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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 21 de outubro de 2020 às 14h e 

30min, na plataforma virtual RNP. 

Aos vinte e um 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 prosseguiu com a apreciação da pauta:  4 

1.Informes: Angeluce iniciou parabenizando as equipes organizadoras dos livros do DCSA e 5 

DED/CCAE que foram publicados. Sobre a assessoria de internacionalização, a professora 6 

informou que professor Rafael do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente aceitou 7 

compor a assessoria do CCAE e em breve irá compartilhar um plano de internacionalização 8 

para o CCAE. A presidente lembrou que em novembro de 2019 o serviço de manutenção dos 9 

centros por meio da Superintendência de Infraestrutura, sofreu uma alteração no formato de 10 

prestação desse serviço, o que resultou na demissão do pessoal terceirizado de manutenção do 11 

CCAE, a Direção de Centro do CCAE irá encaminhar aos conselheiros um levantamento dos 12 

serviços solicitados, atendidos e pendentes do ano de dois mil e vinte para acompanhamento 13 

das solicitações. Angeluce comunicou que a Comissão de Biossegurança do CCAE se reuniu 14 

no dia vinte e nove de setembro com o fórum de coordenadores, para discutir os protocolos de 15 

retorno às atividades presenciais no momento oportuno; na referida reunião ficou encaminhado 16 

que os coordenadores dialogarão com os colegiados de cursos sobre a questão pedagógica para 17 

o retorno presencial das atividades. A presidente anunciou que a Reitoria da UFPB encerrou as 18 

discussões sobre o Estatuto da Universidade, deixando a conclusão dos trabalhos no âmbito do 19 

CONSUNI  para a próxima gestão, no entanto até o ponto que estatuto foi aprovado, há um 20 

artigo que aponta para a necessidade de divisão do CCAE para se adequar ao estatuto da 21 

universidade, que determina que não pode existir um campus com sedes em dois municípios 22 

diferentes, nem dois campi num mesmo município, a partir disso a Direção solicitou um 23 

quantitativo maior de servidores técnicos à reitoria antecipando as medidas a futura divisão do 24 

CCAE, mas até o momento não obteve resposta à demanda. Sobre a execução orçamentária 25 

Angeluce lembrou que a Pró Reitoria de Administração informou o prazo de execução até o dia 26 

vinte e seis de outubro, dessa  forma os departamentos que ainda tiverem saldo de recurso, os 27 

valores serão remanejados para as despesas de custeio como já havia sido encaminhado 28 

anteriormente pelo conselho, a proposta é que após finalizar a execução de todas as despesas já 29 
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planejadas pelo centro, o saldo do recurso seja empenhado junto a SINFRA para ser destinado 30 

às ações de manutenção do CCAE até fevereiro de dois mil e vinte um, prazo final da execução. 31 

2.Constituição de NDE e Colegiados de Cursos: Professor Erivaldo Nascimento explicou e 32 

tirou as dúvidas dos presentes, com base na legislação atual, como se dá a composição dos 33 

Núcleos Docentes Estruturantes e Colegiados de Cursos. 3.Remoção de Técnicos 34 

administrativos: Professora Angeluce informou que o CCAE tentou se organizar para o 35 

processo de remoção dos TAES, a primeira medida tomada foi encaminhar os processos para a 36 

PROGEP lembrando as pendências de reposição de servidores dos anos anteriores e  solicitando 37 

a reposição dos servidores técnicos das coordenações dos cursos de Ciências Contábeis e 38 

Design cedidos para outros órgãos públicos, a Pró Reitoria de Gestão de Pessoas sinalizou que 39 

essas reposições serão atendidas. A Direção, juntamente com a Secretaria do Centro e as 40 

Agentes de Gestão de Pessoas estão trabalhando para organizar a recepção, entrevista e 41 

treinamento dos novos servidores diante da realidade do trabalho remoto. Sobre a mudança 42 

entre setores para os servidores que não foram removidos, a presidente lembrou que é uma 43 

prática da atual gestão sempre que ocorre remoção, atendendo assim às solicitações dos 44 

servidores que desejam fazer a mudança sem prejuízo aos setores. Angeluce lembrou ainda que 45 

no ano de 2019 houve um decreto que extinguiu e congelou alguns cargos de técnicos 46 

administrativos, como o Secretário Executivo por exemplo, tornando-os impossibilitados de 47 

provisão em caso de vacância, com base nisso no ano de dois mil e dezoito o Conselho aprovou 48 

que o CCAE aceitaria em contrapartida a remoção destes cargos um código de assistentes 49 

administrativos, com base nessa decisão anterior o Centro aceitou um servidor técnico 50 

administrativo em contrapartida a remoção da Secretária Executiva do Centro, bem como à 51 

remoção dos auxiliares de biblioteca, situação semelhante se deu na remoção de dois técnicos 52 

em laboratório área tecnologia da informação que serão substituídos por técnicos em tecnologia 53 

da informação, a proposta da Direção é formalizar essa prática por meio de portaria interna no 54 

ano de dois mil e vinte e um. O professor Dimmitre Morant  lembrou as dificuldades que a 55 

coordenação do curso de Ciências Contábeis passou ficando sem apoio de servidor técnico 56 

administrativo após a sessão de ofício do servidor do referido setor para outro órgão público 57 

seguido de início de trabalho remoto por conta da pandemia, com base no exposto o professor 58 

solicitou que durante a movimentação de servidores entre os setores seja observado não só o 59 

desejo do servidor, como também o interesse do setor em liberar o servidor, atendendo assim   60 

o  interesse dos dois lados envolvidos no processo de movimentação. 4.Aprovação ad 61 

referendum: Processo nº23074.052769/2020-43; Interessado: Departamento de Letras; 62 

Assunto: Processo Seletivo para professor formador de cursos de educação à distância do 63 

CCAE/UFPB—Edital CCAE 04/2020 a ad referendum foi aprovada por unanimidade. 64 

5.Processos para Aprovação: Foi incluído o Processo nº23074.076275/2020-52 Interessado: 65 

Maika Zampier; Relator: Erivaldo Nascimento; Assunto: Prorrogação do prazo de afastamento 66 

da professora Maika Bueque Zampier, aprovado com vinte e um votos favoráveis e três 67 

abstenções. Processo nº23074.083648/2020-25 Interessado: Walquíria Nascimento da Silva 68 
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Assunto: Avaliação do estágio probatório, o processo foi retirado de pauta por impossibilidade 69 

do conselheiro relatar, o mesmo será distribuído a outro relator e aprovado ad refendum.6. 70 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente da 71 

reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e em seguida encerrou a 72 

reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, Secretária Executiva, que secretariei esta reunião, 73 

lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros 74 

presentes. Rio Tinto – PB, vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis 75 

horas e seis minutos, de forma remota.  76 


