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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS
APLICADAS
E
EDUCAÇÃO
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,
realizada no dia vinte e seis de julho de 2021, às
quatorze horas e trinta minutos, na plataforma
virtual RNP.
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Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta
minutos, pela plataforma virtual RNP, sob presidência do professor Erivaldo Pereira do
Nascimento, diretor do CCAE em exercício, reuniram-se os conselheiros: Profª. Alexandra
Barbosa da Silva, coordenadora da Pós de Antropologia, Profª. Angélica de Souza Galdino
Acioly, Coordenadora de Design, Prof. Baltazar Macaíba de Sousa, chefe do DCS, Profª. Carla
Soraia Soares de Castro, coordenadora de Ecologia, Profª. Claudilene Gomes da Costa,
coordenadora de Matemática, Prof. Fábio Pessoa da Silva, coordenador de Letras, Prof.
Frederico Gustavo Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, Prof. Gilmar Leite Ferreira,
Subchefe do DED, Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe do DDesign, Prof. Joseilme
Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Prof. José Adson Oliveira Guedes da Cunha, coordenador
de Sistema da Informação, Profª. Kátia Regina Gonçalves de Deus, Coordenadora de
Secretariado Executivo, Profª. Laurênia Souto Sales, coordenadora do PROFLETRAS, Prof.
Luiz Gustavo de Sena Brandão Pessoa, vice-coordenador de Ciências Contábeis, Profª Márcia
Maria de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora de Administração, Profª. Maria Valdenice
Resende Soares, coordenadora de Pedagogia, Prof. Sávio Roberto Fonseca de Freitas, chefe do
DL, Profª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de Ciências da Computação, Prof.
Williame Farias Ribeiro, chefe do DEMA, e Gilkaline Meireles Pereira de Lucena,
representante dos técnicos-administrativos. A sessão teve início com o senhor diretor saudando
a todos, e prosseguiu com a apreciação da pauta. 1. INFORMES: O professor Erivaldo
informou que no dia nove de julho foi realizada a quarta edição do Fórum Permanente de
Sustentabilidade, que teve como tema o porto de águas profundas de Mataraca/PB. Em seguida,
o diretor em exercício agradeceu à Comissão do Fórum, pela realização do evento, em especial
ao professor Rafael do DEMA. Ele registrou que o Fórum contou com a participação do
prefeito de Mataraca, um biólogo convidado pelo prefeito e dois professores do CCAE, o
professor Anderson e o professor Estevão. O professor Erivaldo informou ainda que o debate
se encontra gravado no canal do CCAE no YouTube, para quem tiver interesse. Dando
sequência, o presidente do Conselho comunicou sobre dois eventos que irão ocorrer no início
do novo semestre. Sobre os eventos, detalhou que um deles é o segundo encontro pedagógico
do CCAE, que ocorrerá no dia nove de agosto, às dezesseis horas. Ele esclareceu que, durante
a realização do encontro, das dezesseis até às dezoito horas, estarão suspensas as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, dando a possibilidade para que todos os docentes possam
participar. Quanto ao segundo evento, professor Erivaldo esclareceu que se trata da abertura
das comemorações dos quinze anos do CCAE, que ocorrerá no dia doze de agosto, às dezenove
horas. O diretor explicou que o evento contará com a participação do presidente nacional do
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FORCAMPI - Fórum dos Campis Fora de Série e ressaltou a importância da participação de
toda a comunidade acadêmica, pois, segundo ele, além da comemoração dos quinze anos do
CCAE, é um momento de unir esforços em prol do processo de interiorização. Em seguida, a
servidora Gilkaline fez uso da fala, saudou a todos e apresentou informações sobre os
afastamentos para capacitação. A referida servidora fez um breve relato do que ocorreu de dois
mil e vinte até o ano atual, no que diz respeito ao questionário do LNC. Ela registrou que, na
planilha divulgada pela CPPD em janeiro, constavam cadastradas vinte e nove demandas de
necessidades de capacitação de servidores de oito setores do CCAE e que, no mês seguinte, foi
aberto um período de revisão do PDP, por meio do qual as chefias novamente tiveram a
oportunidade de cadastrar demandas, ficando disponível por mais seis dias, além dos setenta
dias em que o questionário esteve ativo no ano de dois mil e vinte. Nesse novo período, apenas
o DL fez o registro. Gilkaline reforçou a necessidade de atenção dos Conselheiros, pois,
segundo ela, há uma previsão de nova revisão do PDP, entre setembro e outubro.
