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No dia vinte de novembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, reuniu-se no município de 1 

Mamanguape, Paraíba, o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, da 2 

Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de Priscila Carvalho de 3 

Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo Centro. Os conselheiros 4 

compareceram, atendendo à convocação: Profª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, 5 

diretora do Centro e presidente do Conselho; Profº. Alexandre Scaico, vice-diretor de Centro; 6 

Prof. Augusto César Pereira da Silva Montalvão, chefe do departamento de Ciências Exatas; 7 

Prof. Marco Aurélio Paz Tella, chefe do departamento de Ciências Sociais; Profº Manoel 8 

Heleno Gomes da Silva, sub-chefe do departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. 9 

Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do departamento de Design; Profª. Maria Valdenice 10 

Resende Soares, chefe do departamento de Educação; Profº. Sílvio Luís da Silva, chefe do 11 

departamento de Letras; Profª Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora do 12 

Curso de Administração; Profª Kelly Emanuelle de Oliveira, coordenadora do curso de 13 

Antropologia; Profº Évio Eduardo Chaves de Melo, coordenador do Curso de Ecologia; 14 

Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da 15 

Computação; Profª. Moama Lorena de Lacerda Marques, coordenadora do curso de Letras; 16 

Profª. Claudilene Gomes da Costa, coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Aline Cleide 17 

Batista; coordenadora do Curso de Pedagogia; Profº. Joseilme Fernandes Gouveia, vice-18 

coordenador do Curso de Secretariado Executivo; Profª. Juliana de Albuquerque Gonçalves 19 

Saraiva, coordenadora do Curso de Sistemas de Informação; Representantes Discentes Yuri 20 

de Barros, Maria Jordânia Nascimento e representante dos Técnicos Administrativos em 21 

Educação, Williams Gonçalves da Silva. A presidente da sessão iniciou a reunião seguindo a 22 

pauta atualizada pela secretária (e compartilhada de forma impressa aos conselheiros 23 

presentes). 1. Informes: A professora Angeluce informou acerca de reunião que houve com os 24 

coordenadores de curso na semana anterior, e avaliou como grave a situação no momento, 25 

tanto quanto a situação do meio do ano, acerca da dispensa de licitação com a PU, que já tem 26 

mais de 3 meses, quando poderia ter sido feita numa média de 30 dias. Foi solicitado que a 27 

Prefeitura Universitária – PU – enviasse equipe de manutenção em mutirão; foi feita 28 

solicitação em forma de parceria através de memorando na semana passada. Foi solicitado 29 

que o CCAE entrasse em calendário da PU para visitas de rotina. No entanto, a resposta 30 

obtida foi de que poderiam dispor de poucos dias devido à pouca disponibilidade da agenda 31 

deles. A equipe da subprefeitura do CCAE conseguiu suprir algumas demandas, apesar da 32 
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PU. Na reunião dos coordenadores, houve uma proposta, para que houvesse remanejamento 33 

de salas de aula, de modo a todos os cursos de Mamanguape tivessem o mesmo número de 34 

salas sem ar-condicionado, e que ninguém ficasse prejudicado por ter muitas salas de aula 35 

sem ar-condicionado. Em votação, foi aprovada por unanimidade tal proposta para ser 36 

implementada também na unidade de Rio Tinto, com a mesma finalidade. A professora 37 

Angeluce ficou de compartilhar a divisão mais equitativa nas duas unidades no dia seguinte à 38 

reunião. A professora Angeluce continuou com os informes. Sobre Auxílio estudantil – no 39 

edital mais recente, houve muita demanda de inscrições dos estudantes. Na semana anterior à 40 

reunião, a direção encaminhou um memorando solicitando reunião com a PRAPE para a data 41 

do dia seguinte da reunião aqui registrada, porém houve a resposta de que o Pró-Reitor da 42 

PRAPE não teria disponibilidade nem amanhã nem nas próximas 2 semanas. A professora 43 

Angeluce buscou marcar com a reitora, devido a essa dificuldade de reunião com o Pró-reitor, 44 

ao que ela se mostrou disposta a verificar a agenda, porém antes da direção ter essa data, o 45 

informe mais atualizado acerca dessa questão é que na presente data houve a ocupação da 46 

COAPE. A professora Juliana Saraiva informou que fez uma consulta aos estudantes evadidos 47 

do curso de SI, e o principal motivo encontrado diante dessa pesquisa foi a falta de auxílio 48 

estudantil. O representante discente Yuri revisou os dados e fez alguns questionamentos 49 

enquanto à assistência para os que têm direito e ainda não receberam auxílio. Os professores 50 

Marivaldo e Angeluce informaram acerca do evento de Economia Criativa, com 6 salões entre 51 

