
Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

realizada em dezenove de setembro de 2018. 

 

Aos dezenove dias de setembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Auditório do 1 

Campus IV da UFPB, em Mamanguape - PB, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências 2 

Aplicadas e Educação – CCAE, do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, sob a 3 

presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, Diretora de Centro.  4 

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

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

vice-diretor  do CCAE; professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de 7 

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

Ciências Sociais Aplicadas; professor Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do Departamento 9 

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

Educação; professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-11 

Ambiente; professor Sílvio, chefe do Departamento de Letras; professora Kelly Emanuelle de 12 

Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia; professor José Jassuípe da Silva Morais, 13 

coordenador do curso de ciências contábeis; professora Angélica de Souza Galdino Acioly, 14 

coordenadora do curso de Design; professor Évio Eduardo Chaves de Melo coordenador de 15 

Ecologia; professora Moama Lorena Lacerda Marques, coordenadora do curso de Letras; 16 

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

professora Claudilene Gomes da Silva, coordenadora de Matemática; professora Cibelle da 18 

Silva Santiago, coordenadora do curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professor Pablo 19 

Riul, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Monitoramento 20 

Ambiental; professor Pedro Francisco Guedes do Nascimento, Vice-coordenador do 21 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia. A presidente do conselho iniciou a reunião, 22 

esclarecendo detalhes sobre a particularidade dos assuntos da presente reunião  devido aos 23 

primeiros pontos de pauta - Resolução para Consulta Eleitoral do CCAE e Organização da 24 

Jornada de Trabalho dos Servidores -, e que trataria primeiramente do ponto da minuta da 25 

resolução em função de questões de prazos. Agradeceu mais uma vez a participação do 26 

SINTESP na reunião do Conselho de Centro. 2. Minuta de Resolução para Eleição para 27 

Direção e Vice-direção do CCAE (relatora: profa. Laurênia Souto): A relatora fez a 28 

apresentação da Minuta completa em data-show com o auxílio da secretária Priscila, e leu seu 29 

relatório com suas observações enquanto o Conselho presente observava a minuta para 30 

verificar o material que estava sendo relatado. Após apresentação da relatora, a presidente do 31 

Conselho proferiu alguns esclarecimentos sobre o procedimento de construção da minuta e 32 

sobre a dificuldade de pensar prazos para a consulta; de acordo com a Resolução 28/2008 do 33 
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CONSUNI que subsidiou a elaboração da presente Resolução 02/2018 do CCAE/UFPB para 34 

a escolha de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) deste Centro. A palavra foi facultada ao Conselho de 35 

Centro, quando os professores Sílvio e Moama fizeram breves observações sobre alguns 36 

termos, ao que foram acatadas pela relatora. Sem mais observações ou questionamentos, o 37 

parecer foi aprovado por unanimidade. Foi encaminhado que a professora Laurênia enviaria 38 

seu parecer eletronicamente para que a secretaria da Direção pudesse editar o texto da minuta 39 

de acordo com o parecer aprovado e, logo após, a secretaria da Direção faria devida 40 

publicação e divulgação da Resolução. A Comissão Eleitoral para esta Consulta foi 41 

constituída da seguinte maneira: indicações da representação discente, cujos nomes foram: 42 

Celestino Albino da Silva Neto e Juliete Lizandra dos Santos Cavalcante; indicação da 43 

ADUFPB de um professor, cujo nome foi do professor Saulo Emmanuel Viera Maciel; sorteio 44 

de outro nome de professor, o qual foi Gustavo de Figueiredo Brito; do técnico-administrativo 45 

Luiz Fábio Alves Jales que se voluntariou (e a coordenadora do PROFLETRAS trouxe essa 46 

informação), e indicação de alguns técnicos presentes do técnico-administrativo Frederico 47 

Lage Pinto. Sem nada mais a ser tratado, a professora Angeluce pôs as indicações em votação, 48 

e o Conselho aprovou por unanimidade. 3.  Organização da Jornada de Trabalho dos 49 

Servidores Técnicos das Coordenações de Curso, Departamentos e Laboratórios: Na 50 

discussão sobre o ponto de organização de jornada de trabalho, o Departamento de Ciências 51 

Exatas iniciou sua colocação apoiando a proposta feita pelos técnicos, passando a fala para a 52 

assistente administrativo Ana Cristina Maurício Crispim. Os professores Marivaldo e Marco 53 

Aurélio, disseram que seus departamentos demonstraram apoio à mesma proposta dos 54 

técnicos, defendida por Ana Cristina. O professor Scaico pensou num meio termo acerca da 55 

porta de acesso entre as salas, de modo que uma porta ficasse isolada, por uma questão de 56 

organização. A professora Angeluce considerou resolvida a questão em Rio Tinto devido ao 57 

consenso dos chefes dos departamentos localizados na unidade de Rio Tinto. A professora 58 

Isabelle relembrou que na reunião de maio de 2017, permaneceria hoje, de secretarias 59 

integradas por áreas afins. O professor Sílvio disse que houve um impasse na reunião do seu 60 

departamento, e decidiram por uma proposta nova, que se trataria da manutenção das 61 

coordenações de Letras na MD 103, e a saída do DL para a MD 108. Valdenice, vice-chefe do 62 