Posteriormente, o professor Baltazar fez uso da fala e esclareceu que iria verificar o processo
de solicitação de qualificação, informando que havia solicitado que fosse adicionado um ponto
de pauta. No entanto, o professor Erivaldo esclareceu que o ponto em questão se encontrava na
pauta da reunião. Logo após, a professora Alexandra fez uso da palavra, saudou a todos e
informou que o processo seletivo para a pós-graduação de mestrado e doutorado em
Antropologia foi aprovado na última reunião de colegiado do PPGA. Ela esclareceu ainda que
os editais passarão pelo parecer técnico da PRPG e, em breve, as inscrições estariam
disponíveis. 2. APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021: O
professor Erivaldo colocou em regime de votação a Ata da 5ª reunião ordinária de dois mil e
vinte um, sendo aprovada com vinte votos favoráveis e duas abstenções. Dando sequência, por
decisão do professor Erivaldo, o quarto ponto da pauta, “Porto de Águas Profundas de
Mataraca: Fórum Permanente de Sustentabilidade e aprovação da comissão”, foi retirado de
pauta e será debatido na próxima reunião do Conselho de Centro, pois o professor Anderson e
o professor Estêvão, responsáveis pela comissão, não estavam presentes. 3. PROGRESSÃO
FUNCIONAL E AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO A NÍVEL DE
MESTRADO E DOUTORADO: SOLICITAÇÃO DO DCS/CCAE: O presidente do
Conselho passou a palavra para os professores solicitantes do ponto de pauta. Em seguida, o
professor Fábio Mura saudou a todos e iniciou sua fala se referindo ao processo nº
23074.104124/2020-73, aprovado na quinta reunião ordinária do Conselho de Centro. O
professor mencionou que o referido processo se estendeu por bastante tempo, devido a
interpretações divergentes do seu conteúdo e solicitou que o processo fosse apresentado em
tela, para que todos tomassem ciência dos pontos em discussão. Após a leitura do material, o
professor Fábio Mura esclareceu que o problema consistiria na interpretação do quinto artigo
da resolução n° 27/2001 - CONSEPE/UFPB. Ele prosseguiu relatando que o que faltou no
parecer técnico foi remeter as tabelas que instruem o modo como as pontuações são compostas.
Posteriormente, o professor Erivaldo agradeceu a fala do professor Fábio Mura e reiterou que,
quando o processo chegou na Direção de Centro, foi encaminhado para o parecerista, professor
Sílvio, e, após toda tramitação e diligência, foi emitido o Parecer, aprovado pelo Conselho.
