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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 seis de setembro de 2021, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

 

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

minutos, pela plataforma virtual RNP, sob presidência da professora Maria Angeluce Soares 2 

Perônico Barbotin, diretora do CCAE, reuniram-se os conselheiros: Prof. Erivaldo Pereira do 3 

Nascimento, vice-coordenador do Centro, Profª. Angélica de Souza Galdino Acioly, 4 

coordenadora de Design, Profª. Carla Soraia Soares de Castro, coordenadora de Ecologia, Profª. 5 

Claudilene Gomes da Costa, coordenadora de Matemática, Prof. Fábio Pessoa da Silva, 6 

coordenador de Letras, Prof. Frederico Gustavo Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, 7 

Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe do DDesign, Prof. José Adson Oliveira Guedes da 8 

Cunha, coordenador de Sistema da Informação, Prof. José Jassuípe da Silva Morais, chefe do 9 

DCSA, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Profª. Kátia Regina Gonçalves de 10 

Deus, coordenadora de Secretariado Executivo Bilíngue, Profª. Lara Santos de Amorim, 11 

subchefe do DCS, Prof. Leonardo de Santos Nascimento, coordenador de Letras Inglês EAD, 12 

Profª. Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora de Administração, Profª. 13 

Maria Valdenice Resende Soares, coordenadora de Pedagogia, Prof. Marco Aurélio Paz Tella, 14 

coordenador da pós-graduação de Antropologia, Prof. Osmar Hélio Alves Araújo, chefe do 15 

DED, Prof. Sávio Roberto Fonseca de Freitas, chefe do DL, Profª. Thaise Kelly de Lima Costa, 16 

coordenadora de Ciências da Computação e Prof. Williame Farias Ribeiro, chefe do DEMA. 17 

A sessão teve início com a senhora diretora saudando a todos e prosseguiu com a apreciação 18 

da pauta. 1. INFORMES: A diretora iniciou com os informes da Direção do Centro registrando 19 

duas mudanças na equipe do CCAE. A professora Angeluce informou que a primeira mudança 20 

ocorreu na coordenação de assistência estudantil, setor no qual a servidora Daniela era a 21 

coordenadora e nutricionista e que esta, no entanto, recebeu o convite para assumir a 22 

Superintendência de Restaurante Universitário da UFPB. Dessa forma, ela continua como 23 

nutricionista do CCAE, mas não assume a coordenação do setor, que passa a ser assumida por 24 

Aline, secretária do Centro, que vai acumular as duas funções: de secretária e de coordenadora. 25 

A diretora também informou que a outra alteração ocorreu na assessoria administrativa, setor 26 

no qual o servidor Wellington estava na chefia, mas que, com o seu processo de remoção, passa 27 

a ser assumido por Gilkaline. A diretora asseverou que esse será um processo de transição 28 

tranquilo, porque, desde dezembro do ano anterior, foi iniciado o diálogo e a formação para 29 

Gilkaline substituir Wellington. A diretora agradeceu a Aline e Gilkaline por aceitarem esses 30 

desafios no campus IV, ressaltou que a Direção de Centro estará ao lado delas para auxiliar em 31 

tudo que for possível, para que elas possam dar a melhor contribuição. Seguindo com os 32 

informes, a professora Angeluce informou sobre a execução orçamentária e disse que esse ano 33 

está sendo um dos momentos mais difíceis, devido a esse período de pandemia não ter 34 

determinadas despesas e que um volume de recurso de custeio acaba não sendo utilizado. 35 

Também informou que é muito difícil utilizar esses recursos dentro da rubrica de custeio, 36 
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devido às limitações dos pregões dentro dessa rubrica. A diretora informou que, esse ano, a 37 

princípio, isso seria uma vantagem porque o Centro poderia utilizar esse recurso de custeio 38 

para investir nas reformas do auditório, biblioteca, bloco E e quadra de Mamanguape. No 39 

entanto, segundo a diretora, a Direção está com problemas com a SINFRA, porque o contrato 40 

da empresa que assume a parte de manutenção terminará entre novembro e dezembro. Ela 41 

também informou que já transferiu o recurso, mas teve uma reunião com a CODEOR 42 

(Coordenação de Orçamento), na sexta-feira que antecedeu a reunião do Conselho, e a Direção 43 

está com muito receio de que essas reformas não sejam realizadas e que o recurso retorne para 44 

o Centro. A presidente do Conselho informou que o recurso é de, aproximadamente, cento e 45 

trinta mil reais e que a Direção, a assessoria administrativa e a subprefeitura estão trabalhando 46 

para que realmente o recurso seja devidamente gasto. Ela informou que, além disso, a 47 

