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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia vinte e um de setembro de 2022, 

às quatorze horas, na sala de reunião da unidade 

de Rio Tinto. 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

na sala de reunião da unidade de Rio Tinto do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, sob 2 

presidência da Prof.ª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, reuniram-se os conselheiros: 3 

Prof. Erivaldo Pereira do Nascimento, vice-diretor do centro, Prof.ª. Alessa Cristina Pereira de 4 

Souza, chefe do DCS, Prof. Antônio Manoel Elíbio Júnior, coordenador de Letras Espanhol, 5 

Prof. Estêvão Martins Palitot, coordenador de Antropologia, Prof. Fábio Pessoa da Silva, co-6 

ordenador de Letras, Francisco Januário Moreira Neto, representante discente, Prof. Frederico 7 

Gustavo Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, Gilkaline Meireles Pereira de Lucena, 8 

representante dos servidores técnicos-administrativos, Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe 9 

do DDESIGN, Prof. João Marcelo, coordenador de Ciência Contábeis, Prof. José Adson Oli-10 

veira Guedes da Cunha, coordenador de Sistema da Informação, Prof. José Fabrício Lima, co-11 

ordenador de Matemática, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Prof. Joseval dos 12 

Reis Miranda, coordenador do PROFLETRAS, Prof.ª. Michelle Guerreiro Ferreira, coordena-13 

dora de Pedagogia, Prof.ª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de LCC, Prof. Williame 14 

Farias Ribeiro, chefe do DEMA. 1. ABERTURA: A sessão teve início com a presidente do 15 

conselho saudando a todos os presentes e iniciando o ponto de pauta do dia. 2. INFORMES: A 16 

Diretora iniciou informando que havia sido homologado o pregão de material de manutenção 17 

no qual a subprefeitura do campus fizera a lista dos materiais necessários para o centro. A 18 

Presidente informou que o valor para a compra de materiais de manutenção para o centro ficou 19 

em torno de noventa e quatro mil reais e que o orçamento do centro havia reservado apenas 20 

oitenta e quatro mil reais. A professora Angeluce informou que esta lista de materiais havia 21 

sido encaminhada para a SINFRA no dia anterior. Na sequência, a Presidente informou acerca 22 

do fim da execução orçamentária e lembrou que solicitara às chefias departamentais, excetu-23 

ando o DCX, que encaminhassem os respectivos planejamentos para os recursos de diárias e 24 

passagens e taxas de inscrições em eventos, contudo nenhuma chefia prestou as informações 25 

no prazo estabelecido. A professora Angeluce solicitou que estas informações fossem encami-26 

nhadas para a Direção o mais rápido possível, pois, na próxima semana, a gestão central irá 27 

centralizar todos os recursos não empenhados. Por fim, a Presidente salientou que todos os 28 
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recursos que não tiverem as suas destinações definidas irão ser destinados à compra de mate-29 

riais para atendimento das demandas coletivas. O informe seguinte foi acerca da solicitação da 30 

coordenação do curso de Secretariado a qual solicitou ao centro o custeio das despesas com 31 

combustível para um evento que acontecerá em Toledo-PR, no entanto a Diretora informou 32 

que, como o valor para compra de materiais havia superado o planejado, o centro provavel-33 

mente não poderá atender ao pleito da coordenação. O próximo informe foi sobre o processo 34 

23074.126402/2021-61, o qual tratava de um pedido de redistribuição de uma docente para o 35 

DCX, que perdeu o objeto devido à declaração da desistência por parte da interessada. O último 36 

informe foi acerca da convocação, provocada pelo professor Erivaldo junto ao CONSUNI, da 37 

presidência da CPPD, professor João Francisco, para que ele prestasse esclarecimentos sobre 38 

a atuação da Comissão. A professora Angeluce informou que, como não foi atingido o quórum 39 

regimental, a reunião que seria do CONSUNI se transformou em uma reunião administrativa. 40 

A professora compartilhou com o Conselho que os presentes à reunião tomaram conhecimento 41 

com uma série de irregularidades identificadas na atuação da CPPD e afirmou que a Reitoria 42 

irá se reunir com a presidência da Comissão para tentar encaminhar soluções para as irregula-43 

ridades identificadas. O professor Joseilme informou que se reuniu com a PRAPE a fim de 44 

verificar a situação dos discentes que não tem direito ao acesso gratuito ao restaurante univer-45 

sitário e compartilhou com o Conselho que a Pró-Reitoria irá, após a análise dos pedidos soli-46 

citados, ofertar um edital de adesão para os alunos que ainda não possuem o acesso gratuito ao 47 

restaurante. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA 7° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022: A Presidente 48 

colocou em regime de votação a Ata da 7ª reunião ordinária de dois mil e vinte e dois, tendo 49 

sido aprovada com dezessete votos favoráveis. 4. APROVAÇÃO DA ATA DA 2° REUNIÃO 50 

