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Aos treze dias de junho de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala ME 101 do CCAE, 1 

no Campus IV da UFPB, em Mamanguape - PB, reuniu-se o Conselho do Centro de 2 

Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, do Campus IV da Universidade Federal da 3 

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

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

Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: 6 

professor Alexandre Scaico, vice-diretor do CCAE; professor Marco Aurélio Paz Tella, 7 

chefe do Departamento de Ciências Sociais; professora Isabelle Campos, chefe do 8 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor Kleber da Silva Barros, vice-chefe 9 

do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe do 10 

Departamento de Educação; professor Joel Silva dos Santos, chefe do Departamento de 11 

Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luis da Silva, chefe do Departamento de 12 

Letras; professora Kelly Emanuelly de Oliveira, coordenadora de Antropologia; professor 13 

José Jassuípe da Silva Morais, coordenador de ciências contábeis; professor Williame 14 

Farias Ribeiro, vice-coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, 15 

coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; professora Ruth 16 

Marcela Bown Cuello, coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Maria 17 

do Rosário Silva Leite, vice-cordenadora de Letras Inglês – EAD; professora Claudilene 18 

Gomes da Silva, coordenadora de Matemática; professora Juliana de Albuquerque 19 

Gonçalves Saraiva, coordenadora de SI; professor Joseilme Fernandes Gouveia, vice-20 

coordenador do de Secretariado Executivo Bilíngue; professor Pablo Riul, coordenador do 21 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Monitoramento Ambiental; professora 22 

Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti, vice-cordenadora do PROFLETRAS; professora 23 

Márcia Maria Medeiros Travassos Saeger, coordenadora de Administração. A presidente 24 

do conselho iniciou com a presidente do conselho questionando se os membros do 25 

conselho teriam alguma inclusão de ponto de pauta, e com resposta positiva, foram 26 

anotados. (1.) Informes: Sobre a Colação de Grau e Aula Inaugural: mudança de data para 27 

04 de julho, devido aos dias 28 e 29 serem os novos dias de matrícula presencial. O local 28 

deve ser no auditório em Mamanguape, a priori, caso a empresa de manutenção termine 29 

esse serviço e a subprefeitura libere para uso. Senão, a colação de grau será no auditório da 30 

escola técnica de Mamanguape, que já está reservado, por precaução. Durante a reunião, o 31 

professor Erivaldo encontrava-se também reunido com os estudantes graduandos, para dar 32 
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os informes do evento, tirarem as dúvidas e para trocarem informações. A aula inaugural 33 

ficou marcada para o dia 04 de julho, e foi planejada nos mesmos moldes do último 34 

período, será pela manhã em Rio Tinto, e à noite, em Mamanguape. A professora Angeluce 35 

solicitou a cooperação com as coordenações de curso para além do acolhimento dos novos 36 

estudantes, recomendassem o encaminhamento para a Aula Inaugural, para o momento de 37 

recepção aos feras, além de na ocasião serem explicadas questões de assistência estudantil, 38 

funcionamento universitário, bolsas e etc, por isso recomenda que os professores 39 

encaminhem seus alunos e também se encaminhem juntamente com os alunos. Reunião 40 

com a PRAPE – edital e apoio das coordenações: houve uma reunião na semana anterior a 41 

esta do Conselho, para verificar informações e questões sobre os editais em curso, que é de 42 

recadastramento, que os estudantes já se inscreveram e estava, naquele momento, em fase 43 

de recurso; foi ressaltado que o número de inscritos deve diminuir por não atenderem aos 44 

critérios. Foi informado sobre o edital que está para ser aberto para residência em Rio 45 

Tinto e para RU em Rio Tinto, em que os estudantes de Mamanguape também vão poder 46 

concorrer aos dois editais. A professora pediu, novamente, o auxílio das coordenações, 47 

para que no ato da matrícula presencial, que sejam divulgados os dois editais. Lembrando 48 

que, na greve de fome, um dos pedidos dos alunos foi que os editais abrissem no período 49 

de férias, para que quando as aulas começassem, já estivessem garantidas ou encaminhadas 50 

a moradia e/ou a alimentação, e a PRAPE está procurando fazer isso. A professora 51 