CODEOR pela primeira vez solicitou ao MEC a mudança de recursos de custeio para capital, 48 

o que seria muito bom para o Centro, mas teria ocorrido um entrave na questão dos pregões, 49 

porque a Direção podia solicitar pela primeira vez a migração de recursos de custeio para 50 

capital com bases nos pregões existentes, mas esses não correspondiam com as prioridades 51 

apontadas pelos conselheiros no levantamento feito no âmbito do Centro. A professora 52 

esclareceu que teria sido adquirido aquilo que foi possível e que foi pedida uma transferência 53 

de aproximadamente oito mil reais. No entanto, ela informou que, no dia da finalização da 54 

movimentação, a PRA entrou em contato solicitando que o CCAE realizasse um 55 

remanejamento de custeio para capital de, aproximadamente, setenta mil reais, relacionados a 56 

um pregão que a PRA tinha realizado apenas para o CCAE, para itens específicos relacionados 57 

aos laboratórios do DEMA. A professora Angeluce ainda informou que esse pregão vencia 58 

naquela data, então a Direção fez o remanejamento, de um valor bem considerável, mas que 59 

aquela situação não poderia ter sido realizada de outra forma. A diretora informou que solicitou 60 

o remanejamento e que a reitoria o fez de imediato, mas que não foi utilizado todo o recurso, 61 

porque, dentro do pregão, o fornecedor teve problema em uma parte dos itens, tendo sido 62 

utilizado somente metade do montante. Ela ressaltou que existiu uma sobra de trinta e oito mil 63 

e novecentos reais do que foi remanejado e que a Direção já planejou o uso desse valor, 64 

seguindo as prioridades que os conselheiros tinham apontado, mas priorizando uma demanda 65 

coletiva que é a do auditório. A diretora informou que conseguiu, este ano, em conjunto com a 66 

PRA, finalizar um pregão para itens do auditório e que vai conseguir comprar vários itens 67 

necessários com o recurso. Ela também ressaltou que, quando concluir, levará o relatório ao 68 

Conselho, como de costume, mas que está trazendo essas atualizações pontuais porque está 69 

sendo difícil gerir a execução orçamentária no ano corrente. A diretora encerrou as falas sobre 70 

a execução orçamentária informando sobre a emenda parlamentar que o professor Paulo 71 

Palhano articulou com o deputado Frei Anastácio em dois mil e dezenove e disse que abriu, 72 

recentemente, um processo solicitando cem mil reais à CODEOR, por conta do pregão que a 73 

PRA conseguiu finalizar, mas que a CODEOR ainda não tinha uma posição sobre a 74 

possibilidade de liberação do recurso. A diretora seguiu com os informes e trouxe uma 75 

observação em relação à tramitação de processos. Nesse informe, ela relembrou da solicitação 76 

de que os conselheiros não mandem os processos para o Centro antes da reunião, porque, na 77 

ocasião, o parecer ainda não está aprovado. Dessa forma, a presidente instrui que os 78 

conselheiros devem apresentar o parecer na reunião, momento em que este será discutido, 79 

podendo ser aprovado ou não, e somente após a reunião devem incluir o parecer e encaminhar 80 

para a secretaria. A diretora também alertou aos conselheiros que, quando estes receberem um 81 

processo e perceberem ausência de documentação ou a necessidade de uma informação 82 
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complementar, devem baixar o processo em diligência e colocar um ofício encaminhando o 83 

processo, para que a pessoa interessada complemente as informações. A professora Angeluce 84 

também chamou atenção sobre o processo de revisão de PPC dos cursos e informou sobre a 85 

importância de tornar os cursos cada vez melhores, dentro das condições, sobretudo de pessoal. 86 

A diretora informou que não se pode, em uma reforma do PCC, acrescentar disciplinas que 87 

possam resultar na necessidade de contratação de novos professores, porque não é uma decisão 88 

para a qual o Centro tenha autonomia. Em seu último informe, a presidente ressaltou que as 89 

eleições de coordenação de cursos e chefias de departamentos têm gerado diálogos com a 90 

Direção e o surgimento de dúvidas bem pertinentes. Ela informou que uma delas é sobre a 91 

possibilidade de, quando ocorrer inscrição de chapa única, não realizar consulta pública e que, 92 

sobre esse tema, a professora Angélica, de Design, realizou uma consulta à Procuradoria 93 

