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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E 

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, realizada no dia quatorze de fevereiro de 

2023, às quatorze horas, na sala de reuniões da unidade 

de Rio Tinto. 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sala de 

reuniões da unidade de Rio Tinto do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, sob presidência da 

Prof.ª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, reuniram-se os conselheiros: Prof. Erivaldo Pereira 

do Nascimento, vice-diretor do CCAE, Prof.ª. Alessa Cristina Pereira de Souza, chefe do DCS, Prof. 

Anderson Alves dos Santos, coordenador de Ecologia, Prof. Antônio Manoel Elíbio Júnior, coordena-

dor de Letras Espanhol, Prof.ª. Cibelle da Silva Santiago, chefe do DCSA, Prof.ª. Claudilene Gomes 

da Costa, vice-coordenadora de Matemática, Prof. Daniel César Franklin Chacon, coordenador de Se-

cretariado Executivo Bilíngue, Prof. Estêvão Martins Palitot, coordenador de Antropologia, Prof. Fá-

bio Pessoa da Silva, coordenador de Letras, Prof. Frederico Gustavo Rodrigues França, coordenador 

do PPGEMA, Gilkaline Meireles Pereira de Lucena, representante dos servidores técnicos-adminis-

trativos, Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe do DDesign, Prof. João Marcelo Alves Macedo, 

coordenador de Ciências Contábeis, Prof. José Adson Oliveira Guedes da Cunha, coordenador de Sis-

temas de Informação, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Prof. Kléber da Silva Barros, 

coordenador de Design, Prof. Leonardo de Santos Nascimento, coordenador de Letras Inglês, Prof.ª. 

Marco Aurélio Paz Tella, vice-coordenador do PPGA, Prof. Osmar Hélio Alves Araújo, chefe do DED, 

Prof. Saulo Emmanuel, coordenador de Administração, Prof. Sávio Roberto Fonseca de Freitas, chefe 

do DL, Prof.ª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de LCC, Prof. Williame Farias Ribeiro, chefe 

do DEMA. 1. ABERTURA: A sessão teve início com a presidente do conselho saudando a todos os 

presentes e iniciando o ponto de pauta do dia. 2. INFORMES: A Direção abriu os informes dizendo 

que esta é a última reunião da gestão composta pela professora Angeluce e o professor Erivaldo, e 

aproveitou para dar as boas-vindas à nova coordenação do curso de secretariado, composta pelo pro-

fessor Daniel Chacon e a professor Rosimere, que compareceram a sua primeira reunião do conselho 

desde que entraram em exercício na função de coordenação do curso. Na sequência a diretora informou 

que o processo de transição entre a atual gestão e a futura está sendo realizado conforme planejamento 

construído pelas duas equipes de gestores e os setores administrativos. O terceiro informe reforçou a 

necessidade de assinatura da ata de colação pelas autoridades que compuseram a mesa da cerimônia. 

Seguindo, a presidente do colegiado informou que a Direção designou uma nova comissão eleitoral, 

utilizando os nomes previamente aprovados pelo Conselho de Centro, para escolha de representantes 

docentes do CCAE junto ao CONSEPE. A nova comissão é formada pelos professores Alberto Santos 
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Arruda do Departamento de Ciências Sociais, Manoel Heleno Gomes da Silva do Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas e Francisca Terezinha de Oliveira Alves do Departamento de Educação 

como membros titulares, além do professor Marivaldo Wagner Sousa Silva do Departamento de De-

sign como suplente. O próximo informe foi sobre a destinação do hotel escola, a diretora relembrou 

que o ano passado se encerrou sem que a prefeitura de Mamanguape apresentasse uma proposta con-

creta da forma de repasse do imóvel. Logo, a Direção encaminhou o processo para a SINFRA para a 

ciência da superintendência e devolução do processo no início de dois mil e vinte e três para retomada 

da deliberação pelo Conselho de Centro. A professora Angeluce informou ainda que, em diálogo com 

a nova gestão, se decidiu pela retomada da pauta a partir da reunião de abril do corrente ano, pois as 

primeiras reuniões do ano pautam-se na votação do orçamento do centro. O próximo informe foi re-

lembrando acerca da reunião do fórum de coordenadores que acontecerá no dia dezesseis de fevereiro 

a qual a Direção informou ser de suma importância a presença de todos os coordenadores para que 

sejam apresentados os indicadores dos cursos e traçado o planejamento anual das atividades do fórum. 