EXTRAORDINÁRIA DE 2022: A Diretora colocou em regime de votação a Ata da 2ª reunião 51 

extraordinária de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada com treze votos favoráveis e 52 

quatro abstenções. 5. APROVAÇÃO DA ATA DA 3° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022: 53 

A professora Angeluce colocou em regime de votação a Ata da 3ª reunião extraordinária de 54 

dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada com quinze votos favoráveis e duas abstenções. 6. 55 

REPRESENTAÇÃO NO CONSEPE: A Diretora começou o ponto informando que um edital 56 

já havia sido aberto neste ano para o preenchimento dos dois assentos do centro no CONSEPE, 57 

contudo apenas uma chapa se inscreveu o que deixou o centro sem representação a partir do 58 

mês de agosto, quando o mandato do professor Antônio Elíbio se encerrou. Após esta recapi-59 

tulação a professora Angeluce então apontou para a possibilidade de dois encaminhamentos 60 

diferentes, o primeiro seria que as chefias departamentais dialogarem com seus departamentos 61 

a fim de fazer com que um docente se interesse em ocupar um assento e, em havendo este 62 

interesse, o Conselho de Centro homologar a possível chapa interessada, o segundo seria a 63 

abertura de mais um edital conforme o que já fora aberto anteriormente. Após ouvidos os chefes 64 

de departamentos presentes, a Presidente decidiu por encaminhar uma consulta à Procuradoria 65 

Jurídica questionando acerca da legitimidade do sorteio para ocupação do assento junto ao 66 
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CONSEPE. 7. TRANSPORTE PARA OS DISCENTES DO PERÍODO NOTURNO: A Presi-67 

dente passou a palavra ao professor Estêvão pois ele havia solicitado a inclusão deste ponto de 68 

pauta. O conselheiro iniciou contextualizando a situação que data do início do semestre cor-69 

rente no qual mais de uma centena de alunos de diversos cursos não conseguem comparecer às 70 

aulas por falta de recursos financeiros. O professor Estêvão relembrou que o professor Joseilme 71 

se dispôs a dialogar com a Prefeitura de João Pessoa para viabilizar a disponibilização de um 72 

transporte no horário noturno, porém esta negociação apresenta diversos atrasos e segue pen-73 

dente até o momento. O conselheiro ainda apresentou a proposta de que fosse aberto um pro-74 

cesso para se averiguar a possibilidade de a Reitoria da UFPB disponibilizar o ônibus que cir-75 

cula internamente pelo campus I para realizar o transporte dos alunos para o campus IV. Na 76 

sequência, o professor Estêvão cedeu a palavra aos discentes presentes à reunião para que fosse 77 

lida a carta aberta elaborada pelos discentes que estão prejudicados pela falta do transporte. 78 

Após a leitura da carta, a Diretora concordou com o encaminhamento proposto pelo professor 79 

Estêvão mas enxerga a proposta como uma solução pontual, e afirmou que, devido a não obri-80 

gatoriedade do poder municipal de fornecer um transporte para estes discentes, não acredita 81 

que o ônibus prometido pela municipalidade irá ser posto à disposição para atendimento desta 82 

demanda. O professor Antônio Elíbio sugeriu que fosse estabelecida uma articulação junto à 83 

Prefeitura de João Pessoa para que as empresas de transporte público ofertassem este transporte 84 

em valores mais em conta para os discentes que estudam a noite no campus IV a fim de que 85 

esta medida possa se transformar em uma política pública de transporte. A palavra foi cedida 86 

a estudante Vitória que compartilhou a sua visão sobre o atual cenário do campus IV, não se 87 

atendendo apenas a ausência do transporte, mas também a questões de assistência estudantil, e 88 

teceu crítica a forma como a reitoria da instituição mostra-se inerte frente a esta demanda. A 89 

Diretora afirmou concordar com os posicionamentos da discente e reconheceu a importância 90 

da luta estudantil. Porém, mesmo se declarando contrária a alguns posicionamentos da atual 91 

reitoria, a Presidente do colegiado afirmou que esta pauta não chegou ao conhecimento do 92 

reitorado e que apenas no dia da presente reunião é que o Conselho de Centro havia tomado 93 

ciência oficialmente deste tema. O professor Joseilme afirmou haver a viabilidade legal de a 94 