Jurídica. A diretora informou que, além disso, quando o curso de Design terminou a resolução, 94 

a orientação foi passá-la para a procuradoria fazer os ajustes que o curso gostaria de fazer e que 95 

o Centro não tinha assegurado em nenhum local. A diretora explicou que na UFPB há uma 96 

resolução que trata de eleição para reitor e diretor, mas não tem resolução para as coordenações 97 

de curso e chefias de departamento. Ela informou, ainda, que, a partir dessas consultas formais 98 

e informais, a Direção vai criar resoluções do Centro para coordenações de curso e chefias de 99 

departamento. A diretora comunicou que, em breve, a Direção vai trazer para o Conselho duas 100 

minutas de resolução, uma para departamento e outra para coordenação de curso. A diretora 101 

informou que está dialogando sobre o tema recorrentemente no CONSUNI, relembrou que 102 

houve um processo que quase anulou cinco eleições da universidade e na última reunião, o 103 

CONSUNI praticamente iria anular a eleição do CCM. A diretora informou que tem insistido 104 

para que a reitoria traga uma minuta nova e que, a partir dela, a Direção vai revisar também a 105 

resolução de escolha de Direção de Centro, para trazer para o Conselho. Em seguida, com a 106 

palavra, o professor Marco Aurélio anunciou o falecimento de um professor do PPGA, em 107 

consequência da COVID-19, e também informou que o PPGA, no ano corrente, completa dez 108 

anos. O professor informou que, para comemorar esses dez anos, nos dias treze, quinze e 109 

dezesseis de setembro, serão realizados pequenos eventos remotos. Na sequência, a professora 110 

Lara informou que o PPGA vai lançar o livro em comemoração aos dez anos e comunicou 111 

também sobre a dificuldade de corresponder à demanda de disciplinas de filosofia que são 112 

ofertadas pelo DCS. A subchefe do DCS informou que, no semestre passado, o departamento 113 

teve que negar um número grande de disciplinas. Informou também que teve uma conversa 114 

com a diretora Angeluce e está iniciando um processo de solicitação de mais um código de 115 

vaga para tentar resolver esse problema. A mesma professora informou sobre o lançamento do 116 

livro do DCS e um livro em conjunto com o DEMA. Em seguida, a professora Angélica fez 117 

uso da palavra para informar que saiu a portaria de renovação de reconhecimento do curso de 118 

Design. Na sequência, o professor Jassuípe informou sobre os problemas com as bolsas PIBIC 119 

e sobre o edital que saiu com o resultado para indicar os bolsistas no domingo à noite. Ele pediu 120 

para que os professores olhassem a origem da bolsa no SIGAA e informou que entendeu que a 121 

maioria das bolsas serão UFPB e CNPq e um número bem menor será da FAPESQ, em uma 122 

vertente de segunda bolsa. Para finalizar, o professor lembrou sobre o prazo de indicação de 123 

bolsista e sobre a seleção de bolsista PIBIC/PIVIC. 2. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: 124 

“IV EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA DO SÃO FRANCISCO: APOIO E COLABORAÇÃO 125 

DO CAMPUS IV” E “WEB-SIG UFPB E INCLUSÃO DO CAMPUS IV”: Para dar início 126 

à apresentação, a professora Angeluce passou a palavra para a professora Nadjacleia. A 127 

professora Nadjacleia agradeceu o espaço na reunião do Conselho de Centro e passou a fala ao 128 
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coordenador Emerson Soares, da UFAL, para falar sobre a Expedição Científica do São 129 

Francisco. O professor Emerson Soares agradeceu a todos e fez um breve panorama do 130 

trabalho, informando que envolve cerca de vinte e duas instituições. Ele registrou que, desde o 131 

ano de dois mil e seis, observava em São Francisco muitas informações pulverizadas e que 132 

precisava consolidar os trabalhos que envolviam o São Francisco, face às mudanças com a 133 

chegada das hidrelétricas. Segundo o professor, são nove hidrelétricas que regem a bacia do 134 

São Francisco e quinhentos e cinco municípios têm problemas, que são levados à calha 135 

principal do rio. O professor informou que as expedições são um projeto anual de trezentos e 136 

cinquenta mil reais e que há outro projeto de três milhões de reais de monitoramento. Também 137 

informou que esses trabalhos vão até dois mil e vinte e cinco, existindo a possibilidade de serem 138 

prorrogados até dois mil e trinta. O coordenador também mencionou que o trabalho é 139 

financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, diretamente pelo ministro 140 

