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Aos onze dias de outubro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala RG 109 do 1 

CCAE, no Campus IV da UFPB, em Rio Tinto - 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 do professor Alexandre Scaico, Diretor de Centro em exercício. 4 

Atendendo à convocação do presidente do Conselho, o professor Alexandre Scaico, 5 

compareceram os seguintes conselheiros: professor Augusto César Pereira da Silva 6 

Montalvão, chefe do Departamento de Ciências Exatas; professora Luziana Marques da 7 

Fonseca Silva, vice-chefe do Departamento de Ciências Sociais; professora Maria 8 

Valdenice Resende Soares, vice-chefe do Departamento de Educação; professor Fábio 9 

Pessoa da Silva, vice-chefe do Departamento de Letras; professora Márcia Maria Medeiros 10 

Travassos Seager, coordenadora de Administração; professora Alessa Cristina Pereira de 11 

Souza, vice coordenadora de antropologia; professor Dimmitre Morant Vieira Gonçalves 12 

Pereira, coordenadora de Angélica Acioly; professora Renata Viegas de Figueiredo, 13 

coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; professora Moama 14 

Lorena de Lacerda Marques, vice-coordenadora de Letra;  professora Ruth Marcela Bown 15 

Cuello, coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Sandra Maria Araújo 16 

Dias, coordenadora de Letras Inglês – EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, 17 

coordenadora de Matemática; professor Luíz Maurício Fraga Martins, vice-coordenador de 18 

SI; professor Frederico Gustavo Rodrigues França, vice-coordenador do PPGEMA; 19 

professora Laurênia Souto Sales, coordenadora do PROFLETRAS; e Maria Jordânia 20 

Nascimento de Oliveira e Peron Bezerra Pessoa Filho os representantes discentes. O 21 

presidente do conselho iniciou dando informes sobre as aulas e o Encontro Unificado para 22 

usar bom senso para que haja participação dos alunos; informou que teria ônibus à 23 

disposição para fazer quantas viagens forem necessárias entre Rio Tinto e Mamanguape; 24 

que não pode haver prova no período, e que o aluno que apresentar projetos não deve 25 

receber falta (a falta deve ser abonada). A professora Renata informou que a aluna 26 

cadeirante dedcidiu voltar a Campina Grande e desistir do curso. Ela também informou que 27 

o curso de LCC foi avaliado com a maior nota no Enade. Todo o Conselho parabenizou o 28 

curso e a coordenação. O discente Peron pediu inclusão de pauta ao que Scaico 29 

historicizou, e informou ao conselho o posicionamento dos Centros Acadêmicos, que deve 30 

ser pedido recurso da decisão do decano ao CONSUNI; que entregou o documento ao 31 

professor Scaico para dar ciência. A professora Laurênia fez comentários de pedido de 32 
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esclarecimento. A professora Marcia Saeger, questionou se o nome de Chacon foi 33 

consultado para aparecer na notícia do site “Informe Já”, porque ele não havia dado 34 

autorização. O discente Peron informou que não recebeu o e-mail do conselho e deu os 35 

esclarecimentos. Houve uma pequena discussão de esclarecimentos que alguns 36 

conselheiros pediram ao discente Peron, que após responder, disse também que não se 37 

manifestou, nem questionou nada, como conselheiro, na reunião ordinária anterior devido 38 

ao fato de ser conselheiro há pouco tempo, e não ter experiência. A professora Luziana 39 

pediu inclusão de ponto de pauta: de posicionamento do conselho de centro diante da 40 

publicação do “Informe já”, que considera muito sério e que diminuiria a legitimidade das 41 

reuniões do conselho. A aprovação de Atas das Reuniões Ordinárias de agosto e setembro: 42 

Foi retirado de pauta devido a não terem sido compartilhadas as atas com o Conselho. 2. 43 

Indicação de membro de Mamanguape para Comitê de Inclusão e Acessibilidade: O DCSA 44 

(Departamento de Ciências Sociais Aplicadas) indicou a professora Eddla. 3. Relatório 45 

final do processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto de Libras (relatora: prof. 46 

Evelyn Faheina): o professor Scaico leu o parecer que foi favorável. E o Conselho aprovou 47 

por unanimidade. A professora Angélica informou sobre o CIA, que os apoiadores vão 48 

começar a trabalhar naquela mesma semana, pois havia sido divulgado o resultado da 49 

seleção. A professora Moama deu o informe sobre a intérprete de Libras que está 50 

trabalhando no CCAE, e destacou a importância de o centro pleitear tal servidor para que 51 

seja um cargo permanente, pois a servidora que está trabalhando como intérprete é de vaga 52 

temporária. O professor Fábio lembrou que o Departamento junto com o conselho vai 53 

buscar conseguir mais uma vaga ao menos para o centro de professor de libras. Sandra deu 54 

recomendações sobre pagar a disciplina em EAD. 4. Progressão Funcional Horizontal de 55 