Prefeitura custear este tipo de transporte e compartilhou todos os atrasos que estão sendo en-95 

frentados para a assinatura do termo e disponibilização do transporte. Por fim, o conselheiro 96 

informou que a proposta já havia sido assinada pela Procuradoria do Município e que o termo 97 

estava apenas pendente de assinatura. O professor João Marcelo sugeriu a abertura de um diá-98 

logo entre a UFPB e o DER, órgão responsável pela concessão de transporte público intermu-99 

nicipal, para que fosse disponibilizado um transporte após o término das aulas. Por fim, o pro-100 

fessor sugeriu que o próximo contato que algum membro da comunidade acadêmica vier a 101 

fazer com o governo municipal tenha a presença do Reitor da universidade. Após questiona-102 

mento apresentado pelo discente Bernardo acerca das ações que seriam tomadas imediatamente 103 
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uma vez que os discentes que se encontram sem o transporte estão perdendo as aulas, a profes-104 

sora Angeluce respondeu afirmando que o Conselho de Centro estava tentando achar os enca-105 

minhamentos adequados para sanar a questão e salientou que, como dito anteriormente, o tema 106 

foi apresentado formalmente à Direção e ao Conselho apenas na data da reunião. A professora 107 

Cibelle questionou a Diretora quantas vezes esta demanda havia sido formalizada à Reitoria e, 108 

em caso já tivesse sido encaminhada, quais foram as justificativas apresentadas pelo Reitorado 109 

para não fornecer o transporte. A professora Angeluce afirmou que esta pauta nunca chegara à 110 

Direção e ao Conselho de Centro e que a única demanda acerca de transporte para discentes 111 

trabalhada pela Direção foi discutida em reunião com as onze prefeituras que compõem o Vale 112 

do Mamanguape na qual ficou decidido que os estudantes do centro utilizariam o mesmo trans-113 

porte daqueles que utilizam a rede pública de ensino municipal e estadual. O professor Gustavo 114 

sugeriu o remanejamento dos recursos de diárias e passagens restantes dos departamentos para 115 

alocação em combustível o qual seria utilizado no ônibus do centro que realizaria o transporte 116 

dos alunos. A Diretora respondeu ao conselheiro afirmando que não há esta possibilidade, uma 117 

vez que todos os recursos que não foram utilizados pelo departamento serão destinados à com-118 

pra de material de manutenção do campus. O professor Joseilme informou que recebeu retorno 119 

da prefeitura de João Pessoa que informou que o termo estava assinado e que o conselheiro 120 

deveria comparecer à Prefeitura de João Pessoa na próxima sexta-feira. Como primeiro enca-121 

minhamento, o Conselho solicitou que a reunião que acontecerá na sexta-feira junto à Prefei-122 

tura não contasse apenas com a presença do professor Joseilme, mas também da Direção de 123 

Centro. O segundo encaminhamento decidido pelo Conselho foi sobre a abertura de um pro-124 

cesso por parte da Direção de Centro no qual fosse solicitado que a Reitoria da UFPB iniciasse 125 

um diálogo com o DER para que a empresa responsável pelo transporte entre João Pessoa e os 126 

municípios de Rio Tinto e Mamanguape disponibilize ônibus que atendam ao horário das aulas 127 

noturnas. Outro encaminhamento foi a abertura de mais um processo, também remetido à Rei-128 

toria, porém este solicitando a cessão do ônibus que realiza o circular UFPB internamente no 129 

campus I para o transporte dos alunos do turno da noite do campus IV. 8. INDICAÇÕES DA 130 

COMISSÃO ELABORADORA DO PROJETO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO: A Presidente 131 

iniciou relembrando que, conforme decisão do Conselho, as indicações de cada curso de licen-132 

ciatura deveriam ser encaminhas à Direção até o dia anterior a reunião do Conselho de Centro 133 

e que os cursos que não encaminhassem as indicações teriam os respectivos coordenadores e 134 

vices indicados para a Comissão. Diante disto, a comissão será composta pelos seguintes pro-135 

fessores: Michele Guerreiro Ferreira e Maria Valdenice Resende Soares, representando o curso 136 

de Pedagogia, Cristiane Fernandes de Souza e José Fabrício Lima de Souza, representando o 137 

curso de Matemática, Fábio Pessoa da Silva e Luana Francisleyde Pessoa de Farias, represen-138 

tando o curso de Letras em Língua Portuguesa, Antônio Manoel Elíbio Júnior e Luciane Alves 139 

