
Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada em 2 

catorze de junho de 2017. 3 

 4 

Aos catorze dias de junho de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala cento e nove, do 5 

bloco G, na unidade de Rio Tinto, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e 6 

Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de 7 

Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo 8 

Centro. Os conselheiros compareceram, atendendo à convocação da presidente do Conselho, a 9 

professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin: professor Carlos Alberto Gomes de 10 

Almeida, chefe do Departamento de Ciências Exatas; professor Fábio Mura, chefe do 11 

departamento de Ciências Sociais; professora Isabelle Carlos Campos Rezende, chefe do 12 

departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do 13 

departamento de Design; professor  professora Francymara Antonino Nunes de Assis, chefe 14 

do departamento de Educação;Professora Alessa Cristina Pereira de Souza, coordenadora do 15 

curso de Antropologia;  professora Juliene Paiva de Araújo Osias, vice-coordenadora do curso 16 

de Letras – Língua Inglesa, na modalidade à distância; professor José Jassuipe da Silva 17 

Morais, coordenador do curso de Ciências Contábeis; professora Renata Viegas de 18 

Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; professora 19 

Evelise Márcia Locatelli de Souza, vice-coordenadora do curso de Ecologia; professora Ruth 20 

Marcela Bown Cuello, coordenadora do curso de Letras Língua Espanhola - Educação à 21 

Distância; professora Luciane Alves Santos, coordenadora do curso de Letras; professora 22 

Surama Santos Ismael da Costa, coordenadora do curso de Matemática; professora Aline 23 

Cleide Batista, coordenadora do curso de Pedagogia, professora Adriana Zenaide Clericuzi, 24 

vice-coordenadora do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professor Leonardo de 25 

Santo Nascimento, coordenador do curso de Design; professora Juliana de Albuquerque 26 

Gonçalves Saraiva, coordenadora do curso de Sistema de Informação; professor Pedro 27 

Francisco Guedes do Nascimento, coordenador de Pós-Graduação de Antropologia; professor 28 

Pablo Riul, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Monitoramento 29 

Ambiental; a representante dos técnicos-administrativos, Priscila Carvalho de Almeida 30 

Rodopiano; e os representantes discentes , Marcos Barros e Weslley Felipe R. de Amorim .A 31 

presidente do conselho iniciou a reunião com os informes. Sobre reunião com a CODEOR e 32 

sobre p repasse de valores para os centros: o CCAE recebeu 75% do recurso, no entanto, a 33 

UFPB decidiu reservar uma parte para o pagamento de compromissos já feitos, como 34 

estagiários. Por causa disso, já estão previstos alguns cortes de gastos no Centro, como de 35 
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compra de tintas para pintura de paredes, por exemplo. A professora Isabelle informou que o 36 

DCSA está organizando um evento de muitas áreas, em outubro, na unidade de Mamanguape 37 

– ENACISA. O professor Erivaldo informou que aquela era a última reunião na condição de 38 

chefe do departamento, e agradeceu pelo trabalho e contribuições por tanto tempo. A 39 

professora Angeluce dá as boas vindas aos novos chefes do DL e à Juliana, coordenadora de 40 

SI. Aprovação das atas nº 3 e 4 (reuniões de abril e maio de 2017): a 3ª foi aprovada com 22 41 

(vinte e dois) votos a favor, nenhum contra e 1 (uma) abstenção; e a 4ª, com 20 (vinte) votos a 42 

favor, nenhum contra e 3 (três) abstenções. Os professores Fábio e Angeluce falaram da 43 

desocupação de moradores da praia de oiteiro, no município de Rio Tinto. Uma nota de 44 

repúdio do conselho foi proposta, discutida brevemente, e em votação, aprovada com 21 45 

(vinte e um) votos a favor, nenhum contra e 2 (duas) abstenções. Concessão do espaço físico 46 

da ADUFPB: a PJ não considerou a certidão de ata da decisão da concessão de tal espaço, por 47 

isso, Angeluce enviou um memorando expressando detalhadamente as motivações do 48 

conselho que levaram à decisão. No entanto, ficou esclarecido que a PJ considerou, na 49 

verdade, a decisão, no âmbito do conselho, nula. A professora Angeluce leu o memorando 50 

que enviou, o qual foi aprovado por unanimidade. Foram tiradas dúvidas acerca do processo 51 

de licença de capacitação, se o conselho deve avaliar ou não. Após breve debate, o professor 52 

