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Aos dezoito dias de agosto de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala RG 109, no 1 

Campus IV da UFPB, na unidade de Rio Tinto – PB, reuniu-se o Conselho do Centro de 2 

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

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

Centro. Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a professora Maria Angeluce 5 

Soares Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: professor Alexandre 6 

Scaico, vice-diretor  do CCAE, professor Carlos Alberto Gomes de Almeida, chefe do 7 

Departamento de Ciências Exatas; professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do 8 

Departamento de Ciências Sociais; professora Isabelle Carlos Campos Rezende, chefe do 9 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor Kleber da Silva Barros, vice-chefe 10 

do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe do 11 

Departamento de Educação; professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento de 12 

Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de 13 

Letras; professora Alessa Cristina Pereira de Souza, vice-coordenadora do curso de 14 

Antropologia; professor José Jassuípe da Silva Morais, coordenador de Ciências 15 

Contábeis; professora Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso de 16 

Design; professor Évio Eduardo Chaves de Melo coordenador de Ecologia; professora 17 

Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora de Licenciatura em Ciência da Computação; 18 

professora Luciane Alves Santos, coordenadora do curso de Letras; professora Ruth 19 

Marcela Bown Cuello, coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora 20 

Sandra Maria Araújo Dias, coordenadora do curso de Letras Língua Inglesa – EAD; 21 

professora Claudilene Gomes da Silva, coordenadora de Matemática; professora Aline 22 

Cleide Batista, coordenadora de Pedagogia; professora Juliana de Albuquerque Gonçalves 23 

Saraiva, coordenadora do curso de Sistemas de Informação; professor Frederico Gustavo 24 

Rodrigues de França, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 25 

Monitoramento Ambiental; professor Pedro Francisco Guedes do Nascimento, Vice-26 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia; professora Marineuma de 27 

Oliveira Costa Cavalcanti, vice-coordenadora do Programa Nacional de Mestrado 28 

Profissional - PROFLETRAS; e os Representantes Discentes Peron Bezerra pessoa Filho, 29 

Marcos Elias Michelotti Sousa Barros, Celestino Albino da Silva Neto, Yuri de Barros e 30 

Maria Jordânia Nascimento de Oliveira.  A presidente do conselho iniciou a reunião, a 31 

partir da pauta compartilhada previamente pela secretária Priscila Carvalho de Almeida 32 

Rodopiano. Após cumprimentar os presentes, a presidente do conselho deu as boas-vindas 33 
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ao professor Augusto, novo chefe do Departamento de Ciências Exatas, e à professora 34 

Cibelle, que está pela primeira vez representando a coordenação de Secretariado Executivo 35 

Bilíngue. Foi apresentado também o novo vice-coordenador de pedagogia, professor Joel. 36 

Ela parabenizou a nota de ecologia, pelo MEC. Deu os informes: Sobre distribuição de 37 

salas, ressaltando que tentou, coletivamente, deixar a distribuição o mais adequado 38 

possível; informou que no dia anterior houve uma reunião com a comissão da assembleia 39 

do CCAE, com uma pauta do que foi tratado com a reitora e o Pró-reitor da PRAPE; 40 

informou também que a reitora deu uma nova data para a reunião com o conselho de centro 41 

(extraordinária ou ordinária antecipada), que seria 04 de setembro, em João Pessoa. O 42 

professor Silvio deu os informes do seu departamento, que está sem professor de libras, 43 

que o professor Pablo por motivo de saúde se afastou e que, por isso, o departamento de 44 

letras está com algumas disciplinas sem professor. A professora Laurênia informou que o 45 

livro do ProfLetras foi produzido. A professora Angeluce informou que a professora 46 

