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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dezenove de novembro de 2020, 

às quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos dezenove dias do mês de novembro 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: A presidente comunicou sobre a chegada dos novos servidores técnico-5 

administrativos ao campus IV e ressaltou o encaminhamento, via e-mail, a todos os 6 

Conselheiros, docentes e técnico-administrativos de documento específico, anexado a esta ata, 7 

que registra a metodologia e o resultado de alocação dos novos servidores no centro. Angeluce 8 

informou ainda sobre o andamento da execução orçamentária do CCAE, que apresenta como 9 

única pendência recurso transferido para a SINFRA, estando o mesmo subordinado à renovação 10 

do pregão de manutenção; informou que solicitou levantamento dos pedidos de material 11 

permanente com empenho vigente à Assessoria Administrativa, para que posteriormente seja 12 

solicitada a liberação de recursos adicionais à CODEOR, uma vez que o montante orçamentário 13 

do centro já foi executado. Professora Angeluce agradeceu a participação dos Conselheiros na 14 

Audiência Pública do CCAE, que teve como tema a autonomia universitária e que se realizou 15 

de forma remota no dia dezessete de novembro; reforçou a importância da iniciativa do CCAE 16 

e do Conselho de Centro, dados os desafios da realização de uma audiência em formato virtual, 17 

assim como ressaltou a apreciação, por parte da comunidade universitária e demais 18 

participantes, da discussão promovida; agradeceu o suporte fornecido pela equipe de TI e pela 19 

assessoria de eventos do Centro, assim como o apoio do servidor Edilson, do campus II - Areia. 20 

Ainda como informe, a presidente comunicou que esteve presente no ato público em defesa da 21 

autonomia da UFPB, que se realizou no dia dezoito de novembro e que, na manhã de hoje, 22 

juntamente com o professor Estevão Palitot, coordenador do curso de Antropologia, participou 23 

de reunião com os estudantes que se encontram em ocupação no prédio da Reitoria da 24 

universidade; frisou que a Polícia Federal esteve presente na Reitoria no final da manhã, 25 

dialogando de forma respeitosa com os estudantes e que após negociação, os alunos se 26 

comprometeram a desocupar a rampa de acesso à Reitoria, mas que afirmaram seguir em 27 

acampamento pela causa legítima. Comunicou ainda que na tarde de hoje, às dezessete horas, 28 
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estará presente na reunião entre os estudantes e a Polícia Federal, que contará também com a 29 

participação da ADUFPB e do SINTESP. Como último informe, o professor Erivaldo, vice-30 

presidente do Conselho, apresentou a nova secretária da Direção de Centro, Elisa Marques, e 31 

pediu a compreensão de todos, visto que os novos servidores ainda estão sem acesso aos 32 

sistemas da universidade. 2.APROVAÇÃO DAS ATAS DA 2ª, 3ª e 5ª REUNIÕES 33 

EXTRAORDINÁRIAS DE 2018: Angeluce colocou em regime de votação a ata da segunda 34 

reunião extraordinária, sendo aprovada com quinze votos favoráveis e seis abstenções; a ata da 35 

terceira reunião extraordinária foi aprovada com treze votos favoráveis e oito abstenções, 36 

seguida da ata da quinta reunião extraordinária, aprovada com treze votos favoráveis e oito 37 

abstenções. 3.APROVAÇÃO AD REFERENDUM: Professor Erivaldo deu continuidade à 38 

reunião, elencando o processo nº 23074.083648/2020-25; Interessado: Walquiria Nascimento 39 

da Silva; Relator: Angelica de Souza Galdino Acioly; Assunto: Aprovação de Estágio 40 

Probatório, aprovado por unanimidade com vinte e um votos favoráveis. 4.APRECIAÇÃO 41 

DE PROCESSOS: Processo nº 23074.082276/2020-15; Interessado: Eddla Karina Gomes 42 

Pereira; Relator: Frederico Gustavo França; Assunto: Progressão Horizontal da Professora 43 

Eddla Karina Gomes Pereira de Adjunto II (602) para Adjunto III (603), foi retirado de 44 

apreciação do Conselho por ausência do relator. Processo nº 23074.084661/2020-28; 45 

Interessado: Leandro Lopes Pereira; Relator: Márcia Saeger; Assunto: Progressão Horizontal 46 

do Professor Leandro Lopes Pereira de Adjunto I (601) para Adjunto II (602), aprovado por 47 

unanimidade com vinte votos favoráveis. Processo nº 23074.067510/2020-27; Interessado: 48 

Francymara Antonino Nunes de Assis; Relator: José Jassuípe; Assunto: Progressão Horizontal 49 

da Professora Francymara Antonino Nunes de Assis de Adjunto III (603) para Adjunto IV 50 

(604), aprovado por unanimidade com vinte e dois votos favoráveis. Processo nº 51 

23074.096327/2020-05; Interessado: Manoel Heleno Gomes da Silva; Relator: Claudilene 52 

Gomes da Costa; Assunto: Progressão Horizontal do Professor Manoel Heleno Gomes da Silva 53 

de Adjunto III (603) para Adjunto IV (604), aprovado por unanimidade com vinte e um votos 54 

favoráveis. 5. INCLUSÕES: Processo nº 23074.092863/2020-25; Relator: Osmar Hélio Alves 55 

Araújo; Assunto: Relatório de Gestão do CCAE 2018, aprovado com vinte e um votos 56 

favoráveis e uma abstenção. 6. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a 57 

ser tratado, a Presidente da reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos 58 

e em seguida encerrou a reunião. Eu, Elisa Marques Pereira da Costa, assistente em 59 

administração, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será 60 

devidamente assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Rio Tinto – PB, dezenove dias 61 

do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas e vinte e cinco minutos, de forma 62 

remota.  63 


