
Ata da 5ª Reunião Extraordinária de 2018 do Conselho do Centro de

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal  da Paraíba,

realizada em trinta e um de outubro de 2018.

Aos trinta e um dias de outubro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala RG 109, na

unidade de Rio Tinto do CCAE - Campus IV da UFPB, reuniu-se o Conselho do Centro de

Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV,

sob  a  presidência  do  professor  Alexandre  Scaico,  Diretor  em  exercício  do  CCAE.

Atendendo  à  convocação  do  presidente  do  Conselho,  compareceram  os  seguintes

conselheiros:  professor  Carlos  Alberto  Gomes  de  Almeida,  chefe  do  Departamento  de

Ciências Exatas; professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de Ciências

Sociais;  professor  Manuel  Heleno  Gomes  da  Silva,  vice-chefe  do  Departamento  de

Ciências Sociais Aplicadas; professor Kleber da Silva Barros, vice-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 Luís da Silva, chefe do Departamento de Letras; professora

Kelly Emanuelle Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia; professora Angélica de

Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso de Design; professor Évio Eduardo Chaves

de Melo coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora

de  Licenciatura  em  Ciência  da  Computação;  professora  Fernanda  Barboza,  vice-

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  Aline  Cleide  Batista,  coordenadora  de  Pedagogia;  professor

Frederico Gustavo Rodrigues de França, vice-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;

professora Laurênia Souto, coordenadora do Programa Nacional de Mestrado Profissional -

PROFLETRAS; e a Representante Discente Maria Jordânia Nascimento de Oliveira.  O

presidente do conselho iniciou a reunião contextualizando a circunstância da reunião do

Consuni,  quando foi  avaliado o recurso e como foi tomada a decisão de suspensão do

processo de consulta para direção do CCAE. O professor Sílvio, relator do processo junto

ao Conselho de Centro, informou que após consulta a procuradoria jurídica, verificou um possível

erro de materialidade no processo que pode ter induzido o relator do Consuni ao erro. Devido a isso

ele decidiu remeter o processo de volta ao Consuni solicitando a reconsideração do parecer do relator.

A professora  Kelly  leu  o  artigo  56  da  lei  de  processos  administrativos.  A  professora

Laurênia fez sua avaliação acerca da matéria. O professor Sílvio entregou seu relatório

assinado  ao  presidente  do  conselho  e  à  professora  Angeluce,  candidata  à  direção  do



Centro, na qualidade de interessada. E logo em seguida, fez seus comentários com a leitura

do seu parecer do processo de recurso em questão. A professora Luziana  perguntou se no

Consuni  não  houve  pedido  de  esclarecimento  sobre  equívocos  e  o  professor  Scaico

respondeu que não foi questionado na reunião. A professora Angeluce teve voz cedida pela

professora  Márcia,  e  fez seus  comentários  acerca  do processo e das inconsistências  na

tramitação, bem como na decisão tomada em relação à suspensão do processo, ressaltando

que a lei de processo administrativo deixa claro que um recurso só tem efeito suspensivo

sobre um processo se o seu prosseguimento trouxer danos irreparáveis, o que não é o caso

em questão.  A professora  Kelly  sugere que o conselho delibere se o  caso  em questão

poderia ser levado para a justiça. O professor Scaico avaliou que essa ação seria posterior à

sindicância investigativa.  A professora  Angeluce  avaliou que um processo judicial  não

depende  do  processo  de  sindicância.  A retomada  do  pleito  foi  aprovada e a  comissão

eleitoral deverá publicar novo calendário. Não havendo nada mais a ser tratado, o professor

Scaico 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. Reunião extraordinária – Rio Tinto - PB, 31 de outubro de 2018.
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