Design, Gastronomia, Cinema; que acontece até domingo.  A professora Márcia informou que 52 

o curso de Administração foi verificado pelo SISU. A professora Angeluce retirou os pontos 53 

de pauta relativos ao processo de probatório – ela deu a explicação do entendimento do 54 

conselho, que já foi decidido que não precisaria passar pela reunião do conselho, de modo que 55 

a direção certifica ad referendum. A professora Juliana informou que encaminhou em 56 

diligência o processo de estágio probatório de docente (professor Marc Aurélio) para consulta 57 

à procuradoria, de modo que não se poderia avaliar e/ou discutir algo que já foi aprovado, que 58 

é a estabilidade do professor do processo em questão, que já foi publicada em Boletim de 59 

Serviços da PROGEP, que admite reconhecimento de estabilidade após período de estágio 60 

probatório. O professor Erivaldo deu alguns esclarecimentos na história dos processos de 61 

estágios probatórios do Centro, devido a não terem sido avaliados adequadamente os 62 

primeiros professores do CCAE, e acerca também dos procedimentos recomendados para 63 

esses casos que foram considerados extraordinários. A professora Juliana avaliou a 64 
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importância das observações que ela fez para encaminhar em diligência à procuradoria, 65 

destacando acreditar ser incerto o futuro da política universitária, devido ao fato de não haver 66 

instrução normativa esclarecida acerca de avaliação de estágio probatório.  2. Aprovação de 67 

data para reunião do conselho – proposta: 12 de dezembro: em votação: aprovado por 68 

unanimidade. 3. Informes sobre o Relatório do Formulário de Consulta Pública relativo a 69 

CCAE e calendário de atividades da estatuinte: 2 docentes, 2 discentes e 1 técnico-70 

administrativo. Priscila e Angeluce dão explicações sobre as atividades e a Estatuinte. 4. 71 

Relatório conclusivo da consulta eleitoral para diretor (a) e vice da direção do CCAE 72 

(relatora: Márcia Saeger): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado por 73 

unanimidade pelo Conselho. 5. Solicitação de redistribuição de professor da UFCG para a 74 

UFPB (relatora: Angélica Acioly): o professor Marivaldo leu o parecer que foi favorável à 75 

solicitação. O professor Manoel Heleno fez alguns questionamentos, e o professor Augusto 76 

deu os esclarecimentos. O Conselho aprovou o parecer por unanimidade. 6. Sindicância para 77 

apurar furto (relatora: Renata Viegas): Retirado da pauta, observações de muitos erros 78 

informações processuais. Houve uma breve discussão e esclarecimentos sobre o assunto entre 79 

os conselheiros. 7. Minuta de resolução que altera o Regulamento Interno do Mestrado 80 

PROFLETRAS (relator: Marco Aurélio): O relator leu seu parecer que foi favorável. O 81 

professor Sílvio deu alguns esclarecimentos, e em votação o Conselho aprovou o parecer por 82 

unanimidade. 8. Licença para capacitação do Professor Ronaldo – DEMA (relatora: Aline 83 

Cleide): a relatora leu seu parecer que foi favorável, e deu alguns esclarecimentos sobre o 84 

processo. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade. 9. Progressão Funcional para 85 

Adjunto 602 do Professor Sílvio Luís – DL (relatora: Isabelle Rezende): o professor Manoel 86 

Heleno leu o parecer que foi favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. 10. 87 

Progressão Funcional Professor Adjunto A1 referência (4-601) para Professor Adjunto A2 88 

referência (Classe 4-602) do Professor Fábio Pessoa da Silva – DL (relatora: Prof. Juliana 89 

Saraiva): a relatora leu seu parecer que foi favorável, e deu alguns esclarecimentos sobre o 90 

processo. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade. 11. Processo Probatório do 91 

Professor Estevão Palitot – DCS (relatora: Prof. Márcia Saeger): Retirado de pauta a pedido. 92 

12. Pedido de Prorrogação do afastamento para capacitação docente de estágio Pós – 93 

Doutoral, Prof. Yusca Paola Costa Aguiar (relatora: Kelly Emanuelle): A relatora leu seu 94 

parecer que foi favorável. Em votação o Conselho aprovou o parecer por 18 (dezoito) votos 95 

favoráveis, nenhum contra e 2 (duas) abstenções - sendo 1 de conselheiro ausente. 13. 96 
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Progressão Funcional de professor Adjunto 603 para Adjunto 604 da professora Laurênia – 97 

DL (relator: Alexandre Scaico): o relator leu seu parecer que foi favorável, e o Conselho 98 

aprovou por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a 99 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e 100 

assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Mamanguape - PB, 30 de 101 

novembro de 2018. 102 


