
Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2016 do Conselho do Centro de 1 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada em catorze de dezembro de 2016. 3 

 4 

No dia catorze de dezembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala centro e três, do 5 

bloco E, 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: Prof. Angeluce Soares, 9 

prof. Carlos Alberto Gomes de Almeida, chefe do departamento de Ciências Exatas; prof. 10 

Theófilo Moreira Barreto de Oliveira, vice-chefe do departamento de Ciências Sociais; profª. 11 

Isabelle Carlos C. Rezende, chefe do departamento de Ciências Sociais Aplicadas; prof. 12 

Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do departamento de Design; profª. Francymara 13 

Antonino Nunes de Assis, chefe do departamento de Educação; profª. Zelma Glebya Maciel 14 

Quirino, chefe do departamento de Ecologia; prof. Erivaldo Pereira do Nascimento, chefe do 15 

departamento de Letras; profª. Alessa Cristina Pereira de Souza, coordenadora do curso de 16 

Antropologia; prof. José Jassuípe da Silva Morais, coordenador de Contábeis; profª. Renata 17 

Viegas de Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; 18 

profª. Luciene Alves Santos, vice-coordenadora do Curso de Letras Espanhol à Distância; 19 

profª Carla Alecsandra de Melo Bonifácio, Coordenadora do Curso de Letras Inglês à 20 

Distância; profª. Aline Cleide Batista; coordenadora do Curso de Pedagogia; profª. Adriana 21 

Zenaide Clericuzi, vice- coordenadora do Curso de Secretariado Executivo; profª Elaine Folly 22 

Ramos, coordenadora do Curso de Ecologia; profª. Luciene Lehmkuhl, vice-chefe do 23 

Departamento de Design; Prof. João Martinho Braga de Mendonça, coordenador da Pós-24 

graduação de Antropologia; prof. Rodrigo Rebouças de Almeida, coordenador do Curso 25 

Sistema da Informação; profª. Marluce Pereira da Silva, coordenadora do ProfLetras; e da 26 

representante dos técnicos-administrativos, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano. A pauta 27 

foi compartilhada com os conselheiros e a reunião se iniciou a partir dela. 1. Informes: A 28 

presidente do Conselho entregou por escrito os informes da reunião de modo a otimizar o 29 

tempo, destacando apenas que houve reunião da direção com a Prefeitura Universitária, 30 

ocasião em que foi feita uma vistoria em e encontrado risco de desabamento do teto do 31 

auditório. Sobre as mudanças nas assessorias: os atuais assessores de graduação e de pesquisa, 32 

respectivamente os professores Rodrigo Rebouças e Elaine Cintra, pediram afastamento das 33 

assessorias. O professor José Jassuípe foi convidado para ser o assessor de pesquisa, cujo 34 

convite foi aceito. A direção agradeceu por esse aceite e destacou o desafio que tiveram as 35 
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assessorias, no ano de 2016, de organizar um Encontro Unificado de Ensino, Pesquisa e 36 

Extensão, que foi realizado com sucesso. Aviso da aprovação no CONSUNI do 37 

desmembramento da PRPG em uma Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que deverá ser liderada 38 

pela professora Maria Luísa, e uma Pró-Reitoria de Pesquisa, que deverá ser liderada pelo 39 

professor Isaac, atual Pró-Reitor de Pós-Graduação. A presidente do conselho avisou que a 40 

próxima reunião seria em fevereiro do ano vindouro, e que, na ocasião, será compartilhada 41 

uma proposta de cronograma de reuniões para o novo ano. 2. Aprovação da Ata da 8ª Reunião 42 

Ordinária de 2016: ela foi aprovada com 2 (duas) abstenções, nenhum voto contra e 23 (vinte 43 

e três) favoráveis. 3. Apreciação das Certidões em ad-referendum que a Direção deu durante a 44 

greve recém-ocorrida dos seguintes processos de: a. Progressão Funcional para Adjunto 602 45 

da prof. Luziana Marques – DCS (relatora: prof. Aline Cleide), b. Progressão Funcional para 46 