Professor Adjunto 602 para Adjunto 603, da professora Alessa Cristina Pereira de Souza – 56 

DCX (relatora: prof. Claudilene Gomes): a relatora leu seu parecer que foi favorável. E o 57 

Conselho aprovou por unanimidade. 5. Progressão Funcional de Professor Adjunto 603 58 

para Adjunto 604, da Professora Claudilene Gomes da Costa – DCX (relator: prof. Évio 59 

Eduardo Chaves): o professor Joel leu o parecer, que foi favorável. E o Conselho aprovou 60 

por unanimidade. 6. Progressão Funcional de Professor Adjunto 602 para Adjunto 603, do 61 

Professor José Elias dos Santos Filho – DCX (relatora: prof. Laurênia Souto): a relatora leu 62 

seu parecer que foi favorável. E o Conselho aprovou por unanimidade. 7. Solicitação de 63 

Afastamento para doutorado do professor Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão – DCX 64 
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(relatora: prof. Moama Marques): a relatora leu seu parecer com pedido de diligência ao 65 

Departamento de origem. O processo não foi analisado pelo Conselho, portanto. 8. 66 

Solicitação de Afastamento para pós-doutorado do professor Carlos Alberto Gomes de 67 

Almeida – DCX (relator: prof. Évio Eduardo): o professor Joel leu o parecer que foi 68 

favorável. E o Conselho aprovou por unanimidade. 9. Progressão Funcional da professora 69 

Ana Pavla – DEMA (relatora: prof. Angélica Acioly): a relatora leu seu parecer que foi 70 

favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. 10. Sindicância investigativa acerca do 71 

desaparecimento de tela de projeção (relator: prof. Marco Aurélio): a professora Luziana 72 

leu o parecer que acompanha a decisão da comissão, cuja conclusão diz que não há como 73 

punir. Após breve debate, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer. 11. Ponto 74 

incluso de pauta, pedido por Luziana: Recurso dos Centros Acadêmicos à resolução da 75 

Consulta Eleitoral para Diretor e Vice do CCAE. Ela analisou que se um conselheiro não 76 

tem conhecimento de um assunto, poderia se abster ou pedir discussão em outro momento, 77 

mas não foi o que ocorreu. A professora Alessa concordou com a professora Luziana, pois 78 

do modo como a notícia foi repassada, deslegitima a decisão do Conselho. Ela sugere que 79 

o Conselho peça nota de esclarecimento ou retratação a ser publicada pelo site “Informe 80 

Já”. A professora Laurênia, por ter sido a relatora do processo no qual resultou no recurso 81 

em debate, deu alguns esclarecimentos e lembrou que na ocasião não houve 82 

questionamento nem pedido de revisão ao seu parecer, e que ele foi aprovado pelo presente 83 

conselho por unanimidade. Ela destacou que o discente Peron, enquanto conselheiro, 84 

poderia ter manifestado suas inseguranças e observações na ocasião, porém não fez 85 

nenhum tipo de manifestação, e aprovou junto ao restante do Conselho o parecer. Ela 86 

lembrou também que esse destaque é importante porque o discente em questão também foi 87 

a pessoa interessada no Recurso em debate, e impetrou o processo junto à Direção, 88 

representando o próprio Centro Acadêmico e outros. O discente Peron repetiu algumas das 89 

explicações que deu no início da reunião sobre o mesmo tema, dizendo que ele juntamente 90 

a alguns outros estudantes consideraram que seria bom que o Centro tivesse mais de um 91 

candidato. O professor Scaico analisou que o recurso é um informe, e a questão da 92 

publicação é outra. O discente Peron deu as informações sobre os prazos; e o professor 93 

Scaico analisou que não cabe ao conselho analisar os prazos no momento. Sobre a 94 

distribuição de salas, a professora Laurênia disse que houve reunião do colegiado que 95 

pediu revisão da decisão de modo que não houvesse junção dos setores, devido a 96 
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importância de o Programa do ProfLetras ter uma sala para si, e que vai fazer uma consulta 97 

à procuradoria; a professora Valdenice disse que vai encaminhar mais informações; e a 98 

professora Alessa informou já ter recebido o aviso. O professor Scaico sugeriu colocar 99 

como informe para próxima reunião, para que possa detalhar o ponto. Não havendo nada 100 

mais a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de 101 

Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. 102 

Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 22 de outubro de 2018. 103 