Angeluce lembrou que o edital de auxílio moradia não será aberto enquanto não for 52 

finalizada a seleção do edital da residência, e ela pediu, também, às coordenações para 53 

verificarem o calendário desses editais, que estava para abrir. Deve haver aumento do 54 

número de usuários do RU, e as catracas serão instaladas e usadas em breve, não havendo 55 

impedimento de uso de estudantes que tenham feito a inscrição no edital, até sair o 56 

resultado da seleção. Ambiente dos professores: a professora Angeluce pediu para que as 57 

chefias observassem o e-mail enviado por ela, para que seja atualizado o levantamento, 58 

tendo em vista que ainda há muitos professores que não têm ambiente. Além disso, para 59 

planejar a reserva de um ambiente para professores itinerantes de uma unidade quando 60 

estão trabalhando na outra unidade, entre Rio Tinto e Mamanguape. A professora Ruth 61 

Marcela informou sobre o evento em João Pessoa, dia 03 de agosto na reitoria, inglês, 62 

espanhol e inglês na EAD; além disso, ela relatou as defesas de TCC em EAD, sobre como 63 

foi uma experiência positiva, ela frisou, então, que os cursos de EAD têm pesquisa e defesa 64 
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de TCC também. Ela também relatou que a EAD ficou recentemente com bolsas sobrando 65 

para professores, devido à exigência documental. A professora Angeluce apresentou a 66 

professora Marcia Saeger, que é a primeira coordenadora do curso de Administração que 67 

ainda vai ter o período incluído no ENEM. Ela aproveitou para apresentar o novo vice-68 

coordenador do curso de Secretariado, professor Joseilme Gouveia, e os servidores 69 

presentes da subprefeitura, Arthur Pierre e Jefferson Randre e a nova estagiária da Direção 70 

de Centro, Aline Araujo. Juntamente com a apresentação de Aline, foi explicado que não 71 

houve aumento do número de estagiários, mas um remanejamento do arquivo para a 72 

secretaria, de modo que a secretaria da direção voltou a ter uma estagiária à tarde, em Rio 73 

Tinto, aumentando o tempo de atendimento ao público até às 16h30. Foi sugerida a 74 

mudança da data da reunião do conselho, no mês de julho, para que se adiante em uma 75 

semana, caso haja processos e pontos de pauta a serem discutidos, proposta feita devido à 76 

mudança do calendário acadêmico em que as aulas vão começar em 09 de julho, e acatada 77 

pelo conselho. 2. Aprovação das atas 2 e 4 das reuniões ordinárias do conselho, de março e 78 

maio de 2018 – foi aprovada a ata da reunião de março. A ata da reunião de maio foi 79 

retirada de pauta por não ter sido compartilhada a tempo com os conselheiros. 3. Questões 80 

estruturais do CCAE: encaminhamentos da reitoria e PU: Foi verificada a possibilidade de 81 

o conselho ter a presença, novamente do professor João Marcelo e da professora 82 

Margareth, prefeito universitário e reitora, respectivamente, mas não foi possível, por estar 83 

em viagem internacional, e o professor por estar respondendo auditorias no Campus I. A 84 

professora Angeluce atualizou os conselheiros sobre informações atualizadas que recebeu 85 

recentemente sobre as demandas discutidas com o prefeito universitário e a reitora na 1ª e 86 

3ª reuniões ordinárias do conselho: em que foram liberadas as salas do prédio 87 

administrativo, para serem usadas como almoxarifado, bem como a entrega de material 88 

para a reforma do muro do prédio de Mamanguape e da Residência em Rio Tinto, cujo 89 

trabalho em Mamanguape não foi iniciado ainda por estar pendente do auxílio da prefeitura 90 

municipal com uma máquina retroescavadeira, andou também o encaminhamento 91 

universitário para uma consulta sobre as obras em Rio Tinto que feriram o patrimônio 92 

histórico, junto ao IPHAEP, que solicitou, sob pena de multa, recursos de estagiário e 93 

cooperação técnica de um professor da área de Antropologia. O conselho concordou com o 94 

encaminhamento de recurso de um estagiário (e não dois), e com a indicação que o 95 