Marcos Pontes. O mesmo professor informou que o projeto começou pelos problemas que o 141 

São Francisco apresenta, que são de cunho ambiental, social e econômico. Ele explicou que os 142 

problemas que afetam o rio São Francisco são as hidrelétricas, a agricultura, a irrigação, a 143 

pecuária, o desmatamento, o lixo e os contaminantes. Após trazer informações gerais sobre o 144 

projeto, o professor Emerson informou que a quarta Expedição Científica do São Francisco de 145 

2021 será entre os dias trinta e um de outubro e dez de novembro. Ele ressaltou que terão duas 146 

embarcações de grande porte, nas quais terão dois laboratórios flutuantes, onde eles irão 147 

dormir, comer e trabalhar. Os barcos laboratórios irão comportar oitenta pessoas, sendo 148 

sessenta e seis pesquisadores, mais a tripulação e a equipe de jornalistas. Também terão cinco 149 

lanchas de apoio, cinco caminhonetes de apoio em terra, dez prefeituras apoiando os trabalhos 150 

em campo, um catamarã e um avião não tripulável. Em seguida, o professor Emerson agradeceu 151 

pela oportunidade de apresentar o projeto. A professora Nadjacleia também agradeceu ao 152 

professor Emerson e informou que, diante da magnitude do projeto, achou importante trazer a 153 

apresentação para que todo Centro tomasse conhecimento de que professoras do campus IV 154 

estão participando da expedição e que irão pela primeira vez levar uma discente do curso de 155 

Ecologia, que irá também ficar embarcada, irá trabalhar no mapeamento da vegetação ciliar e 156 

também irá ficar imensa nos laboratórios embarcados. O professor Emerson retomou a palavra 157 

para dizer que, segundo o ministro Marcos Pontes, essa é a maior expedição científica do Brasil 158 

atualmente e que o trabalho tem mais de um bilhão em equipamento, aos quais a comunidade 159 

também terá acesso. Em seguida, a professora Milena fez uso da palavra para agradecer a 160 

receptividade de todos no Centro e reforçou a fala sobre a importância do apoio do Centro 161 

nessa viabilização da participação dos estudantes. Ela informou também que já tem uma 162 

estudante selecionada para a expedição e que, sem o apoio do Centro, elas não conseguiriam 163 

integrar e ter acesso a essa oportunidade. Na sequência, a professora Nadjacleia retomou a 164 

palavra para apresentar o projeto Web-Sig: Acesso livre à distribuição espacial dos ambientes 165 

físicos da UFPB. A professora Nadjacleia explanou que o projeto consiste no mapeamento dos 166 

ambientes construídos da UFPB em todos os campi e que o projeto não só faz o mapeamento, 167 

mas também a identificação, por meio da inteligência geográfica, sobre qual é o uso desses 168 

ambientes e insere no banco de dados de informações espaciais informações diversas. Ela 169 

acrescentou que o Web-Sig tem a função de mapear e agregar novas informações ao banco de 170 

dados espacial e que, ao longo dos quatros anos trabalhando com a ferramenta, já 171 

disponibilizou onze Centros de ensino, localizados no campus I. Ela também informou que 172 

colocou como meta para esse semestre a inserção do campus IV e que começou a fazer o 173 

mapeamento do campus em novembro de dois mil e vinte. A professora Nadjacleia comunicou 174 
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que conseguiu concluir o campus IV e que a ideia agora é conseguir disponibilizar todas as 175 

informações geradas para o público. A professora agradeceu à Direção de Centro, à 176 

subprefeitura, a Celestino e a Maxwel, durante esse processo. A professora Nadjacleia seguiu 177 

sua apresentação com os resultados do projeto e apresentou o mapeamento do campus. Ela 178 

explicou a disposição dos ambientes do campus IV e que conseguiu mapear quais são os 179 

ambientes que estão sem uso e sem identificação. Ela também apresentou o banco de dados e 180 

explicou que é uma tabela para cada pavimento. Além disso, a professora informou que, quando 181 

os dados estiverem disponíveis no Web-Sig, a comunidade acadêmica e o público externo vão 182 

conseguir se localizar melhor quando estiverem procurando determinado ambiente. A 183 

professora finalizou agradecendo a atenção de todos. Na sequência, a professora Angeluce 184 

