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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia quatorze de dezembro de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 1 
minutos, pela plataforma virtual RNP, sob presidência da professora Maria Angeluce Soares 2 

Perônico Barbotin, Diretora do Centro, reuniram-se os conselheiros: Profª. Alexandra Barbosa 3 
da Silva, coordenadora da pós-graduação de Antropologia, Profª. Angélica de Souza Galdino 4 
Acioly, coordenadora de Design, Prof. Antonio Manoel Elíbio Junior, coordenador de Letras 5 

Espanhol EAD, Prof. Baltazar Macaíba de Sousa, chefe do DCS, Profª. Carla Soraia Soares de 6 
Castro, coordenadora de Ecologia, Profª. Claudilene Gomes da Costa, coordenadora de 7 

Matemática, Prof. Dimmitre Morant Vieira Gonçalves Pereira, coordenador de Ciências 8 

Contábeis, Prof. Estevão Martins Palitot, coordenador de Antropologia, Profª. Evelise Marcia 9 

Locatelli de Souza, subchefe do DEMA, Profª. Fernanda Barbosa de Lima, subchefe do DL, 10 
Profª. Francisca Janete da Silva Adelino, coordenadora de Secretariado Executivo Bilíngue, 11 

Prof. Frederico Gustavo Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, Prof. Gustavo de 12 
Figueiredo Brito, chefe do DDesign, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Prof. 13 
José Jassuípe da Silva Morais, chefe do DCSA, Profª. Juliana de Albuquerque Gonçalves 14 

Saraiva, coordenadora de Sistemas de Informação, Prof. Leonardo de Santos Nascimento, 15 
coordenador de Letras Inglês EAD, Profª. Luana Francisleyde Pessoa de Farias, vice-16 

coordenadora de Letras, Profª. Márcia Maria de Medeiros Travassos Seager, coordenadora de 17 
Administração, Prof.ª Maria Valdenice Resende Soares, coordenadora de Pedagogia, Profª. 18 

Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti, vice-coordenadora do PROFLETRAS, Prof. Osmar 19 
Hélio Alves Araújo, chefe do DED, Profª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de 20 
Ciências da Computação e Gilkaline Meireles Pereira da Lucena, representante dos técnico-21 

administrativos. A sessão teve início com a senhora Diretora saudando a todos e prosseguiu 22 
com a apreciação da pauta: 1.INFORMES: Angeluce iniciou informando que o relatório 23 
completo da execução orçamentária do ano de dois mil e vinte será apresentado, juntamente 24 
com a proposta orçamentária para o próximo ano, na primeira reunião do Conselho de Centro 25 

de dois mil e vinte e um, que acontecerá em fevereiro; comunicou que o CCAE mantém a 26 
expectativa de recebimento dos recursos orçamentários adicionais solicitados pela Direção e 27 
que os professores Joseilme Fernandes e Carlos Eduardo (Hacks) do DCX, em contato com a 28 
PRAPE, solicitaram recurso extra visando a atualização dos laboratórios que atendem os cursos 29 
de Bacharelado em Sistemas de Informação (SI) e Licenciatura em Ciências da Computação 30 
(LCC); informou que o recurso previsto para a aquisição de itens como tapetes sanitizantes, 31 
totens de álcool e outros materiais direcionados para um possível retorno às atividades 32 
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presenciais não foi utilizado para este fim, uma vez que os pregões necessários não foram 33 
finalizados; desta forma, este recurso foi distribuído entre itens de custeio que ainda tinham 34 
saldo, sendo possível o empenho de materiais para a comemoração dos quinze anos de 35 
existência do campus IV, tais como: camisetas, garrafas, xícaras, botons e calendários, processo 36 

esse realizado com o apoio da Assessoria Administrativa, da Coordenação de Assuntos 37 
Educacionais e Integração Regional (CASEIR) e da professora Angélica Acioly, coordenadora 38 
do curso de Design. A presidente comunicou sobre a realização de duas reuniões do CONSUNI 39 
sob gestão do professor Valdiney, estando a última reunião extraordinária pautada na discussão 40 

de uma minuta de resolução em apoio a projetos de ensino remoto; a partir da minuta, será 41 
publicada uma chamada interna, na qual os docentes que apresentem necessidade de aquisição 42 
de equipamentos para ministrar aulas remotas possam concorrer à seleção. Angeluce frisou 43 

ainda que as reuniões do CONSUNI e do CONSEPE têm sido tensas, dadas as circunstâncias 44 
de nomeação do prof. Valdiney, que tomou posse como reitor sem receber votos dentro dos 45 
Conselhos Superiores, e desejou que a normalidade institucional seja restabelecida o mais 46 
brevemente possível. Seguindo com os informes, professora Angeluce parabenizou a realização 47 

do encontro inaugural do Fórum Permanente da Sustentabilidade, ação realizada pelo 48 
PPGEMA/UFPB, PPGA/UFPB, Direção de Centro/CCAE e pelo grupo de pesquisa IRIS, 49 
coordenado pelo professor Rafael Raimundo, assim como parabenizou a realização do VII 50 