Adjunto 604 do prof. Fábio Mura – DCS (relator: prof. Carlos Alberto), c. Progressão 47 

Funcional para Assistente 502 da profa. Ruth Marcela (relatora: profa. Isabelle), d. Progressão 48 

Funcional para Adjunto 603 do prof. Geraldo  Gomes (relatora: profa. Elaine Bernini), e. 49 

Progressão Funcional para Assistente 502 do prof. Anderson Santos (relator: prof. Carlos), f. 50 

Progressão Funcional para Adjunto 601 do prof. Anderson Santos (relator: prof. Carlos), g. 51 

Progressão Funcional para Assistente 502 do prof. Washington Silva (relator: prof. Scaico), h. 52 

Progressão Funcional para Adjunto 602 do prof. Gustavo Brito (relator. Prof. Alexandre 53 

Scaico), i. Progressão Funcional para Assistente 502 da profa. Rosemary Da Silva (relator: 54 

prof. Scaico), j. Progressão Funcional para Adjunto IV (604) do professor Pedro Do 55 

Nascimento (relator: prof. Alexandre Scaico), k. Solicitação de Afastamento de longa duração 56 

para capacitação docente (doutorado) do Prof. Rafael Marrocos Magalhães (relator: prof. 57 

Erivaldo Nascimento), l. Estágio Probatório da professora Ruth Henrique da Silva (relatora: 58 

profa. Surama Ismael), m. Solicitação de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para um 59 

professor substituto para o Departamento de Ciências Sociais (relator: prof. Rodrigo 60 

Rebouças). A presidente do conselho colocou em votação a medida tomada durante a greve, e 61 

aprovou por unanimidade. 4. Debate sobre espaços universitários: “Casa da Ecologia” e 62 

Quadra de vôlei de areia: a presidente do conselho apresentou as propostas feitas, 63 

respectivamente pelo Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente, e pelo Diretório Central 64 

dos Estudantes do Campus IV. A casa da Ecologia foi proposta e votada há alguns anos, então 65 

a solicitação consistia em o conselho aprovar o consentimento que já houvera sido dado. Para 66 

ambos os projetos, o conselho deu sua aprovação por unanimidade. 5. Xerox de Rio Tinto: foi 67 

debatido o tema com a informação mais atual da prefeitura Universitária, de que não seria 68 

possível abrir a Xerox em Rio Tinto tão cedo. Houve uma pequena discussão com algumas 69 
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sugestões para solucionar o problema. A proposta que chegaria mais perto de solucionar e que 70 

findou a discussão foi a proposta que gira em torno da cessão de uma impressora 71 

multifuncional do Centro Acadêmico do curso de Antropologia para que os estudantes a usem 72 

para cópia. 6. Regimento do CCAE (relatora: prof. Francymara Antonino): A relatora leu o 73 

seu parecer que foi favorável e, após breve debate acerca dos termos, foi posto em votação e 74 

aprovado por unanimidade pelo conselho. 7. Carta de aceite para redistribuição da profa. 75 

Luciana para o DCS (relator: prof. Erivaldo); 8. Carta de aceite para redistribuição do prof. 76 

Antôno para o DCS (relator: prof. Erivaldo); 9. Carta de aceite para redistribuição da prof. 77 

Rubens para o DCS (relator: prof. Erivaldo); 10. Carta de aceite para redistribuição para o 78 

DCS (relator: prof. Erivaldo). Quanto à questão das cartas de aceites, o Conselho chegou ao 79 

acordo de que as mesmas não deveriam ser votadas nessa instância, e por essa razão os 80 

processos foram retirados de pauta, sendo encaminhados aos interessados apenas com o 81 

parecer do departamento 11. Solicitação de remoção da professora Marluce Pereira para o 82 

