitora e 26 

Prefeito Universitário, terem avisado de que não poderiam estar presentes. Eles também 27 

ficariam de avisar da próxima data disponível. A palavra foi passada para o professor 28 

Erivaldo, Assessor de Graduação, que deu esclarecimentos acerca dos horários 29 

intermediários, da hora-aula noturna, da presencial e da hora-aula à distância, e sobre os 30 

registros de professores. Explicou ainda sobre resoluções que devem ser implementadas 31 

brevemente. Houve um breve debate sobre o assunto. Não havendo mais dúvidas, a 32 
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professora Angeluce seguiu a reunião. Ela informou sobre os feriados municipais: que a 33 

direção solicitou que constem os feriados dos municípios de Rio Tinto e Mamanguape, no 34 

próximo calendário acadêmico. Sobre a liberação de algumas salas do prédio 35 

administrativo, foi informado que: vão ser usadas salas para os almoxarifados; abrindo 36 

assim espaço para novas salas para os atendimentos da CAES. Sobre a reforma do muro 37 

em Mamanguape: houve a interrupção do contrato da equipe de manutenção, mas que 38 

estava em andamento a resolução. Sobre o curto circuito que ocorreu em um dos Postes em 39 

Mamanguape, foi enviado um eletricista do Campus I para Mamanguape para solucionar o 40 

problema, mas ainda ficaram algumas salas de aula sem ar-condicionado. O subprefeito em 41 

pessoa trocou muitas lâmpadas no campus.  Foram dados os esclarecimentos acerca 42 

também da definição da sala do laboratório de alimentos e sobre os ambientes dos 43 

professores. Foram dados os informes sobre a Reunião de Instalação da Comissão 44 

Setorial Estatuinte do CCAE, ocorrida em 08 de maio de 2018, que ficou composta ficou 45 

composta da seguinte maneira: Priscila C. de A. Rodopiano, secretária executiva 46 

(Coordenadora), professor Leonardo de Santos Nascimento (Vice-Coordenador), 47 

Amanda Gioriatti Lunkes, estudante de Antropologia (Secretária), e Lucas Rafael dos 48 

Santos Farias, estudante de Ciências Contábeis (Relator). Foi informado que a Comissão 49 

de Expansão teve sua segunda reunião, e que deve haver, em breve, uma reunião 50 

extraordinária com o conselho para tratar desses assuntos em específico. Foi relembrada a 51 

história da formação dessa comissão, pela professora Angeluce. Foram dados os informes 52 

acerca colação de grau e aula inaugural: calendário de atividades, local para a colação – o 53 

auditório atual, de Mamanguape. 1. Diálogo com a Reitoria sobre a infraestrutura do 54 

CCAE (projeto elétrico e obras): retirado de pauta, conforme avisado no início da reunião 55 

pela professora Angeluce. 2. Aprovação das Atas da 2ª e 3ª das Reuniões Ordinárias do 56 

Conselho do CCAE, de março e abril de 2018: Aprovação da ata 3, de abril: aprovado com 57 

15 votos favoráveis, 3 (três) abstenções. 3. Solicitação de Abertura de Processo Seletivo 58 

para Professor Substituto na área de Língua Portuguesa e Linguística do Departamento de 59 

Letras deste Centro (relator: prof. Carlos Alberto): o relator e o chefe do departamento 60 

esclareceram alguns pontos, com o histórico da remoção ex oficio da professora Alvanira, 61 

que motivou o pedido do processo em pauta. Em votação, o conselho aprovou por 62 

unanimidade o parecer do prof. Carlos, que em discussão, aprovou uma modificação no 63 

documento. 4. Afastamento de longa duração para capacitação da professora Walquíria 64 
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Nascimento – DL (relatora: prof. Claudilene Gomes): parecer favorável, em discussão pelo 65 

conselho. Aprovado por unanimidade. 5. Homologação de Consulta Eleitoral para nova 66 

coordenação de Secretariado Executivo Bilíngue do CCAE (relatora: prof. Juliana 67 

Saraiva): a secretária leu o parecer enviado pela relatora, cujo parecer foi favorável, e 68 

aprovado por unanimidade pelo conselho. 6. Homologação de Consulta Eleitoral para nova 69 

coordenação de Letras – Português (relatora: prof. Kelly Emanuelle): a relatora leu seu 70 

parecer que foi favorável, e aprovado por unanimidade. 7. Progressão Funcional para 71 

Adjunto 6023do professor Gilmar Leite – DED (relator: prof. Évio Eduardo): o prof 72 

Williame leu o parecer favorável do relator, que foi aprovado por unanimidade. 8. 73 

Progressão Funcional para Adjunto 602 da professora Michelle Bianca – DL (relator: prof. 74 

Kleber Barros): o relator leu seu parecer, em discussão, houve uma alteração no parecer, 75 

mas que não alterou o posicionamento do parecer que foi favorável, e foi aprovado por 76 

unanimidade. 9. Estágio Probatório da professora Fernanda Barboza – DL (relatora: prof. 77 

Renata Viegas): em discussão, foi aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a 78 

ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a 79 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que 80 

dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – João Pessoa - PB, 25 de 81 

maio de 2018. 82 