Scaico esclareceu que, se o afastamento para capacitação tiver tempo inferior ou igual a 30 53 

dias e não for para fora do país, não precisa ser encaminhado para o Conselho. Foram, então, 54 

postos em votação os processos: 1. Afastamento de capacitação da professora Luziana – DCS: 55 

o parecer da relatora foi lido por Priscila. Ele se apresentou favorável à solicitação e foi 56 

aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2. PSS para professor substituto do DED: a 57 

relatora, professora Alessa Cristina, leu seu parecer que se apresentou favorável à solicitação. 58 

3. Votação para referendar a chapa única inscrita para representação docente no CONSUNI 59 

dos professores Saulo e Fábio Pessoa. Jassuípe se posicionou contrário à votação em conselho 60 

e propôs que abrisse novamente um período de inscrição e, por conseguinte, uma eleição. 61 

Scaico fez a leitura da consulta à coordenadora da SODS, embasada no regimento da 62 

universidade, em que se admite a possibilidade de que o conselho referende a eleição de uma 63 

chapa única. Angeluce pôs em votação o encaminhamento da representação docente no 64 

CONSUNI no conselho: aprovado com um voto contrário do professor Jassuípe. Posto em 65 

votação, a representação docente da chapa dos professores Saulo e Fábio foi aprovada com 22 66 

(vinte e dois) votos a favor, nenhum contra e 1 (um) voto contrário do professor Jassuípe. 4. 67 

Relatório de gestão 2015-2016 do CCAE: parecer da relatora, professora Isabelle Campos, 68 

apresentando os dados históricos e analíticos; aprovado por unanimidade. Marivaldo 69 
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informou que todos os líderes sindicais estavam presentes em Oiteiro hoje de manhã. Foram 70 

reunidas as 8 famílias que estavam sofrendo a desapropriação de terra e receberam orientação 71 

da pastoral da terra, além de outros encaminhamentos, como do ministério público, por 72 

exemplo. 5. Processo disciplinar discente: denúncia de assédio (relatora: Priscila Rodopiano): 73 

A professora Angeluce relatou o histórico do processo. A relatora fez a leitura do seu parecer. 74 

A professora Zelma trouxe informações de quando era coordenadora, ela avaliou que é 75 

importante colocar no parecer que o discente Adriano conseguiu os contatos de whatsapp das 76 

estudantes por ter participado de grupo. A professora Alessa traz o problema da residência 77 

ocupada em Rio Tinto, como a violência física sofrida por uma estudante recém-chegada na 78 

instituição, que está amedrontada. A professora Angeluce esclareceu que a direção já tentou 79 

de todas as formas regularizar a residência junto à PRAPE, e que teria uma nova reunião com 80 

esta pró-reitoria, em Rio Tinto, no dia 20 deste mês, às 10h. O professor Erivaldo informou 81 

que houve no CONSUNI um caso de punição a um discente que integralizou seu curso, se 82 

formou, mas voltou à universidade, posteriormente, com nova matrícula em novo curso, e 83 

sofreu as sanções, visto que o processo foi reaberto. O professor Fábio recomendou que o 84 

processo seguisse para o ministério público. A professoras Angeluce informou que as 85 

medidas administrativas estavam sendo tomadas. Em votação, o parecer de Priscila (que foi 86 

favorável ao desligamento do discente) foi aprovado por unanimidade. Não havendo tempo 87 

hábil para que a punição ao discente fosse aplicada, foi feita a votação do encaminhamento do 88 

processo ao Ministério Público: aprovado por unanimidade. A professora Surama, ao tomar 89 

conhecimento do nome do discente, relatou que também sofreu assédio, na ocasião em que foi 90 

professora dele. Sobre a proposta de novo arranjo dos espaços e coordenações e chefias 91 