A professora seguiu os informes dizendo que no final do ano passado aconteceria um evento de encer-

ramento com uma exposição da trajetória da atual gestão e homenagens a parcerias estratégicas firma-

das durante este período, porém a realização não foi possível graças ao calendário imposta pela Copa 

do Mundo. O próximo informe foi acerca da data da posse da nova gestão que será no dia quatorze de 

março em horário ainda a ser confirmado. Na sequência a presidente informou que, apesar de entender 

que a creditação da extensão vem tomando muito tempo das coordenações de curso e dos seus respec-

tivos núcleos docentes estruturante, os trabalhos da Comissão do Colégio de Aplicação precisam ser 

iniciados. A diretora também frisou que a Comissão Permanente de Sustentabilidade ainda não conse-

guiu compor todas as vagas internas e nenhuma vaga voltado ao público externo, e afirmou a necessi-

dade de ao menos indicar os nomes internos para comporem a comissão. A presidente também infor-

mou acerca da formação da comissão de sindicância do centro, a qual foi designada devido à oferta de 

um curso sobre sindicância investigativa promovido pela gestão superior, e que, após a sua composi-

ção, esta já teve de atuar nas suas funções finalísticas. Seguindo os informes, a diretora informou acerca 

do problema de pessoal das bibliotecas de ambas as unidades, as quais dispõem atualmente de dois 

servidores para as duas bibliotecas, devido aos afastamentos por motivos de saúde pessoal e de fami-

liares. O último informe da Direção foi acerca da suspensão da execução do contrato de prestação de 

serviços no restaurante universitário da unidade de Rio Tinto. A professora Angeluce esclareceu que 

a UFPB não teve responsabilidade nesta suspensão, uma vez que a empresa conseguiu esta interrupção 

por via judicial. O professor Joseilme informou que o processo que visa a disponibilizar ônibus para 

fazer o percurso entre João Pessoa e o campus IV no período noturno já passou por seleção e contem-

plou trinta e três alunos. O conselheiro frisou que o processo se encontra na CODEOR, pois, segundo 

orientação da Procuradoria Jurídica junto à UFPB, a instituição deve oferecer seguro de vida para os 

alunos contemplados por este benefício. Após a adoção desta orientação, o processo retorna para a 

PROPLAN, seguindo para a apreciação do CONSUNI e findando na assinatura do termo pela Reitoria 

da universidade e a prefeitura de João Pessoa. O professor Joseilme também informou que, como o 
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primeiro edital abriu cinquenta e duas e apenas trinta e três destas foram preenchidas, a PRAPE lançará 

um novo edital com critérios mais flexíveis para o preenchimento das vagas restantes. A presidente do 

Conselho informou que a Direção lançou um edital para contratação de estagiários com muitas vagas 

para cadastro de reserva. A diretora, contudo, frisou que não serão todas as vagas para contratação, 

mas que estas ficarão disponíveis para contratação de acordo com as decisões tomadas pelo Conselho 

de Centro. O professor Estêvão informou que finalizou juntamente com a professora Lara Erendina de 

Andrade o projeto de pesquisa intitulado de “Atlas do Pernambuco indígena”, que é um atlas digital e 

está disponível através do endereço eletrônico (https://www.atlasindigena.org/). 3. APROVAÇÃO DA 

ATA DA 11° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022: A Presidente colocou em regime de votação a ata da 

11ª reunião ordinária de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada com vinte e dois votos favoráveis 

e uma abstenção. 4. PLANEJAMENTO OERÇAMENTÁRIO DE 2023: A professora Angeluce infor-

mou que, diferentemente do que é praticado no âmbito do centro, este ano a Direção não apresentará 

a proposta de orçamento anual na primeira reunião, pois durante os trabalhos da transição, a gestão 

que assumirá o centro a partir de março afirmou que precisaria de mais tempo para trabalhar em uma 

proposta que se sentisse segura para executar durante o ano corrente. A presidente informou que a não 

apresentação deste orçamento não trará prejuízos para o centro. Contudo, a diretora dialogou junto aos 

membros da futura gestão e identificou-se a premência de contratação dos estagiários para atuarem nas 

bibliotecas considerando a escassez de pessoal ativo do setor. Isto levou a Direção a trazer para a 

apreciação do conselho a contratação de estagiários para a biblioteca para um período de seis meses, 

pois no segundo semestre é esperada a nomeação de novos servidores técnicos-administrativo para a 

UFPB. O professor Kléber Barros mostrou-se contra a apreciação de vagas de estágio apenas a bibli-

oteca, pois na visão dele todas as vagas devem ser apreciadas conjuntamente. O professor Antônio 

Elíbio questionou qual o percentual de recursos do orçamento que a contratação destes estagiários 

consumiria, e afirmou que a opção pela contratação de estagiários na primeira reunião não excluiria a 

possibilidade de novas contratações de estagiários por ocasião da apreciação completa do orçamento. 

