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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dezessete de agosto de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 

1.DEBATE  COM OS CANDIDATOS A REITORIA: O debate iniciou com a fala do 5 

candidato Isac Medeiros, da Chapa “Um”, fazendo uma  breve apresentação sua chapa e suas 6 

propostas; em seguida foi a vez da professora Mônica Nóbrega, da Chapa “dois”, para a sua 7 

apresentação e propostas da sua chapa; por último; o representante da chapa “três”, Waldiney 8 

Gouveia, fez sua apresentação e considerações. Após ouvir os representantes das chapas, a  9 

professora Angeluce falou sobre as necessidades de infraestrutura do Campus IV e 10 

reivindicações que o corpo docente e servidores técnicos necessitam para a melhoria das suas 11 

atividades,  em seguida solicitou  que a partir dessas premissas os candidatos falassem sobre as 12 

propostas de suas chapas para solução das necessidades do campus IV. O segundo momento de 13 

fala iniciou com professora Mônica Nóbrega, seguida de professor Isac Medeiros e finalizando 14 

.;.ccom o professor Waldiney Gouveia. Para concluir professora Angeluce agradeceu a 15 

participação de todas as chapas e reforçou o pedido de que a chapa eleita mantenha o foco na 16 

interiorização da UFPB.2.INFORMES: A presidente informou que foi realizada uma reunião 17 

no dia dez de agosto com a comunidade acadêmica do campus IV para discutir a situação do 18 

COVID no litoral norte, dessa reunião saiu o encaminhamento de uma nova  reunião que irá 19 

occ  orrer dia vinte e quatro de agosto com a presença dos representantes das prefeituras, 20 

Secretarias de Saúde e Secretarias de Educação dos municípios do Litoral Norte, o objetivo da 21 

nova reunião é apresentar as ações do CCAE nesse cenário de pandemia, além de compartilhar 22 

com os gestores municipais as inquietações da comunidade acadêmica, Angeluce convidou os 23 

conselheiros a se fazerem presente nessa reunião. Professora Angeluce anunciou ainda que 24 

esteve em reunião da Direção de Centro com Assessorias de Graduação, Pesquisa, Eventos e 25 

Extensão do CCAE, na qual estabeleceu-se um cronograma de atividades desta comissão para 26 

planejamento das atividades do Centro pós pandemia, a proposta é sistematizar  as ideias da 27 

comissão, apresentar e discutir com o Fórum de Coordenadores do CCAE e, em seguida, apres   28 
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entar ao Conselho de Centro. Professor Erivaldo fez informe aos coordenadores de cursos e 29 

chefes de departamentos que  os cursos de extensão com carga horária acima de 30 horas 30 

precisam ser cadastrados no SIGAA para gerar certificação dos participantes, para isso os 31 

mesmos precisam ser aprovados nos colegiados departamentais e no conselho do centro antes 32 

de serem enviados para cadastro no sistema, de acordo com a legislação vigente. 33 

3.APROVAÇÃO DAS ATA DA 3ª, 4ª E 5ª REUNIÕES ORDINÁRIAS E 1ª E 2ª 34 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DE 2020:Angeluce colocou em regime de votação a  ata 35 

da terceira reunião ordinária, sendo aprovada com nove abstenções; a ata da quarta reunião 36 

ordinária foi aprovada com oito abstenções; seguida da ata da quinta reunião ordinária aprovada 37 

com nove abstenções; ata da primeira reunião extraordinária foi aprovada com dez abstenções 38 

e ata da segunda reunião extraordinária  aprovada com sete abstenções.4.APROVAÇÕES AD 39 

REFERENDUM: Processo nº23074.051001/2020-55,Interessado:Departamento de 40 

Educação, Assunto: Resultado de Eleição. Projetos de Extensão: Título da Ação:2020 - 41 

Qualificação e Eficiência na Gestão Pública: Comunicação, Riscos e controles, Governança e 42 

Serviços Públicos; Área Temática Principal: Trabalho, Área de Conhecimento CNPq: Ciências 43 

Sociais Aplicadas; Título da Ação: 2020 - Planejamento e Gestão de Eventos: Capacitar para 44 

empreender no Vale do Mamanguape, Área Temática Principal: Educação, Área de 45 

Conhecimento CNPq: Ciências Sociais Aplicadas; Título da Ação:2020 - III Mostra Arandu de 46 

Filmes de Etnográficos, Área Temática Principal: Cultura, Tipo de ação: Projeto. Todos as 47 

aprovações ad referendum foram aprovadas com duas abstenções.5. MONITORAMENTO 48 

ORÇAMENTÁRIO: Angeluce apresentou o orçamento do centro de acordo com o 49 

planejamento feito nas reuniões anteriores e informou que na reunião de setembro será feita 50 

uma nova discussão com apresentação do orçamento já executado e as necessidades de 51 

remanejamento. Sobre a emenda parlamentar do Deputado Frei Anastácio, a presidente 52 

informou que o recurso não pode ser executado dado o período curto para execução e pela falta 53 

de pregão vigente para reforma e compra de aparelhamento para o auditório da unidade de 54 

Mamanguape/CCAE, o campus IV ainda tentou negociar a destinação do recurso para compra 55 

de computadores, mas também esbarrou na falta de pregão, desta forma a CODEOR fez uma 56 

proposta ao CCAE para que o recurso fosse passada para a SINFRA fazer aquisição de placas 57 

fotovoltaicas, e  assim que a Universidade receber novo recurso de permanente o CCAE será 58 

comtemplado com o valor repassado para contemplar as demandas originalmente pensadas, o 59 

Deputado deu autorização para a mudança do objeto da emenda, sendo tudo formalizado e 60 

registrado via processo. 6.APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Processo nº 61 

23074.053397/2020-62, Interessado: Ruth Marcela Cuello, Relator: Claudilene Gomes da 62 

Costa, Assunto: Progressão Horizontal (Docente)aprovado por unanimidade; Processo nº 63 

23074.050870/2020-03,Interessado:Coordenação de Secretariado Executivo, Relator: Fábio 64 

Pessoa, Assunto: Consulta Eleitoral para escolha do Coordenador e Vice Coordenador do Curso 65 

de Secretariado Executivo Bilíngue (2020-2022) aprovado por unanimidade.3. 66 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente da 67 
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reunião, a Profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e em seguida encerrou a 68 

reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, Secretaria Executiva, que secretariei esta reunião, 69 

lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros 70 

presentes. Rio Tinto – PB, dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezesseis 71 

horas, de forma remota.  72 