Seminário Internacional de Práticas Educativas (SECAMPO), organizado a cada dois anos pelo 51 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Etnias e Economia Solidária (GEPeeeS), 52 

coordenado pelo professor Paulo Palhano. Elisa Marques, secretária da Direção, explicou o 53 

processo de definição das representações dos técnico-administrativos no Conselho de Centro, 54 

que aconteceu a partir de uma pesquisa de interesse realizada via formulário enviado por e-mail 55 
a todos os servidores da categoria; como resultado da pesquisa, duas servidoras manifestaram 56 

interesse e disponibilidade, sendo escolhidas para comporem este Conselho: Gilkaline Meireles 57 
Pereira da Lucena (titular) e Elisa Marques Pereira da Costa (suplente); Angeluce deu as boas-58 
vindas às novas conselheiras e Gilkaline afirmou que deseja contribuir na tomada de decisões 59 

para o bem comum do centro.  Em seguida, Angeluce apresentou as novas chefias do GTIC e 60 
da Assessoria Administrativa, respectivamente: Valter Bezerra e Wellington Lucena, que se 61 

apresentaram brevemente aos presentes, e informou que a agenda de contatos com todos os 62 
servidores do CCAE foi atualizada e será encaminhada em breve para os conselheiros e demais 63 
chefias. Como último informe, a presidente descreveu brevemente os principais pontos da 64 

reunião de hoje do CONSEPE, que finalizou as deliberações acerca das resoluções dos encargos 65 
docentes, dos calendários acadêmicos e da oferta de componentes curriculares para o período 66 

de 2020.2, ficando decidida a oferta de um período suplementar por meio de ensino remoto e/ou 67 
híbrido, mantendo-se, portanto, a decisão anteriormente deliberada por este Conselho de Centro 68 

na oferta de um período remoto para o próximo semestre no campus IV. 2.APROVAÇÃO DAS 69 

ATAS DA 7ª, 8ª e 9ª REUNIÕES ORDINÁRIAS E 3ª e 4ª REUNIÕES 70 
EXTRAORDINÁRIAS DE 2020: Angeluce colocou em regime de votação a ata da sétima 71 
reunião ordinária, sendo aprovada com vinte e um votos favoráveis e três abstenções, seguida 72 
da ata da oitava reunião ordinária, aprovada com vinte e um votos favoráveis e três abstenções 73 

e da ata da nona reunião ordinária, aprovada com vinte votos favoráveis e quatro abstenções. A 74 
ata da terceira reunião extraordinária foi colocada em votação, sendo aprovada com dezesseis 75 
votos favoráveis e oito abstenções, seguida da ata da quarta reunião extraordinária, aprovada 76 
com dezesseis votos favoráveis e oito abstenções. 3.PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 77 
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DO CCAE: Após contribuições dos presentes e breve discussão promovida, o Protocolo de 78 
Biossegurança do CCAE, que será anexado a esta ata e encaminhado à Comissão de 79 
Biossegurança da UFPB após finalizados os ajustes propostos, seguiu para apreciação do 80 
Conselho, sendo aprovado com vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção. 81 

4.CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONSELHO DE CENTRO EM 2021: Angeluce 82 
colocou em regime de votação a proposta de calendário para as reuniões do Conselho de Centro 83 
no ano de dois mil e vinte e um, sendo aprovado por unanimidade com vinte e um votos 84 
favoráveis. 5.APROVAÇÃO AD REFERENDUM: Processo nº 23074.082276/2020-15; 85 

Interessado: Eddla Karina Gomes Pereira; Relator: Frederico Gustavo França; Assunto: 86 
Progressão Horizontal da Professora Eddla Karina Gomes Pereira de Adjunto II (602) para 87 
Adjunto III (603), aprovado com vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. 88 

6.APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Processo nº 23074.101077/2020-86; Interessado: Profa. 89 
Dra. Maria do Rosário Silva Leite; Relator: Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger; 90 
Assunto: Avaliação de Estágio Probatório, aprovado por unanimidade com vinte e cinco votos 91 
favoráveis. 7.INCLUSÕES: Processo nº 23074.103681/2020-06; Interessado: Departamento 92 

de Letras - CCAE; Relator: Antônio Manoel Elíbio Júnior; Assunto: Revisão do Plano 93 
Quinquenal de Capacitação Docente, Interstício 2018-2023, aprovado por unanimidade com 94 
vinte e quatro votos favoráveis. 8.ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada 95 

a ser tratado, a Presidente da reunião, a profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de 96 
todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Elisa Marques Pereira da Costa, assistente em 97 

administração, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será 98 

devidamente assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Rio Tinto – PB, quatorze dias 99 

do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e dez minutos, de forma remota.  100 