Santos, representando o curso de Letras em Língua Espanhola, Leonardo de Santos Nascimento 140 

e Denilson Pereira de Matos, representando o curso de Letras em Língua Inglesa, e Thaíse 141 
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Kelly de Lima Costa e Alexandre Scaico, representando o curso de Ciências da Computação. 142 

A composição foi aprovada por unanimidade com quinze votos favoráveis. 9. INCLUSÕES E 143 

EXCLUSÕES DE PROCESSOS: O professor Estêvão solicitou que o processo 144 

23074.078874/2022-04 fosse retirado de pauta, pois ele não havia conseguido apreciá-lo para 145 

emissão o parecer. 10. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS AD REFERENDUM: A Diretora sub-146 

meteu o processo de n° 23074.056727/2022-65, interessado: Wagner Emanoel Costa, relatora: 147 

Alessa Cristina Pereira de Souza, assunto: Solicitação progressão funcional horizontal – classe 148 

adjunto 1 para adjunto 2, aprovado, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O último 149 

Ad Referendum foi o processo de n° 23074.054235/2022-31, interessado: Departamento de 150 

Ciências Sociais Aplicadas, relator: Anderson Alves dos Santos, assunto: Consulta eleitoral 151 

para escolha dos novos chefe e vice-chefe do DCSA, por unanimidade, com quinze votos fa-152 

voráveis. 11. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: O processo 23074.061575/2022-22 foi reti-153 

rado de pauta devido à ausência do relator e da chefia departamental interessada. A Presidente 154 

submeteu o processo de n° 23074.058926/2022-56, interessada: Surama Santos Ismael da 155 

Costa, relatora: Kátia Regina Gonçalves de Deus, assunto: Comunicação de finalização de dou-156 

torado, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O segundo processo foi o de n° 157 

23074.064504/2022-91, interessado: Marcos Andre Jose Valcacio, relator: Williame Farias Ri-158 

beiro, assunto: Progressão funcional de adjunto I para adjunto II, por unanimidade, com quinze 159 

votos favoráveis. O processo seguinte foi o de n° 23074.064287/2022-33, interessado: Rodrigo 160 

Rebouças de Almeida, relator: Frederico Gustavo Rodrigues França, assunto: Progressão fun-161 

cional adjunto III para adjunto IV, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O quarto 162 

processo foi o de n° 23074.077783/2022-70, interessado: Departamento de Engenharia e Meio 163 

Ambiente, relator: Leonardo de Santos Nascimento, assunto: Regimento interno do DEMA, 164 

por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O próximo processo foi o de n° 165 

23074.069655/2022-15, interessado: Luciana Maria Ribeiro de Oliveira, relator: Kleber da 166 

Silva Barros, assunto: Progressão funcional horizontal de professora adjunta II (602) para ad-167 

junta III (603), por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O sexto processo foi o de n° 168 

23074.071185/2022-27, interessado: Oswaldo Giovannini Junior, relator: João Marcelo Alves 169 

Macedo, assunto: Solicitação de prorrogação de estágio pós doutoral, por unanimidade, com 170 

quinze votos favoráveis. O processo seguinte foi o de n° 23074.068683/2022-69, interessado: 171 

Theofilo Moreira Barreto de Oliveira, relator: Gustavo de Figueiredo Brito, assunto: Justifica-172 

tiva sobre a finalização do doutorado do professor Theofilo Moreira Barreto de Oliveira, por 173 

unanimidade, com quinze votos favoráveis. O oitavo processo foi o de n° 23074.070008/2022-174 

87, interessado: Theofilo Moreira Barreto de Oliveira, relator: João Marcelo Alves Macedo, 175 

assunto: Progressão funcional horizontal de adjunto I para adjunto II, por unanimidade, com 176 

quinze votos favoráveis. O penúltimo processo foi o de n° 23074.087960/2022-92, interessado: 177 

Antônio Alberto Pereira, relator: Fábio Pessoa da Silva, assunto: Progressão funcional hori-178 

zontal de adjunto I para adjunto II, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. O último 179 
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processo foi o de n° 23074.085811/2022-12, interessado: Leonardo de Santos Nascimento, re-180 

latora: Alessa Cristina Pereira de Souza, assunto: Progressão funcional horizontal de adjunto 181 

III para adjunto IV, por unanimidade, com quinze votos favoráveis. 12. ENCERRAMENTO: A 182 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Alexandre Alberto Barreto 183 

Galvão, Administrador, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, 184 

será devidamente assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Rio Tinto - PB, vinte e um 185 

de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, de forma presencial.186 

  

 


