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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia vinte e um de novembro de 

2022, às quatorze horas, na sala de reunião da 

unidade de Rio Tinto. 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

na sala de reunião da unidade de Rio Tinto do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, sob 2 

presidência da Prof.ª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, reuniram-se os conselheiros: 3 

Prof. Erivaldo Pereira do Nascimento, vice-diretor do centro, Prof.ª. Alessa Cristina Pereira de 4 

Souza, chefe do DCS, Prof. Anderson Alves dos Santos, coordenador de Ecologia, Prof.ª. Ci-5 

belle da Silva Santiago, chefe do DCSA, Prof. Fábio Pessoa da Silva, coordenador de Letras, 6 

Prof. Frederico Gustavo Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, Gilkaline Meireles Pe-7 

reira de Lucena, representante dos servidores técnicos-administrativos, Prof. Gilmar Leite, 8 

vice-chefe do DED, Prof. Marcus Williams, vice-coordenador de Sistema da Informação, 9 

Prof.ª. Josicarla Santiago, vice-coordenadora de Ciências Contábeis, Prof. José Fabrício Lima, 10 

coordenador de Matemática, Prof. Joseilme Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Prof. Joseval 11 

dos Reis Miranda, coordenador do PROFLETRAS, Prof. Kléber da Silva Barros, coordenador 12 

de Design, Prof.ª. Michelle Guerreiro Ferreira, coordenadora de Pedagogia, Prof. Saulo Em-13 

manuel, coordenador de Administração, Prof.ª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de 14 

LCC.  1. ABERTURA: A sessão teve início com a presidente do conselho saudando a todos os 15 

presentes e iniciando o ponto de pauta do dia. 2. INFORMES: A Direção iniciou informando 16 

que iria realizar uma reunião com a Prefeitura de Mamanguape para tratar da cessão do prédio 17 

do antigo hotel escola, contudo a municipalidade informou que debateria o tema apenas com a 18 

nova direção de centro que assumirá a partir de março de dois mil e vinte e três. A presidente 19 

informou que dialogou junto ao gabinete da prefeitura para que este posicionamento fosse for-20 

malizado para a direção do centro, porém o ofício recebido não ratificou este posicionamento 21 

apresentado de maneira informal. A comunicação apenas afirmou que a prefeitura possui inte-22 

resse em integrar o prédio ao seu patrimônio e que para tal se faz necessária a desafetação do 23 

patrimônio por parte da UFPB. O próximo informe da Direção foi acerca da escolha da data 24 

para realização da cerimônia de colação de grau a qual, após consulta realizada junto ao cole-25 

giado, ficou estabelecida para o dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e três. O informe se-26 

guinte versou sobre o evento de encerramento do ano do centro que será realizado no dia cinco 27 

de dezembro de dois mil e vinte e dois e contará com a participação da orquestra sinfônica da 28 
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UFPB, além da apresentação do balanço de sonho e de lutas, no qual a Direção apresentará à 29 

comunidade as iniciativas realizadas no âmbito do centro, e uma série de homenagens a alguns 30 

parceiros estratégicos que será prestada pela direção do centro. Na sequência, a direção infor-31 

mou que a empresa prestadora de serviços do restaurante universitário está enfrentando pro-32 

blemas devido à baixa procura por refeições e abriu um processo junto à universidade a fim de 33 

que um equilíbrio pudesse ser atingido. Por este motivo a empresa colocou todos os funcioná-34 

rios em aviso prévio até o final do mês corrente. O informe seguinte foi acerca dos processos 35 

que tratam sobre a disponibilização de transporte para os alunos do período da noite, a diretora 36 

informou que o processo que trata do firmamento de parceria entre a UFPB e a prefeitura de 37 

João Pessoa será pautado na próxima reunião do CONSUNI para apreciação e posterior apro-38 

vação. O vice-diretor, Erivaldo Nascimento, informou que o CCAE recebeu uma vaga para 39 

professor visitante e que o docente lecionará junto ao PPGA e o PPGEMA e ficará provavel-40 

mente lotado no DCS. O segundo informe do professor foi acerca dos pontos dos servidores 41 

técnicos que devem ser homologados pela respectiva chefia imediata. O último informe tratou 42 

do treinamento de brigadas de incêndio que será ofertado aos servidores para o qual necessita-43 

se da indicação dos servidores de cada ambiente que participará deste treinamento. O professor 44 

