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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dezessete de junho de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

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

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

lista de presença da reunião. A sessão teve início com a senhora Presidente, prof.ª Maria 3 

Angeluce Soares Petrônio Barbotin saudando a todos e prosseguiu com a apreciação da pauta: 4 
1.Informes: Professora Angeluce iniciou informando que foi consultado a procuradoria 5 

jurídica da universidade sobre o empréstimo de equipamentos para o servidores realizarem suas 6 

atividades remotas, tão logo se receba uma resposta, a mesma será socializada. Professora 7 

Cibele Santiago solicitou que seja consultada a procuradoria sobre a possibilidade de 8 

empréstimo de equipamentos também para os discentes. Seguindo com os informes, a 9 

presidente comunicou que estão acontecendo furtos no Hotel Escola na unidade de 10 

Mamanguape, a partir dos fatos foram feitos os boletins de ocorrência, além de comunicar as 11 

superintendências de segurança e infraestrutura, foi ainda solicitado o reforço da segurança do 12 

local, sem sucesso até o momento. Professor Erivaldo Nascimento lembrou aos presentes que 13 

estão abertas as inscrições das chapas para concorrerem às vagas de representantes do CCAE 14 

no CONSEPE. Professor Estêvão Palitot convidou todos a prestigiarem a live do PET Indígena 15 
Potiguara que acontecerá hoje, no canal do programa no Youtube.  2.Política de Segurança da 16 

UFPB: A presidente fez um breve histórico sobre a construção dessa política de segurança para 17 

que os conselheiros mais novos possam compreender o processo e rememorou que encaminhou 18 

aos conselheiros um documento elaborado pela Direção do Centro, contendo alguns destaques 19 

da minuta da resolução das políticas de segurança da UFPB para que possam ser discutidos e 20 

aprovados pelo conselho. Após uma breve discussão e alguns esclarecimentos, foi encaminhada 21 

a proposta de que as chefias e coordenações encaminhem por e-mail suas colaborações para o 22 

documento que já foi encaminhado, para que a Direção de Centro possa sistematizar as 23 

informações e apresentar  o texto para o CONSUNI, a proposta foi aprovado com quatro 24 

abstenções. 3.Eleições para a Reitoria da UFPB : Angeluce fez uma análise da conjuntura do 25 

cenário atual das eleições para a Reitoria da UFPB. Em seguida os conselheiros discutiram o 26 
ponto de pauta, após o debate encaminhou-se a proposta que o posicionamento do CCAE  no 27 

CONSUNI será a favor de  que as eleições para a Reitoria da UFPB ocorram de forma virtual 28 

como vem sendo apontado pela gestão até o momento, a proposta foi aprovada com uma 29 

abstenção.4. Encerramento da Reunião: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente 30 

agradeceu a presença de todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Luciana Andreia Silva 31 

Bacelar, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente 32 

assinada por mim e pelos conselheiros presentes. João Pessoa-PB, dezessete de junho de dois 33 

mil e vinte, às dezesseis horas e quinze minutos. 34 
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