A diretora respondeu afirmando que a contratação destes estagiários não exclui possíveis novas con-

tratações, se assim o conselho decidir. A presidente ainda respondeu que a contratação dos seis esta-

giários da biblioteca corresponde a 9% do orçamento anual do centro. A professora Cibelle afirmou 

que a antecipação destas contratações pode-se tornar precipitada, pois não há estagiários selecionados 

para contratação imediata e o resultado do edital aberto para este fim só sairá no dia vinte de março, 

ou seja, cinco dias após a reunião do Conselho de Centro. Devido a isto a professora entende que a 

matéria pode ser postergada para a reunião do próximo mês. Considerando a deliberação, o conselho 

decidiu por vinte e dois votos favoráveis pela não aprovação, nesta reunião, da contratação de estagi-

ários para a biblioteca. 5. PROPOSTA DE MELHORIA DA VIA PÚBLICA DE ACESSO AO CAMPUS 

IV – RIO TINTO: O professor Estêvão, conselheiro que solicitou que este tema se tornasse pauta, con-

textualizou a situação afirmando que, após a pavimentação da avenida que fica em frente à unidade de 

Rio Tinto, a velocidade dos veículos que trafegam na via aumentou consideravelmente. Este aumento 

de velocidade traz consigo uma insegurança à comunidade universitária ao tentar atravessar a avenida. 

https://www.atlasindigena.org/
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Tendo isto em vista, o conselheiro sugeriu a instalação de duas lombadas, sendo uma antes e outra 

após o acesso ao campus, uma faixa de pedestre em frente entre as lombadas e uma parada de ônibus 

do lado oposto ao centro. O professor Joseilme informou que havia dialogado com a Prefeita de Rio 

Tinto a qual se comprometeu em junto ao DER resolver a situação. A professora Thaíse solicitou que, 

conjuntamente com a solicitação iniciada pelo professor Estêvão, seja solicitada uma análise de aces-

sibilidade das vias em torno ao centro. O professor Anderson solicitou que fosse adicionado uma aná-

lise de risco da marquise da antiga fábrica de tecidos que fica ao lado do campus e é passagem de 

membros da comunidade acadêmica. O conselho aprovou, por unanimidade, o encaminhamento de um 

ofício para o governo do estado solicitando a instalação das lombadas, faixa de pedestre e ponto de 

ônibus, o encaminhamento de um ofício para a prefeitura de Rio Tinto e outro para o IPHAEP para 

averiguação do risco de desabamento da marquise que fica ao lado do campus, e o encaminhamento 

para a SINFRA solicitando a instalação de rampas para acessibilidade dos discentes ao pavimento 

superior. 6. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS AD REFERENDUM: O processo apreciado foi o de n° 

23074.005727/2023-50, interessada: Kelly Emanuelly de Oliveira, relatora: Alessa Cristina Pereira de 

Souza, assunto: aprovação de projeto de curso de extensão – curso Anama 2023: fortalecendo lideran-

ças e juventudes no território potiguara, aprovado, por unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis. 

7. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: O primeiro processo foi o de n° 23074.111459/2022-96, inte-

ressado: Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão, relator: Osmar Hélio Alves Araújo, assunto: comuni-

cação de finalização de doutorado antes do prazo, aprovado, por unanimidade, com vinte e um votos 

favoráveis. O segundo processo foi o de n° 23074.116316/2022-04, interessado: Osicleide de Lima 

Bezerra, relatora: Michele Guerreiro Ferreira, assunto: afastamento longa duração – estágio pós-dou-

toral, aprovado, por unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis. O último processo foi o 

23074.010624/2023-42, interessado: CCAE – Direção de Centro, relator: Anderson Alves dos Santos, 

assunto: relatório de gestão 2022 do CCAE, aprovado, por unanimidade, com vinte votos favoráveis. 

8. ENCERRAMENTO: A presidente agradeceu a presença de todos, despediu-se do conselho e pela 

última vez após oito anos de gestão encerrou a reunião como presidente do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação. Eu, Alexandre Alberto Barreto Galvão, Administrador, que secretariei 

esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos Con-

selheiros presentes. Rio Tinto - PB, quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 

horas, de forma presencial. 

 

 

  

  

  

 

 

 