Isabel, coordenadora da Editora Universitária, entrou em contato para verificar os 47 

empenhos de livros que seriam de 2016, mas que não vai ser possível remanejar os 48 

empenhos. Angeluce falou sobre a diversidade de necessidades de livros, e a reflexão para 49 

o ano vindouro. O discente Yuri deu o comunicado do evento de Ecologia que ocorreu no 50 

dia 09, em que houve discussões do curso quanto à própria identidade; ele também pediu 51 

esclarecimentos quanto ao edital PROPESQ, do término de obras. O professor Scaico 52 

esclareceu que tem que partir dos grupos de pesquisa, com algumas obras já previstas pela 53 

reitoria, através de prioridades estabelecidas por eles. A professora Angeluce informou que 54 

enviou um documento ao conselho de centro, enviado à PROPLAN sobre do PDI para 55 

identificar as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (análise SWOT), e pediu a 56 

participação de todos, para que tenha não somente a visão da direção e do administrador 57 

Gustavo. A professora Aline deu informes acerca do que o livro que foi publicado. Foi 58 

retirado de pauta a aprovação da ata, devido ao fato de a ata não ter ficado pronta em 59 

tempo hábil para ser encaminhada aos conselheiros. Foram postos em votação os pontos de 60 

pauta: 2. Questões de infraestrutura: encaminhamentos relacionados à PU: a professora 61 

Angeluce fez o histórico dos debates e da busca por soluções feitas até agora, desde 62 

fevereiro, com a visita do prefeito, até a reunião que ocorreu ontem no campus I. A 63 

professora Juliana ponderou que deve ser acionado o ministério público paralelamente, 64 

enquanto o conselho decido se judicializa de modo institucional junto ao Ministério 65 

Público. A professora Juliana destacou a necessidade urgente de reparar os problemas com 66 
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ar-condicionado e plataformas elevatórias, para que os estudantes não fiquem prejudicados, 67 

principalmente uma estudante cadeirante que sem a plataforma elevatória fica impedida de 68 

ter aula no laboratório de informática, devido ao acesso ser apenas por escadas. A 69 

professora Angeluce informou que os estudantes disseram que entrariam no ministério 70 

público pedindo providências quanto à adaptação estrutural inclusiva. O subprefeito 71 

Jefferson deu também alguns esclarecimentos. A professora Renata informou que a 72 

coordenação de LCC também está decidida a entrar no ministério público. A professora 73 

Angeluce disse que previsto fazer dispensa de licitação para a o reparo dos aparelhos de ar 74 

condicionado. Quanto à questão da copiadora, a professora Kelly questionou se seria viável 75 

fazer uma seleção temporária primeiro; ela informou que houve um candidato ao pregão da 76 

Xerox que entrou em contato com a coordenação do curso de Antropologia. Foi debatida a 77 

questão e esclarecidos alguns pontos do processe licitatório. A professora Angeluce 78 

informou, sobre a caixa d’água, que não foi construída porque a obra foi embargada pelo 79 

IPHAEP. Ela historicizou que quando a residência foi formalizada, foi solicitado, ao 80 

menos, uma caixa d’água com tampa para colocar no quintal da residência, mas a 81 

solicitação foi feita há 1 ano e até o momento não foi atendida. Quanto à instalação da 82 

caixa d’água na residência os engenheiros responderam apenas qual caixa-d’água seria 83 

necessária para suprir as necessidades, que o telhado não aguentaria e que não tem pregão 84 

para reforço do telhado, nem pra caixa-d’água. A direção vai responder, que enquanto não 85 

for possível ter uma com a capacidade adequada, solicita que seja instalada uma caixa-86 

d’água com capacidade menor, mas que o telhado atual aguente, e que paralelo a isso seja 87 

encaminhada a abertura de um pregão correto. O conselho concordou com esse 88 

encaminhamento. O discente Yuri e a professora Kelly argumentam que isso é algo que 89 

precisa ser resolvido imediatamente, mesmo que seja de capacidade menor. A professora 90 

Angeluce informou, sobre o projeto elétrico, que até junho, a direção não tinha nenhum 91 

feedback da Prefeitura Universitária, mas que recebeu a informação o alvará de construção 92 

em Rio Tinto teria sido feito. Foi informado que Scaico e Jefferson pediram mais 93 

informações. A professora Angeluce questionou se o conselho mantém a reunião em 04 de 94 

setembro com a reitora, ao que o conselho concordou, e a reunião será em João Pessoa. A 95 

professora Juliana sugeriu a entrada no Ministério Público com assuntos separados, sendo 96 

para Energia Elétrica, Manutenção dos Ares-Condicionados e Acessibilidade, com 97 

plataformas. A professora Angeluce – concordou com a separação dos processos, mas 98 

avaliou ser importante esperar a resposta e o diálogo com a Reitoria e a PU. O professor 99 
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Silvio avaliou que não se deveria ser acionado antes do dia 04 de setembro. A professora 100 