agradeceu e abriu fala, para caso alguém tivesse algum comentário. A professora Nadjacleia 185 

sinalizou que o projeto consegue de uma forma rápida destacar quais são os ambientes que 186 

estão precisando de numeração e identificação facilitando o trabalho da administração. A 187 

professora Angeluce, por sua vez, destacou que, quando as atividades voltarem ao presencial, 188 

a ferramenta vai ajudar bastante os eventos, principalmente quando o Centro receber pessoas 189 

de fora do campus. A professora Nadjacleia comunicou que já tem o PDF com o mapeamento 190 

pronto e que, se o Centro quiser, poderá disponibilizar o material com o mapeamento detalhado, 191 

apenas não vai ter a questão da dinâmica, pois vai ser um PDF fixo. A professora Angeluce 192 

mais uma vez agradeceu a professora Nadjacleia, que fez uso da palavra novamente para 193 

agradecer e se despedir dos conselheiros. 3. APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO 194 

ORDINÁRIA DE 2021: A professora Angeluce colocou em regime de votação a Ata da 7ª 195 

reunião ordinária de dois mil e vinte um, tendo sido aprovada com dezessete votos favoráveis 196 

e três abstenções. 4. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Continuando a reunião, a diretora 197 

colocou em regime de votação os seguintes processos: Processo n° 23074.074927/2021-70, 198 

interessado: José Laudelino de Menezes Neto, relator: José Jassuípe da Silva Morais, assunto: 199 

Progressão funcional horizontal, referente ao biênio 2019-2021 de adjunto C, nível III (603), 200 

para adjunto C, nível IV (604), do docente José Laudelino de Menezes Neto, aprovado, por 201 

unanimidade, com dezoito votos favoráveis; Processo n° 23074.079819/2021-03, interessado: 202 

Luiz Mauricio Fraga Martins, relator: Leonardo dos Santos Nascimento, assunto: Progressão 203 

funcional horizontal, referente ao biênio 2019-2021, da categoria de adjunto C, nível I (601), 204 

para adjunto C, nível II (602), do docente Luiz Mauricio Fraga Martins, aprovado, por 205 

unanimidade, com dezenove votos favoráveis; Processo n° 23074.0814117/2021-22, 206 

interessado: Joelson Nogueira de Carvalho, relatora: Márcia Maria de Medeiros Travassos 207 

Saeger, assunto: Progressão funcional horizontal, referente ao biênio 03/2017 - 03/2019, da 208 

categoria de adjunto C, nível III (603), para adjunto C, nível IV (604), do docente Joelson 209 

Nogueira de Carvalho, aprovado, por unanimidade, com dezenove votos favoráveis; Processo 210 

n° 23074.075270/2021-24, interessado: Marilza Pereira Valentini, relator: Sávio Roberto 211 

Fonseca de Freitas, assunto: Progressão funcional horizontal, referente ao biênio 2018-2020, 212 

da categoria de adjunto C, nível II (602), para adjunto C, nível III (603), da docente Marilza 213 

Pereira Valentini, aprovado, por unanimidade, com dezenove votos favoráveis. A professora 214 

Angeluce relembrou que a professora Angélica em outras reuniões se colocou à disposição para 215 

fazer uma sistematização de algumas orientações dos processos de progressão funcional. A 216 

diretora informou que a professora Angélica fez e encaminhou por e-mail à Direção do Centro. 217 

A presidente informou que iria compartilhar com os conselheiros e expressou que isso ajudaria 218 

a padronizar a emissão de parecer. A professora Angélica comunicou que, em outra reunião, o 219 

professor Erivaldo falou a respeito e disse que iria compartilhar o material do pessoal do 220 
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Departamento de Letras. Ela informou que analisou o material do Departamento de Letras e 221 

que ele é bem mais completo, então acredita que nem precisaria mais mandar o que foi feito 222 

por ela. A professora Angeluce agradeceu à professora Angélica, disse que vai partilhar o que 223 

foi elaborado pelo Departamento de Letras e pediu desculpas pela falha de comunicação. 224 

Continuando a reunião, a diretora colocou em regime de votação os seguintes processos: 225 

Processo n° 23074.082368/2021-50, interessados: Erivaldo Pereira do Nascimento e Laurênia 226 