Erivaldo solicitou que estes nomes sejam encaminhados com máxima urgência. 3. APROVA-45 

ÇÃO DA ATA DA 9° REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022: A Presidente colocou em regime de 46 

votação a Ata da 9ª reunião ordinária de dois mil e vinte e dois, tendo sido aprovada por una-47 

nimidade. 4. PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA DIREÇÃO DE CENTRO: O conselho aprovou, 48 

por unanimidade, o parecer favorável ao relatório conclusivo emitido pela Comissão Eleitoral, 49 

o qual consta do processo 23074.084369/2022-49, com dezenove votos favoráveis. 5. FOR-50 

MAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA DIREÇÃO DE CENTRO: A Presidente do Conselho 51 

informou que, devido ao fato de a eleição só ter recebido a inscrição de uma chapa, caberia ao 52 

colegiado a formação da lista tríplice. Inscreveram-se os professores Joseilme Fernandes e Fer-53 

nanda Holanda, compondo a chapa 1, José Fabrício e Cibelle Santiago, compondo a chapa 2, e 54 

Thaíse Kelly e Michele Guerreiro, compondo a chapa 3. A chapa 1 recebeu dezenove votos 55 

favoráveis e foi declarada a vencedora, assim como já o fora na consulta prévia realizada junto 56 

à comunidade acadêmica. As chapas 2 e 3 não receberam nenhum voto. 6. APRECIAÇÃO DE 57 

PROCESSOS AD REFERENDUM: O processo apreciado foi o de n° 23074.100845/2022-39, 58 

interessada: Elaine Martins de Paiva, relator: José Adson Oliveira Guedes da Cunha, assunto: 59 

Prorrogação de afastamento para capacitação aprovado por unanimidade.7. APRECIAÇÃO DE 60 

PROCESSOS: O primeiro processo apreciado foi o de n° 23074.085164/2022-21, interessado: 61 

Carla Alecsandra de Melo Bonifácio, relatora: Michelle Guerreiro Ferreira, assunto: Finaliza-62 

ção de Pós-Doutorado, aprovado por unanimidade. O próximo processo foi o de n° 63 

23074.097526/2022-24, interessada: Kátia Regina Gonçalves de Deus, relator: Osmar Hélio 64 

Alves Araújo, assunto: Afastamento para capacitação docente, aprovado por unanimidade. O 65 
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terceiro processo foi o de n° 23074.097340/2022-02, interessada: Isabelle Carlos Campos Re-66 

zende Cavalcante, relatora: Thaíse Kelly de Lima Costa, assunto: Afastamento para capacita-67 

ção docente, aprovado por unanimidade. O quarto processo foi o de n° 23074.089321/2022-68 

11, interessada: Eddla Karina Gomes Pereira, relator: Sávio Roberto Fonseca de Freitas, as-69 

sunto: Progressão docente de adjunto III para adjunto IV aprovado por unanimidade. O pro-70 

cesso seguinte foi o de n° 23074.087477/2022-38, interessada: Josicarla Soares Santiago, rela-71 

tor: Frederico Gustavo Rodrigues França, assunto: Progressão docente de adjunto III para ad-72 

junto IV aprovado por unanimidade. O sexto processo foi o de n° 23074.095851/2022-47, in-73 

teressado: Antônio Alberto Pereira, relator: Anderson Alves dos Santos, assunto: Progressão 74 

docente de adjunto II para adjunto III aprovado por unanimidade. O último processo de n° 75 

23074.095851/2022-47 foi retirado de pauta devido a necessidade de realização de diligência 76 

identificada pela relatora, professora Cibelle Santiago. 8. ENCERRAMENTO: A presidente 77 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Alexandre Alberto Barreto Galvão, 78 

Administrador, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devi-79 

damente assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Rio Tinto - PB, vinte e um de no-80 

vembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, de forma presencial.81 

  

 