Departamento de Ciências Sociais possa se reunir para indicar um nome para a cooperação 96 
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técnica nessa demanda junto ao IPHAEP. 4. Proposta de Reestruturação Administrativa e 97 

Unificação dos Procedimentos: A Professora Elizete, da PROPLAN, enumeou a 98 

responsabilidade dos servidores como agentes públicos, principalmente diante de uma 99 

auditoria. Ela repassou algumas propostas de mudanças, que versam entre a reitoria ter 100 

setores como Ética Pública e a Corregedoria, tendo nesta a CPPRAD e o PAR – Processo 101 

Administrativo de Responsabilização; além da administração dos Restaurantes 102 

Universitários ser repassada da PU para a PRAPE/PRA; entre outras mudanças estruturais. 103 

Ela informou como participar os servidores podem participar do processo de 104 

reestruturação, e convidou a todos para responderem o formulário eletrônico de consulta, 105 

entre os dias 18 e 22 de junho, e posteriormente se reunirem para apresentar os resultados e 106 

consolidação de proposta em 27 de junho, juntamente à PROPLAN. O professor Silvio 107 

avaliou que um grande problema da instituição em geral, assim como da PU, é a alta taxa 108 

de burocracia e de papel que acaba sendo engavetado. O professor Gustavo, também da 109 

PROPLAN, disse que concorda que a burocracia e os excessos atrapalham e explanou 110 

sobre a necessidade de pensar estrategicamente. Angeluce questionou acerca da 111 

necessidade de novos servidores, de novos cargos e de mais gratificações, tendo em vista 112 

que no CCAE, pensar em reestruturação implicaria em ter novos servidores, o que parece 113 

inviável em tempos de crise. Ao que a professora Elizete respondeu que a reformulação da 114 

PU, especificamente, ficaria a custo zero, de modo que seriam usadas as FGs e CDs já 115 

existentes no setor. Angeluce disse que o centro ainda tem que avaliar a proposta para 116 

poder debater e se posicionar. A professora Juliana questionou se a reestruturação e a 117 

estatuinte inviabilizariam a resolução dos pleitos do CCAE, ao que a professora Elizete 118 

disse que avalia que as propostas não atrapalham o andamento da outra, e que poderiam se 119 

completar no futuro. Os professores Elizete e Gustavo agradeceram pelo debate e pela 120 

recepção no CCAE, despediram-se, e a professora Angeluce fez pausa de alguns minutos 121 

para que eles e os presentes na reunião pudessem tomar café com bolo de milho, em um 122 

lanche organizado pela Direção e Secretaria. Voltando à reunião com o quórum verificado, 123 

em breve debate, a professora Juliana acredita que o Centro pode ser a favor da 124 

reestruturação e/ou estatuinte, contanto que não seja(m) mais um fator que venha a 125 

atrapalhar o alcance das demandas do CCAE. Angeluce avaliou que o Centro precisa de 126 

uma equipe que priorize as pautas do CCAE, tendo em vista que elas foram relatadas em 3 127 

laudas após reunião com a PU; e disse que não acredita que atrapalharia, mas que crê que a 128 
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necessidade seria outra, em relação à administração das demandas. Após consulta ao 129 

Conselho, que demonstrou estar de acordo, a professora Angeluce disse que espera a volta 130 

da professora Margareth, para marcar uma reunião com ela e se possível com o professor 131 

João Marcelo; ficando marcadas, então, uma reunião ordinária para 14 de agosto, e uma 132 

Extraordinária para dia 07 de agosto, em João Pessoa. 4. Matrícula dos novos alunos: 133 

