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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia 22 de setembro de 2020 às 14h e 

30min, na plataforma virtual RNP. 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 prosseguiu com a apreciação da pauta: 1. 4 

Informes: Angeluce iniciou informando sobre as reflexões da Comissão de Biossegurança do 5 

CCAE, e que essas reflexões serão compartilhadas no Fórum de Coordenadores, pois as ações 6 

pensadas necessitam das coordenações para serem implementadas. A presidente continuou 7 

informando que a Reitoria da UFPB divulgou um calendário com treze reuniões do CONSUNI 8 

para finalizar os trabalhos da Comissão Estatuinte. Seguindo com os informes, Angeluce 9 

comunicou que, de acordo com uma demanda da PRAC, o servidor Daniel Santos foi nomeado 10 

para a Assessoria de Eventos do CCAE, e para o período de pandemia, foi criado o canal da 11 

Direção do Centro no Youtube para a realização dos eventos virtuais, onde a Assessoria de 12 

Eventos ficará responsável pelo gerenciamento e apoio aos eventos realizados nessa plataforma. 13 

A Agência de Internacionalização da UFPB solicitou a indicação de um Assessor de 14 

Internacionalização para os Centros, o CCAE indicou o professor Júlio Afonso do DCSA para 15 

o cargo. A PROGEP divulgou um novo Edital de Remoção de TAES, o que provavelmente 16 

acarretará na renovação de aproximadamente noventa por cento do quadro de técnicos 17 

administrativos do CCAE. Angeluce informou ainda que nosso Centro conseguiu enquanto 18 

unidade gestora a primeira adesão a um pregão externo, que foi um pregão de manutenção de 19 

ar-condicionado da UFCG. 2.Aprovação da Ata da 6ª reunião ordinária de 2020: Angeluce 20 

colocou em regime de votação a ata da sexta reunião ordinária, sendo aprovada com dezesseis 21 

votos favoráveis e cinco abstenções. 3.Monitoramento Orçamentário: Professora Angeluce 22 

explanou a situação atual da execução orçamentária do CCAE, o qual o documento será 23 

anexado a essa ata. 4.Ambientes de professores: Sobre a distribuição dos ambientes de 24 

professores, professora Angeluce apresentou a planilha nominal dos docentes por ambiente de 25 

trabalho nas unidades de Rio Tinto e Mamanguape. 5.Processos para Aprovação: Processo 26 

nº23074.066130/2020-39 Interessado: Fernanda Barboza; Relator: Gustavo Brito; Assunto: 27 

Progressão Horizontal(Docente). Processo nº 23074.064216/2020-16; Interessado: Williame 28 

Farias; Relator: Joseilme Gouveia; Assunto: PROGRESSÃO HORIZONTAL (Docente). 29 
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Processo nº23074.061169/2020-29; Interessado: José Elias Filho; Relator: Estêvão Palitot; 30 

Assunto: PROGRESSÃO HORIZONTAL (Docente). Processo nº23074.052647/2020-39; 31 

Interessado: Rodrigo Rebouças; Relator: Angélica Acioly; Assunto: PROGRESSÃO 32 

HORIZONTAL (Docente). Processo nº23074.061623/2020-90; Interessado: Marcos André 33 

Valcácio; Relator: Leonardo Nascimento; Assunto: PROGRESSÃO HORIZONTAL (Docente). 34 

Todos os processos foram aprovados com dezenove votos favoráveis e uma abstenção.6. 35 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente da 36 

reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e em seguida encerrou a 37 

reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, Secretária Executiva, que secretariei esta reunião, 38 

lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros 39 

presentes. Rio Tinto – PB, vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis 40 

horas e três minutos, de forma remota.  41 