Renata e o discente Yuri avaliaram a questão da acessibilidade como urgente. A professora 101 

Angeluce avaliou que a ação do Ministério Público para as plataformas pode ajudar a 102 

resolver, e concordou com o professor Silvio. A professora Laurênia disse que não entende 103 

como a família dos estudantes deficientes não entraram elas próprias no Ministério 104 

Público, e acredita que deveria surgir inicialmente deles. A professora Moama avaliou a 105 

necessidade de um intérprete de libras como uma demanda urgente, e que seria importante 106 

pleitear código de vaga específico para o centro. A professora Juliana informou que não 107 

esperaria mais uma decisão coletiva e que entraria ela mesma no Ministério Público para 108 

pedir as providências necessárias. O discente Yuri informou que o Diretório Central dos 109 

Estudantes vai entrar no MP de acessibilidade e das demais demandas. Em votação, ficou 110 

decidido que: 1. Manter a reunião do dia 04 de setembro com a reitora, em JP; 2. Acionar o 111 

Ministério Público, enquanto conselho, para a questão da acessibilidade, com 20 (vinte) 112 

votos favoráveis, 3 (três) contra e 2 (duas) abstenções. 3. Esperar pela reunião do dia 04 113 

para a pauta elétrica e do ar-condicionado, aprovado com 24 (vinte e quatro) votos 114 

favoráveis, 1 (um) contra e nenhuma abstenção. A professora Angeluce fez o histórico 115 

sobre a questão da assistência estudantil; houve um debate acerca dos termos do edital, e 116 

foi compartilhado através de memorando com os conselheiros. Até agora, os estudantes de 117 

Mamanguape ficam excluídos da seleção do RU. A sugestão da Reitora foi de antecipar a 118 

avaliação dos processos do Campus IV na PRAPE. Os estudantes de Mamanguape que 119 

moram na residência vão comer no Restaurante Universitário, encaminhado pela Reitora, 120 

porém o Pró-reitor da PRAPE ficou de verificar e responder a viabilidade. Ela informou 121 

também que a ampliação dos comensais foi aceita. Sobre a pauta das alunas que pediram 122 

“hospedagem” na residência (sendo que elas estão inscritas na no processo de seleção para 123 

residência) a professora Angeluce avaliou que não vai ser resolvido tão facilmente, ou tão 124 

previamente, e que o resultado deve sair em outubro. Angeluce acredita que o próximo 125 

passo é provocar a reitoria diretamente, através de memorando pedindo resposta. O 126 

professor Silvio avaliou que é importante registrar tudo o que foi discutido em reunião, 127 

para não ficar mal-entendido, ao que Angeluce respondeu que vai ficar registrada em ata a 128 

reunião do dia anterior. 3. Ambiente dos professores: a professora Angeluce fez o histórico 129 

das tentativas para melhorar a questão da repartição dos professores, e disse que 130 

recentemente solicitou o levantamento atualizado dos ambientes dos professores, de quem 131 

não tem ambiente e ambientes que não tem móveis, e listou os departamentos que faltam 132 
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encaminhar esse levantamento ou que ela não encontrou as respostas. Angeluce retomou a 133 

discussão em que foi tratada uma solução de sala para professores itinerantes, em Rio 134 

Tinto e em Mamanguape. Ela avaliou que a situação como está é muito ruim, e reiterou 135 

que os departamentos precisam levantar essas informações para buscar as providências. 136 

Silvio perguntou se a sala que foi cedida pode ser considerada ambiente de professor, em 137 