Após a aprovação, o processo foi encaminhado à CPPD, como é praxe na UFPB. O diretor
disse, ainda, que os professores Alberto e Fábio Mura o procuraram, e também à professora
Angeluce, pedindo esclarecimentos a respeito do processo. O diretor ressaltou, então, que foi
informado ao professor Alberto que, caso a comissão tivesse alguma discordância do parecer
emitido pelo relator, os dois caminhos possíveis seriam pedir uma revisão ao parecerista, no
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prazo de dez dias, ou recorrer ao Conselho Superior, no caso de discordância e objetivando
reverter a decisão do Conselho. Não tendo isso ocorrido no prazo estipulado, ainda segundo o
professor Erivaldo, a CPPD acatou o parecer do relator, uma vez que já foi divulgada a
publicação da progressão do docente no Boletim de Serviço da instituição. Ele concluiu
dizendo que concorda com o professor Fábio Mura, no que diz respeito à falta de atualização
das resoluções, e ressaltou que, no caso de solicitação de revisão dessas Resoluções, isso poderá
ser feito por qualquer um dos representantes, juntamente ao CONSEPE, podendo os
interessados direcionarem os pontos aos representantes do Centro para que eles apresentem a
solicitação à SODS. Também informou que, quando se trata de resolução do CONSUNI, são
os representantes deste que podem realizar solicitações e somente o Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão pode revisar essas Resoluções e fazer quaisquer alterações. Dando
continuidade, o professor Erivaldo esclareceu que, havendo interesse da comissão do DCS em
apresentar uma proposta ou solicitar uma revisão nas resoluções, fica com a comissão a tarefa
de, junto ao departamento, encaminhar um documento, de forma oficial, para que a Direção de
Centro encaminhe para os representantes e estes possam apresentar ao CONSEPE. O diretor
seguiu sua fala e acrescentou que, quanto a discutir os pareceres na reunião, teria dúvidas se
seria o momento adequado para fazê-lo, tendo em vista que legalmente isso não seria mais
possível e pelo direito dos relatores de omitir opiniões, até pelo fato de que o próprio chefe do
Departamento, ou qualquer outro conselheiro, na ocasião de apreciação do processo em
questão, poderia pedir vistas do processo, inclusive trazer um Parecer contrário, se fosse o caso.
No entanto, afirma que a discussão em questão se faz bastante necessária, tendo em vista a
recorrência desses problemas, e que todas as vezes que acontecem problemas dessa natureza a
orientação é que sejam encaminhadas para a CPPD. O professor afirma que espera que, com a
mudança da CPPD, que passará a ser uma comissão propriamente dita, as coisas passem a
ocorrer de forma adequada. Em relação ao mesmo ponto de pauta, o professor Erivaldo passou
a palavra para o professor Baltazar. Ele questionou sobre a constatação da pontuação atingida
no parecer, exposta anteriormente pelo professor Fábio Mura, pois, segundo ele, o parecer do
professor Sílvio dobrou a pontuação e, com isso, entende que houve falhas no processo. O
professor Fábio Mura fez uso da fala e disse que não foi intenção colocar em discussão o que
já havia sido decidido e que a real intenção foi expor que há divergências de interpretação, o
que implica necessidade de levar para o CONSEPE, conforme o caminho indicado pelo
professor Erivaldo e que seria seguido pelos demais. O professor Alberto fez uso da fala e
afirmou que a discussão foi importante para que problemas futuros sejam evitados. Em seguida,
o professor Erivaldo reiterou a sugestão apresentada anteriormente, de que a comissão possa
apresentar uma proposta que será encaminhada pelos conselheiros para o CONSEPE, e que
essa proposta poderia também ser apresentada para os colegas do Conselho de Centro do
CCAE. Ele aproveitou para informar que a Direção de Centro recebeu da professora Angélica
uma lista de procedimentos adotados pelo Departamento de Design para os processos de
progressão funcional e que o Departamento de Letras também possui um documento
semelhante que tem facilitado as elaborações dos processos de progressão funcional.
Continuando, o presidente indagou se havia interesse de que a Direção de Centro partilhasse
as propostas com o Conselho, a fim de auxiliar os demais departamentos nas elaborações dos
pareceres e que, se todos estivessem de acordo, a proposta seria encaminhada para os demais.