CCTA (relator: prof. Jassuípe): O relator leu o seu parecer que foi favorável, e aprovado por 83 

nenhum voto contrário, 1 (uma) abstenção e 24 votos favoráveis do conselho.  12. Concurso 84 

na área de Arquitetura de Software - DCX (relatora: profa. Zelma): a relatora destaca que 85 

houve 2 (dois) recursos que foram acatados, faz observação de ordem documentação durante 86 

a leitura de seu parecer que declara ser favorável. O conselho, então aprovou o relatório por 87 

unanimidade. 13. Concurso para professor efetivo de língua inglesa - Departamento de Letras. 88 

(Relatora: Prof. Francymara): A relatora leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por 89 

unanimidade pelo conselho. 14. Avaliação de Estágio Probatório do professor Rodrigo 90 

Rebouças (relatora: profa. Alessa): A relatora leu o seu parecer que foi favorável e aprovado 91 

por unanimidade pelo conselho. 15. Progressão Funcional Horizontal do professor Oswaldo 92 

(relator: prof. Marivaldo): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por 93 

unanimidade pelo conselho. 16. Progressão Funcional Horizontal da professora Cristiane 94 

Ângelo (relator: prof. Erivaldo): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por 95 

unanimidade pelo conselho. 17. Progressão Funcional Horizontal do professor Baltazar 96 

Macaíba (relatora: profa. Luciane): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado 97 

por unanimidade pelo conselho. 18. Progressão Funcional da professora Alexandra Barbosa 98 

(relatora: profa. Zelma): foi retirado de pauta por não ter chegado, anteriormente, até à 99 

professora relatora. 19. Progressão Funcional da professora Claudilene da Costa (relatora: 100 

profa. Maika): A relatora leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo 101 

conselho. 20. Progressão Funcional da professora Agnes Soares (relator: prof. Jassuipe): O 102 

relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 21. 103 
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Progressão Funcional do professor Marco Aurélio (que foi corrigido pela relatora, prof. 104 

Isabelle: o ponto 21 não seria de Progressão Funcional, mas de Solicitação de afastamento por 105 

3 meses do prof. Marco Aurélio): A relatora leu o seu parecer que foi favorável e aprovado 106 

por unanimidade pelo conselho. 22. Progressão Funcional da professora Tabira Andrade 107 

(relator: prof. Scaico): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por 108 

unanimidade pelo conselho. 23. Progressão Funcional da professora Kelly Oliveira: O relator 109 

leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 24. Progressão 110 

Funcional do professor Emmanuel Falcão (relatora: profa. Elaine Folly): A relatora leu o seu 111 

parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 25. Progressão 112 

Funcional da Professora Yuska Aguiar (relatora: profa. Elaine Folly): A relatora leu o seu 113 

parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 26. Progressão 114 

Funcional do Professor José Elias dos Santos (relatora: prof. Elaine Folly): A relatora leu o 115 

seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. Houve a solicitação 116 

de inserção de pontos de pauta, a ver: 1. Afastamento de Longa duração (para doutorado) do 117 

prof. Rodrigo Rebouças: O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por 118 

unanimidade pelo conselho. 2. Progressão Funcional da prof. Nívea (relator: Alexandre 119 

Scaico): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo 120 

conselho. 3. Progressão Funcional da prof. Laurênia (relator: Alexandre Scaico): O relator leu 121 

o seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 4. Progressão 122 

Funcional do prof. Rodrigo (relator: Alexandre Scaico): O relator leu o seu parecer que foi 123 

favorável e aprovado por unanimidade pelo conselho. 5. Relatório Final do curso de 124 

especialização em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social – 125 

PROFLETRAS (relator: prof. Jassuípe): O relator leu o seu parecer que foi favorável e 126 

aprovado por unanimidade pelo conselho. 6. Processo de estágio probatório da prof. Lara 127 

Amorim (relator: Rodrigo Rebouças): O relator leu o seu parecer que foi favorável e aprovado 128 

por unanimidade pelo conselho. Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a 129 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e 130 

assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 20 de dezembro de 131 

2016. 132 