Mamanguape, ao que Angeluce respondeu que há uma sala em Mamanguape que havia 138 

sido cedida para o Projeto de Línguas, mas que foi revista essa decisão, e esclareceu que 139 

foi chamada uma reunião específica em Mamanguape para discutir os usos de algumas 140 

salas, no entanto houve muito pouca gente presente; de modo que a direção vai decidir os 141 

encaminhamentos. Encaminhou-se que na reunião do dia 04 de setembro, o conselho 142 

define as decisões sobre esses pontos. 6. Processo de sindicância investigativa de relato de 143 

desentendimento ente estudantes – relatora: professora Claudilene: a relatora leu seu 144 

parecer que foi favorável à decisão da Comissão de sindicância própria (Portaria do 145 

CCAE/ nº 40, de 04 de setembro de 2017) que por sua vez indicou “repreensão” por meio 146 

escrito dos discentes envolvidos no desentendimento, com arquivamento na ficha cadastral 147 

dos envolvidos. Houve uma breve discussão com esclarecimentos juntamente com a 148 

diretora do centro, além também acerca dos tipos de processos de sindicância, e aprovado 149 

por unanimidade pelo Conselho o parecer da relatora. 7. Relatório de Gestão CCAE 2017 – 150 

relatora - professora Moama - a relatora leu seu parecer, que foi favorável à aprovação do 151 

relatório, e foi aprovado por unanimidade pelo conselho. A professora Angeluce informou 152 

que no dia seguinte à aprovação o relatório será publicado no site do CCAE. 8. Relatório 153 

Conclusivo de indicação de representação docente do CCAE para o CONSEPE – relatora: 154 

Juliana Saraiva: a relatora leu seu parecer que foi favorável à indicação dos professores 155 

Sílvio Luís da Silva como titular, a professora Elaine Cristina Cintra, como suplente; e 156 

Antônio Manoel Elíbio Júnior como titular, tendo como suplente a professora Ruth 157 

Henrique da Silva. O relatório foi aprovado pelo conselho com 24 votos favoráveis, 158 

nenhum contra e 1 (uma) abstenção. 9. Solicitação de ajuste ao plano de capacitação do 159 

professor Rafael Marrocos – relator: professor Joel dos Santos: o relator leu seu parecer, 160 

que foi favorável, e explicou que o ajuste é para fazer doutorado “sanduíche”.  O parecer 161 

foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 10. Progressão Funcional para Adjunto 602 162 

do professor Kleber Barros – relatora: professora Isabelle Campos: a relatora leu seu 163 

parecer, que foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo conselho. O professor 164 

Scaico esclareceu que para as progressões horizontais não é necessário fazer média. 11. 165 
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Progressão Funcional para Adjunto 603 do professor Angeluce Soares – relatora: 166 

professora Angélica: retirado de pauta devido à ausência da relatora. 12. Progressão 167 

Funcional para Adjunto 604 da professora Nadjacleia – relator: professor Alexandre 168 

Scaico: a relatora leu seu parecer, que foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo 169 

conselho. 13. Progressão Funcional para Adjunto 602 da professora Valdenice – relatora: 170 

professora Claudilene: a relatora leu seu parecer, que foi favorável, e foi aprovado por 171 

unanimidade pelo conselho. 14. Progressão Funcional para Adjunto 602 da professora 172 

Evelyn Faheina – relatora: professora Laurênia Souto: a relatora leu seu parecer, que foi 173 

favorável. Houve um breve debate para esclarecimentos quanto à interpretação de estágio 174 

como disciplina ou outro tipo de atividade. Após esclarecimentos e breve debate, o 175 

relatório foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 15. Progressão Funcional para 176 

Adjunto 603 da professora Francymara – relator: professor Évio Eduardo: foi retirado da 177 

pauta, devido ao relator não ter recebido o processo físico. Pontos Incluídos: 1. 178 

Progressão Funcional para Adjunto 602 da professora Juliana Saraiva – relator: professor 179 

Marco Aurélio: o relator leu seu parecer, que foi favorável, e foi aprovado por 180 

unanimidade pelo conselho. 2. Progressão Funcional para Adjunto 602 do professor 181 

Williame – relatora: professora Angélica Acioly: a professora Luciene Lehmkul leu o 182 

parecer, que foi favorável, e foi aprovado por unanimidade pelo conselho. Não havendo 183 

nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou 184 

encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente 185 

ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 186 

30 de agosto de 2018. 187 