Na sequência, o professor Sávio esclareceu que o material contendo os procedimentos para a
elaboração dos pareceres já está disponível no site e corroborou com a opinião já apresentada,
no que diz respeito às contradições das resoluções. 4. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS AD
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REFERENDUM: Dando sequência à pauta, o professor Erivaldo colocou em regime de
votação os seguintes processos aprovados ad referendum: Processo n° 23074.058453/2021-26,
interessado: Paulo Roberto Palhano Silva, relator: Antônio Manoel Elíbio Júnior, assunto:
solicitação de Ad Referendum do CCAE para o curso de aperfeiçoamento Xê, Tupã Xê
potiguara, coordenado pelo professor Paulo Roberto Palhano, aprovado, por unanimidade, com
vinte e dois votos favoráveis; Processo n° 23074.059428/2021-85, interessado: Luiz Gustavo
de Sena Brandão Pessoa, relatora: Angelica de Souza Galdino Acioly, assunto: afastamento
para capacitação no PPGCI/CCSA/UFPB do professor Luiz Gustavo, durante período de
julho/2021 a março/2023, aprovado, por unanimidade, com vinte dois votos favoráveis. 5.
APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Continuando a reunião, o diretor colocou em regime de
votação os seguintes processos: Processo n° 23074.040342/2021-46, interessado: Cristiano
Bonneau, relatora: Laurênia Souto Sales, assunto: progressão funcional de adjunto III para
adjunto IV , do professor Cristiano Bonneau, nos períodos 2019.2, 2019.4, 2020.1 e 2020.2,
aprovado, por unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis; Processo n°
23074.061848/2021-26, interessada: Aline Cleide Batista, relator: Baltazar Macaíba de Sousa,
assunto: progressão funcional horizontal de professor adjunto C, nível II para professor adjunto
C, nível III, aprovado, por unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis; Processo n°
23074.049026/2021-27, interessada: Kelly Emanuelly de Oliveira, relator: Frederico Gustavo
Rodrigues França, assunto: progressão funcional horizontal de adjunto II (602) para adjunto III
(603), aprovado por unanimidade com vinte e dois votos favoráveis; Processo n°
23074.065872/2021-18, interessada: Angelica de Souza Galdino Acioly, relator: Dimmitre
Morant Vieira Gonçalves Pereira, assunto: afastamento das atividades no período de 01 a
30/11/2021 (30) dias para licença-capacitação, aprovado por, unanimidade, com vinte e um
votos favoráveis; Processo n° 23074.063480/2021-97, interessada: Moama Lorena de Lacerda
Marques, relatora: Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger, assunto: afastamento de longa
duração (12 meses) para realização de estágio Pós-Doutoral na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR/DL/PPGLIT), aprovado, por unanimidade, com vinte e dois votos
favoráveis. Antes de iniciar a apreciação do processo seguinte, o professor Erivaldo esclareceu
que o processo a ser apreciado ocorreu devido ao afastamento da professora Francisca Janete
do curso de secretariado executivo, por problemas de saúde, e seguiu com a apreciação:
Processo n° 23074.060108/2021-58, interessado: coordenação do curso de secretariado,
relator: Fábio Pessoa da Silva, assunto: consulta eleitoral para escolha de coordenador e vicecoordenador do curso de Secretariado Executivo Bilíngue do CCAE (2021-2023), aprovado,
por unanimidade, com vinte e dois votos favoráveis. 6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:
Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente da reunião, o professor Erivaldo agradeceu
a participação de todos. A professora Alexandra aproveitou a oportunidade para agradecer e
reiterar que aquela seria a sua última reunião como membro do Conselho de Centro e que, na
oportunidade, o professor Marco Aurélio irá substituí-la. A professora Laurênia também usou
a fala para agradecer e se despedir do Conselho. Logo após, a professora Angélica ressaltou
que verificou o material de orientação para os processos de progressão, elaborado e
disponibilizado pelo DL, e não achou necessário enviar o material elaborado pelo DDesign,
pois o material do DL estaria mais completo. Eu, Aline Romão da Silva, assistente em
administração, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será
devidamente assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Rio Tinto - PB, vinte e seis dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às dezesseis horas e trinta minutos, de forma
remota.