Erivaldo falou sobre a organização da matrícula para que seja feita para todos nos mesmos 134 

horários, de 9h às 15h. Após uma breve discussão sobre os horários, foi votada a proposta 135 

de atendimento ao público de 9h às 15h, aprovado com 1 voto contrário. Foi decidido 136 

enviar um memorando para o STI reforçando a importância de o SIGAA estar funcionando 137 

normalmente, sem manutenção, nem suspensão. 5. Resolução e Edital para Consulta de 138 

representantes do CCAE junto ao CONSEPE: o professor Williame leu a minuta, em que 139 

foram feitas algumas edições diante dos debates e sugestões. Em votação: 1) Comissão 140 

eleitoral: aprovada com 1 abstenção. 2) Termos da resolução: aprovada por unanimidade. 141 

6. Remoção de servidores do CCAE: Angeluce informou sobre a política de remoção do 142 

CCAE, que sempre foi de remoção ou redistribuição apenas por cargos iguais, sem aceitar 143 

permuta por código de vaga por exemplo. Porém, com o Decreto 9262/18 que extingue 144 

cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração 145 

pública federal, e veda abertura de concurso público e provimento de vagas adicionais 146 

para os outros cargos, como de Secretário Executivo ou de Técnico de Secretariado, 147 

exemplos de cargos do CCAE que ficaram impedidos de provimentos de vagas. Em 148 

votação: 1) Não aceitar cargos extintos por cargos válidos: aprovado por unanimidade. 2) 149 

Cargos “congelados” (proibidos de provimento de vagas) que sejam aceitos em remoção, 150 

permuta ou redistribuição, por cargos diferentes, porém com similaridades de atribuições: 151 

aprovado por unanimidade. 9. Progressão Funcional para Adjunto 602 do professor Marcus 152 

Williams Aquino de Carvalho – DCX (relator: prof. Marco Aurélio): o relator leu seu 153 

parecer, que foi favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. 10. Progressão 154 

Funcional para Adjunto 603 da professora Ruth Henrique da Silva – DCS (relator: prof. 155 

Angélica Acioly): o professor Kleber leu o relatório da professora Angélica, que foi 156 

favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. 11. Progressão Funcional par Adjunto 157 

604 da professora Cibelle de Fátima Castro de Assis – DCX (relator: prof. Joel dos 158 

Santos): o relator leu seu parecer, que foi favorável, e o Conselho aprovou por 159 

unanimidade. 12. Processo de remoção do prof. Pablo Riul – DEMA (relator: prof. 160 
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Alexandre Scaico): o professor Joel leu o relatório do professor Scaico, que foi favorável, e 161 

o Conselho aprovou por unanimidade. A professora Angeluce agradeceu a contribuição do 162 

professor Pablo enquanto conselheiro, e avisou que ele continua no Conselho até o final de 163 

seu mandato como coordenador do PPGEMA do CCAE. 13. Processo de remoção do prof. 164 

Lusival A. Barcellos - DED (relator: prof. Isabelle Campos): a relatora leu seu parecer, que 165 

foi favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. Vários conselheiros demonstraram 166 

seus sentimentos de carinho e gratidão ao professor Lusival, mesmo em sua ausência na 167 

reunião do Conselho, devido ao seu histórico de participação e contribuição ao CCAE e a 168 

todo o Vale do Mamanguape. 14. Processo de homologação dos critérios de validação de 169 

diploma de graduação em instituição fora do Brasil, cujo solicitante é a Coordenação de 170 

Design (relator: prof. Évio): o professor Williame leu parecer do relator, que foi favorável, 171 

e o Conselho aprovou por unanimidade. Outros pontos inclusos: 15. Pedido de abertura 172 

de seleção para professor substituto na área de Libras, do DL (relator: Evelyn Faheyna): a 173 

relatora leu seu parecer que foi favorável, e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 16. 174 

Processo de remoção da prof.ª Gislaine Nóbrega Chaves – DED (relator: prof. Silvio Luis): 175 

o relator leu seu parecer que foi favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. Não 176 

havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, 177 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 178 

presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião ordinária – 179 

Mamanguape - PB, 20 de junho de 2018. 180 


