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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia 27 de outubro de 2020 às 14h e 

30min, na plataforma virtual RNP. 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta 1 

minutos, pela plataforma virtual RNP, reuniram-se os conselheiros, devidamente registrados na 2 

lista de presença da reunião. A sessão teve início com a senhora Diretora, profa. Maria Angeluce 3 

Soares Perônico Barbotin saudando a todos e explicando a dinâmica da reunião. 1.MINUTAS 4 

DE RESOLUÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO PARA O 5 

CONSEPE/UFPB: Angeluce iniciou informando que o intuito da reunião é discutir as minutas 6 

de resolução, para que as assessoras de graduação do CCAE e os conselheiros do CCAE no 7 

CONSEPE possam apresentar as propostas do CCAE para as resoluções que tratam de um novo 8 

Período Suplementar remoto na UFPB. O professor Baltazar Macaíba fez a leitura do 9 

documento sobre a deliberação do Departamento de Ciências Sociais/CCAE acerca das 10 

minutas, o referido documento será anexado a esta ata. Após a discussão foram encaminhadas 11 

as seguintes propostas: Síntese da proposta do CCAE para as resoluções: O CCAE não tem 12 

condições de ofertar um novo período suplementar (2020.2) no formato híbrido e nem no 13 

formato presencial, sendo favoráveis a oferta de um período suplementar remoto desde que, a 14 

carga horária permaneça a que já vem sendo praticada nos períodos suplementares anteriores, 15 

considerando a dificuldade dos nossos discentes em acompanhar as disciplinas remotamente; e 16 

a conciliação com as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão por parte dos docentes. 17 

Aprovada com 19 votos favoráveis, 1voto contrário e uma abstenção. Proposta para duração 18 

do novo período suplementar remoto: A proposta da PRG de um novo período suplementar 19 

com duração de fevereiro a junho de 2021, foi aprovada com 15 votos favoráveis, 2 contrários 20 

e 6 abstenções. Proposta do professor Manoel Antônio Elíbio: O professor propôs que Artº 21 

2, Inciso V da resolução que trata do direito de registrar no seu Plano Individual de Trabalho a 22 

carga horária integral para assessores de ensino, pesquisa e extensão, possa se estender em 23 

período parcial aos representantes dos centros no CONSEPE, foi aprovada com 20 votos 24 

favoráveis e 3 abstenções. 2. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser 25 

tratado, a Presidente da reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e 26 

em seguida encerrou a reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, Secretária Executiva, que 27 

secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por 28 
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mim e pelos conselheiros presentes. Rio Tinto – PB, vinte e sete dias do mês de outubro de dois 29 

mil e vinte, às dezesseis horas, de forma remota.  30 