DED, avaliou que quem trabalha em Mamanguape deveria se reunir para debater os usos das 63 

salas. Baseado nas propostas do DED e do DL, o DCSA ficaria junto à sala da secretaria 64 

integrada dos cursos de SEB, contabilidade e administração. A professora Valdenice disse que 65 

em seu departamento, em discussão, não encontrou justificativa para perder espaço. Ao que 66 
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Angeluce explicou que não é uma defesa por perda de espaços ou de impor uma sala de 67 

reuniões, por exemplo, mas uma a necessidade de se adequar ao decreto de jornada de 68 

trabalho. Ela destacou que Mamanguape não conseguiu chegar a uma decisão consensual. As 69 

professoras Laurênia e Isabelle discutiram sobre as possibilidades de resposta à CGU. A 70 

professora Angeluce informou que a CGU retornou à UFPB mas que não questionou mais, no 71 

entanto, orientou a necessidade da adequação da jornada. O professor Paulo Palhano fez um 72 

destaque de que o seu departamento tem tal posicionamento devido à preocupação com a 73 

qualidade no atendimento ao público. A professora Angeluce recapitulou as posições de cada 74 

setor, e avaliou acerca da conquista da categoria de manter seu horário de trabalho corrido de 75 

6 horas e que a direção defende, por compreender que a organização do trabalho que permite 76 

essa jornada traz produtividade e qualidade de vida. Revisando as propostas, na unidade de 77 

Mamanguape, as salas do ProfLetras e DL ficariam juntas, as salas das Coordenações de 78 

Letras ficariam juntas, as salas do DED e Coordenação de Pedagogia ficariam juntas, e as 79 

salas do DCSA, e coordenações de SEB, de contabilidade e administração juntos em 2 80 

espaços. Proposta de Mamanguape: 4 secretarias integradas em Mamanguape e a proposta de 81 

G1 e G2 em Rio Tinto – aprovada por unanimidade. O técnico-administrativo Marcelino, do 82 

SINTESPB, fez alguns relatos e comentários, e avaliou que em João Pessoa houve várias 83 

adequações de horário e compartilhamento de salas, e parabenizou a construção que está 84 

sendo feita no CCAE. 4. Aprovação das Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho do 85 

CCAE: maio e junho de 2018: aprovadas por unanimidade. A professora Angeluce explicou 86 

que busca não dar ad referendum em progressões, exceto durante os meses de outubro e 87 

novembro, devido ao pagamento retroativo dos pedidos de progressões serem possíveis dentro 88 

do orçamento do ano da instituição. 7. Progressão Funcional para Adjunto 603 da professora 89 

Angeluce Soares – DCSA (relatora: prof. Angélica Acioly): a relatora, professora Angélica, 90 

leu seu parecer, que foi favorável. 5. Solicitação de Redistribuição para o DCSA deste Centro, 91 

da professora Ana Maria Magalhães Correia, da UFERSA (relator: prof. Joel da Silva): 92 

parecer favorável, aprovado por unanimidade. 6. Progressão Funcional para Adjunto 603 do 93 

professor Marcos André – DCX (relatora: prof. Aline Cleide): o professor Joel leu o relatório 94 

da professora Aline Cleide, que foi favorável. 8. Progressão Funcional para Adjunto 602, da 95 

professora Ana Liz – DCX (relatora: prof. Pablo Riul): o professor Frederico leu o parecer do 96 

relator, que foi favorável. 9. Progressão Funcional para Adjunto 602, do professor Marco 97 

Aurélio – DCS (relatora: prof. Isabelle Campos): foi retirado de pauta porque a relatora 98 

encaminhou em diligência de volta ao interessado. 10. Progressão Funcional para Adjunto 99 
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604, da professora Ruth Henrique - DCS (relator: prof. Évio Eduardo): o reator leu seu 100 

parecer que foi favorável. Em bloco, o conselho aprovou as solicitações de progressão 101 

funcional por unanimidade. 11. Prorrogação de afastamento de longa duração (para 102 

doutoramento), da professora Louise Quirino – DD (relator: prof. Jassuípe Morais): o 103 

professor Dimitri leu o parecer do relator, que foi favorável, e aprovado por unanimidade. O 104 

professor Marco Aurélio solicitou a leitura de uma carta do professor Antonio Elíbio acerca 105 

de um mal-estar acerca de um posicionamento com um conselheiro, professor Jassuípe, o que 106 

foi permitido pela presidente do Conselho. A professora Aline Cleide indicou que uma 107 

possível resposta fosse feita também por escrito. A professora Angeluce informou sobre o 108 

resultado da consulta para a Gestão do DCE, dizendo que tal processo foi judicializado e que 109 

os interlocutores discentes que estavam respondendo pelo DCE não são da chapa que foi 110 

avaliada, finalmente, e que ela havia tomado conhecimento de tal fato antes do início da 111 

reunião, quando uma representação da Chapa considerada legítima, procurou-a para indicar o 112 

nome do discente que deve compor a Comissão da consulta eleitoral para a direção de centro. 113 

Não havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, 114 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 115 

presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – 116 

Mamanguape – PB, 28 de setembro de 2018. 117 