Souto Sales, relator: José Adson Oliveira Guedes da Cunha, assunto: Solicitação de apreciação 227 

e aprovação do curso de extensão “Novas tecnologias e ensino de leitura”, aprovado, por 228 

unanimidade, com dezoito votos favoráveis. A professora Angeluce chamou atenção para 229 

quando um professor tiver interesse em propor algum curso de extensão, informando que o 230 

processo do professor Erivaldo junto com a professora Laurênia pode servir de referência, 231 

porque essa é uma prática recente no Centro e que o último processo aprovado está bem 232 

estruturado. A diretora retoma a apreciação e coloca em regime de votação os seguintes 233 

processos: Processo n° 23074.055342/2021-21, interessado: Emmanuel de Sousa Fernandes 234 

Falcão, relatora: Maria Valdenice Resende Soares, assunto: Prorrogação de afastamento de 235 

longa duração para realização de curso de doutorado - UFPB / CE / PPGCR pelo professor 236 

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão, aprovado, por unanimidade, com dezoito votos 237 

favoráveis; Processo n° 23074.086107/2021-74, interessado: Aurília Coutinho Beserra de 238 

Andrade, relator: Dimmitre Morant Vieira Gonçalves Pereira, assunto: Requerimento de 239 

afastamento para capacitação docente em nível de doutorado - com duração de 36 meses da 240 

professora Aurília Coutinho Beserra de Andrade, aprovado, por unanimidade, com vinte votos 241 

favoráveis; Processo n° 23074.086154/2021-66, interessado: DEMA - Departamento de 242 

Engenharia e Meio Ambiente, relator: Fábio Pessoa da Silva, assunto: Consulta de edital para 243 

eleição de chefe e subchefe do DEMA/CCAE/UFPB, aprovado, por unanimidade, com vinte 244 

votos favoráveis. 5. INCLUSÃO: A professora Angélica perguntou sobre o ponto referente ao 245 

envio do material para a PRG. A diretora, então, contextualizou a situação, para que os 246 

conselheiros pudessem discutir e tomar uma decisão. A diretora informou que a professora 247 

Angélica fez uma sugestão por e-mail de que, mesmo a Direção não tendo mais obrigação de 248 

encaminhar os relatórios para a PRG, fosse encaminhado o parecer com os dados do semestre 249 

letivo dois mil e vinte ponto dois, dos departamentos e coordenações que o prepararam. A 250 

professora Angélica complementou a fala, comunicando que, como a suspensão da 251 

obrigatoriedade foi no último dia, ela acredita que a maioria elaborou o documento, discutiu e 252 

aprovou em seus colegiados. Ela disse que entende que a Direção deveria enviar independente 253 

da obrigatoriedade, porque já foi elaborado. A professora Angeluce informou que não recebeu 254 

de todos e que o DCS, o DCSA, o DEMA, e as coordenações de Matemática, Antropologia, 255 

Contábeis e Secretariado não encaminharam para o Centro. A diretora completou que a Direção 256 

não tem o material de todo mundo e acha importante discutir uma decisão na reunião. O 257 

professor Fábio comunicou que o curso de Letras fez o relatório, que foi um trabalho imenso e 258 

que foi apresentado na reunião pedagógica com todos os professores do curso para publicizar 259 

e partilhar as informações. Em seguida, ele informou que, pelo material estar pronto, 260 

encaminhar seria o menor trabalho. Contudo, ele explicou que deveria pensar sobre a 261 

viabilidade de ser enviada uma parte e outra não. O professor Marco Aurélio informou que fez 262 

essa discussão no DCS e decidiram que o departamento não faria o relatório e defendeu que 263 

não deveria ser encaminhado à PRG, ressaltando que o professor Fábio Pessoa teria dado um 264 

encaminhamento mais produtivo, utilizando o material para trabalhar internamente com o 265 

curso, os discentes e o corpo docente. Não havendo mais falas, a diretora colocou em votação 266 
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a proposta de envio do material do semestre dois mil e vinte ponto dois, que já havia sido 267 

elaborado pelos departamentos e coordenações, tendo sido rejeitado com oito votos contrários, 268 

cinco favoráveis e três abstenções. 6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não havendo 269 

mais nada a ser tratado, a presidente, professora Angeluce, agradeceu a participação de todos 270 

e todas e deu por encerrada a reunião. Eu, Aline Romão da Silva, assistente em administração, 271 

que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada 272 

por mim e pelos Conselheiros presentes. Rio Tinto - PB, seis dias do mês de setembro do ano 273 

de dois mil e vinte um, às dezesseis horas e quarenta e quatro minutos, de forma remota. 274 


