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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia vinte e três de julho de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 o senhor Vice-Diretor, prof.º Erivaldo 3 

Pereira do Nascimento saudando a todos e prosseguiu com a apreciação da pauta: 1. 4 

INFORMES: Professora Ruth Marcela, assessora de graduação informou que estão ocorrendo 5 

reuniões da PRG com o fórum de assessores, e também o fórum de coordenadores e de chefes 6 
de departamentos para discutir o próximo semestre letivo, se será 2020.1 ou novo semestre 7 

suplementar e pediu para que divulguem o questionário de avaliação dos alunos. A professora 8 

Marcela sugere uma reunião do fórum de assessores ao final do semestre suplementar e os 9 

coordenadores manifestaram concordância. O Vice-Diretor Erivaldo, pediu a compreensão de 10 

todos, pois estava secretariando a reunião, juntamente com o estagiário da Direção de Centro 11 

Fábio Santos, tendo em vista que a Diretora Angeluce Soares e a Secretária do CCAE, Luciana 12 

Bacelar estavam de férias. O Prof° Erivaldo informou que ocorreu a Reunião Extraordinária do 13 

CONSUNI em que foi aprovada a Resolução que regulamenta o processo para escolha do novo 14 

reitor (ou reitora) e seu vice-reitor (ou vice-reitora) da UFPB, ele salienta que a resolução está 15 

disponível no site da UFPB. Ele informou que ocorreu a redução na equipe de limpeza, com 16 
suspensão temporária de 11 postos, e de apoio administrativos, com 03 postos. A Direção de 17 

Centro, em conjunto com a Prefeitura do Campus, abriu processo administrativo para a 18 

Superintendência responsável, questionando a redução e pedindo que seja reconsiderada a 19 

suspensão. A Profª. Cibelle Santiago, de Secretariado, informou que foi publicada a sua portaria 20 

de destituição e que não está mais na coordenação do curso de Secretariado e agradeceu aos 21 

membros do Conselho. Informou que a professora Roseane Nicolau irá responder pelo curso 22 

interinamente, enquanto ocorre o processo de escolha para os novos coordenadores. Professora 23 

Cibelle relatou sobre a pesquisa que a Coordenação de secretariado elaborou, com o intuito de 24 

avaliar as dificuldades dos alunos, referente ao período suplementar. Professor Sílvio Luís 25 

informou que O CCAE está realizando processo seletivo para Educação à Distância para os 26 

cursos de Inglês e Espanhol em diferentes áreas. O processo se dá por forma de edital, com 27 
inscrições a partir do dia 03 de agosto. O professor pediu a colaboração dos demais para 28 

divulgar o referido edital. A professora Aline Cleide informou que hoje é a última reunião sua 29 

como coordenadora do curso de Pedagogia. Agradeceu ao Conselho pela colaboração. 30 

Informou que já ocorreu o processo eleitoral, cujo relatório será apreciado na referida reunião. 31 

2. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Erivaldo iniciou elencando o processo Ad Referendum, 32 

sobre o projeto da III Mostra Arandu de filmes etnográficos, o qual foi aprovado com uma 33 

abstenção e o Ad Referendum do processo n° 23074.041629/2020-26, relativo ao Estágio 34 

Probatório da professora Sandra Dias do DL, foi aprovado por unanimidade. Prosseguiu com 35 
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apreciação dos processos: Processo n° 23074.031646/2020-04, progressão funcional da docente 36 

Fernanda Marques de Almeida Holanda, relatado por Estevão Palitot, aprovado com uma 37 

abstenção; Processo n° 23074.027917/2020-98, progressão horizontal do docente Kleber da 38 

Silva, relatado por Frederico França, aprovado por unanimidade. Processo nº 39 

23074.020713/2020-24, progressão horizontal da professora Michelle Bianca, relatado por 40 

Claudilene Gomes, aprovado por unanimidade. Processo nº 23074.047658/2020-09, relativo ao 41 

relatório da Comissão Eleitoral para a escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de 42 
Licenciatura em Pedagogia (2020 – 2022), relatado por Claudilene Gomes, aprovado por 43 

unanimidade. Processo n° 23074.048284/2020-82, relativo ao relatório da Consulta Eleitoral 44 

para a escolha dos Representantes do CCAE para o CONSEPE relatado por Márcia Saeger, 45 

aprovado com duas abstenções. Processo nº 23074.050225/2020-55, relativo ao relatório 46 

conclusivo de pesquisa eleitoral para chefia e vice-chefia do Departamento de Ciências Exatas, 47 

relatado por Angélica Acioly, aprovado por unanimidade. 3. ENCERRAMENTO DA 48 
REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, o Presidente da reunião, o Prof° Erivaldo 49 

Nascimento, agradeceu a participação de todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Fábio 50 

Henrique Santos Ferreira, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, 51 

será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Rio Tinto – PB, vinte e três 52 

dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, de forma remota.  53 