departamentais, a professora Zelma disse ter posição favorável, desde que a sala da pós-92 

graduação tenha um espaço para sala de aula prioritário para a pós. A professora Surama: 93 

acredita que a CGU vai ser contra a medida, e que as medidas continuam sub-utilizando os 94 

recursos pessoais e profissionais dos técnicos. O professor Marivaldo disse que o 95 

departamento de design foi a favor com a mudança, com as ressalvas: três cursos por sala, 96 

para experimentar, e avaliou que os técnicos e os estudantes deveriam participar mais 97 

presentemente dessa decisão. A professora Isabelle disse que o departamento concordou, 98 

pedindo apenas para que as coordenações fiquem em ilha por serem afins, e sugeriu uma sala 99 

para arquivo. O professor Fábio disse que o seu departamento foi favorável com condições: 100 

não achou que seria necessária uma sala para os professores, apenas que seja reforçado o 101 

conforto dos ambientes, e propôs uma 3ª sala para atendimento personalizado. O professor 102 

Erivaldo disse que seu departamento votou contrário, para que se busque a obtenção de novos 103 
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espaços e não que se dividam os espaços já existentes. Quanto ao horário, ele disse que 104 

acredita ser possível equacionar os horários de outras formas, buscando mais servidores, e que 105 

é prejudicial unir pós-graduação com departamentos ou coordenações de cursos. Disse ainda 106 

que os professores do seu departamento estão preocupados com a avaliação dos cursos de 107 

letras à distância devido à alocação dos espaços. A professora Francymara disse que seu o 108 

departamento votou contrário. Ela acredita que a mudança configura um retrocesso, e que é 109 

uma perda de espaços; que pode sinalizar em precarização do trabalho, de prejuízo 110 

administrativo e acadêmico, e que pode prejudicar na avaliação do MEC. Ela disse ainda que 111 

acredita não ser a resolução do problema do horário e da otimização dos espaços, e propõe 112 

encaminhamento: para que seja feito outro debate com mais presença da comunidade 113 

acadêmica. O professor Carlos Alberto disse que seu departamento votou contra. Ele disse 114 

que acredita que com a internet de má qualidade, questiona a eficácia da medida 115 

administrativa; ele vê a possibilidade de levar algumas salas propostas para o bloco E que 116 

estaria sendo subutilizado. O professor Pedro avaliou, em relação às salas de aula, ser 117 

insustentável dar aulas em certas salas com problemas de mofo. O professor Pablo reforçou a 118 

necessidade de sala de aula da pós-graduação, e para que os discentes tenham um espaço para 119 

estudar, e propôs que sejam pensadas as demais salas, no bloco E. O professor Marivaldo 120 

agradeceu ao professor Scaico pela presença na reunião do departamento para dar 121 

esclarecimentos, e sugeriu a revisão da sala do PIBID, além de a sala de professores e de 122 

videoconferência serem na mesma sala. A professora Angeluce avaliou, portanto, que a 123 

decisão não é sustentável, tendo em vista que já ficou avaliado quanto aos posicionamentos 124 

contrários dos departamentos. Ela avaliou que as análises foram profundas e por isso 125 

benéficas, e que, a partir dessa decisão, deixou claro, o conselho arca com a responsabilidade 126 

de permanecer sem algumas salas que seriam criadas a partir da proposta analisada e que o 127 

conselho assume os ônus da decisão de permanecer como está. Avaliou ainda que a decisão 128 

pode ser viável no futuro. O professor Erivaldo dá o aviso de que cadastro de disciplinas seria 129 

até sexta, e sabendo que na quinta seria feriado, avisou que estaria fazendo a seleção das salas 130 

naquela mesma noite, e pediu para que os demais respeitassem a seleção. O professor Fábio 131 

solicitou que fosse encaminhado para os departamentos. Não havendo mais quórum para 132 

serem decididos os pontos de pauta que seriam votados, a professora Angeluce agradeceu a 133 

presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida 134 

Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião 135 

Ordinária – Mamanguape - PB, 23 de junho de 2017. 136 


