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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às catorze horas e quinze 1 

minutos, na sala MC 101, no Campus IV da UFPB, em Mamanguape - PB, reuniu-se o 2 

Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, do Campus IV da 3 

Universidade Federal da Paraíba, sob a presidência da professora Maria Angeluce Soares 4 

Perônico Barbotin, Diretora de Centro. Atendendo à convocação da presidente do 5 

Conselho, compareceram os seguintes conselheiros: professor Erivaldo Pereira do 6 

Nascimento, vice-diretor do CCAE; professor Augusto César Pereira da Silva Montalvão, 7 

Chefe do Departamento de Ciências Exatas, professor Marco Aurélio Paz Tella, Chefe do 8 

Departamento de Ciências Sociais; professor Manoel Heleno Gomes da Silva, sub-chefe do 9 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor Marivaldo Wagner Sousa da Silva, 10 

Chefe do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheína, chefe 11 

do Departamento de Educação; professor Joel Silva dos Santos, chefe do Departamento de 12 

Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, Chefe do Departamento de 13 

Letras; Professora Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora do curso de 14 

Administração; professora Kelly Emanuelle de Oliveira, coordenadora do curso de 15 

Antropologia; professora Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora do curso de 16 

Design; professor Williame Farias Ribeiro, Vice-coordenador de Ecologia; professora 17 

Pasqueline Dantas Scaico, Coordenadora do curso de Ciências da Computação; professora 18 

Moama Lorena de Lacerda Marques, coordenadora do curso de Letras; professora Ruth 19 

Marcela Bown Cuello, coordenadora do curso de Letras Espanhol EAD; professora Sandra 20 

Maria Araújo Dias, coordenadora do curso de Letras Inglês EAD; professora Claudilene 21 

Gomes da Costa, coordenadora do curso de Matemática; professora Aline Cleide Batista, 22 

coordenadora do curso de Pedagogia; professora Cibelle da Silva Santiago, coordenadora 23 

do curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professor José Adson Oliveira Guedes da 24 

Cunha, vice-coordenador do curso de Sistemas de Informação; professora Laurênia Souto 25 

Sales, coordenadora do PROFLETRAS; e o representante discente Celestino A. da Silva 26 

Neto. A professora Angeluce iniciou a reunião com os informes: Falou sobre o Plano de 27 

Desenvolvimento Institucional – PDI, fez alguns lembretes sobre sua história, destacou sua 28 

importância para a instituição, e deu esclarecimentos a partir de um breve debate para o 29 

conselho tirar dúvidas. Sobre a Jornada de trabalho dos servidores: deu os informes acerca 30 

de duas portarias que foram publicadas; no entanto, sem contemplar as observações e 31 

sugestões que a comissão própria havia sugerido; ela informou que ficou decretado que a 32 
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partir do dia 01 de agosto de 2019, a jornada de trabalho passa a ser de 8h, e que fez um 33 

memorando encaminhando a demanda dos servidores; ela informou que registrou em 34 

documento a necessidade de mais servidores técnicos no centro, através de solicitação em 35 

ofício. Em abertura para informes, a professora Cibele fala sobre o Ôxe Execute 5ª edição, 36 

evento que estava sendo organizado pelo Centro Acadêmico de Secretariado, e que 37 

aconteceria pela primeira vez fisicamente fora da universidade – local Praça 13 de maio, 38 

Mamanguape, a convite da Prefeitura Municipal. Angeluce analisou os aprendizados do 39 

processo organizacional e quanto aos procedimentos burocráticos e instituição. A 40 

professora Evelyn informou que o Departamento de Educação está com concurso aberto 41 

para professor efetivo. A professora Angeluce reorganizou os pontos da pauta de modo que 42 

foram retirados os pontos 5 (Proposta sobre o uso dos recursos do orçamento) e 6 43 

(Discussão sobre a sala coletiva dos professores do DCSA em Mamanguape) – devido ao 44 

ponto 5 não ser um novo ponto, mas sim fazer parte do ponto 4 (Cortes orçamentários na 45 

UFPB: impactos no CCAE). A professora Evelyn questionou se o processo de eleição da 46 

chefia do Departamento de Educação seria apreciado, ao que a secretária Priscila explicou 47 

que não foi enviado a tempo para a relatoria, deixando a relatora desobrigada de levar para 48 

a reunião do conselho com tão pouco tempo. A professora Angeluce disse que não via 49 

problema em dar ad referendum após a reunião, caso a relatora não encontrasse objeções ou 50 

observações em seu parecer. 2. Aprovação das atas: a Ata da reunião ordinária de maio de 51 

2019 foi aprovada 21 votos a favor, nenhum voto contra e 2 abstenções. 3. A auditora da 52 

UFPB: Barbara Ferreira, ouvidora fez sua apresentação, falou sobre o que é a auditoria e 53 

seus objetivos; informou que todas as ouvidorias federais estão no eOuve e disse também 54 

que a ouvidoria atua em 2 níveis: resoluções de conflitos e melhoria nos serviços públicos. 55 

Ela deu mais informações, fez muitos comentários e tirou dúvidas que o Conselho tirou 56 

quanto a trâmite, encaminhamentos e resoluções. A professora Angeluce destacou sobre a 57 

reflexão que cada um deve fazer sobre se tudo deveria virar processo disciplinar. Sobre a 58 

publicidade, foi solicitado que o link do eOuve esteja em todos os sites da instituição. 59 

Barbara informou sobre o relatório que deve sair semestralmente; ela solicitou o uso na sua 60 

totalidade de informações para os discentes no SIGAA, o que diminuiria significativamente 61 

o número de denúncias contra docentes; ela destacou, portanto, a importância de que os 62 

colegas insiram o plano de ensino e também o registro de faltas. 4. Cortes orçamentários: 63 

Houve a reunião extraordinária sem quórum, no entanto, no formato de reunião ampliada 64 
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do Conselho, com a participação da comunidade acadêmica. A professora Angeluce 65 

contextualizou o corte (bloqueio, contingenciamento) de aproximadamente 50% dos 66 

recursos discricionários, notícias já compartilhadas em maio, antes da paralisação dos dias 67 

15 e 30 do mesmo mês. A proposta da Direção é manter o básico: manutenção de materiais 68 

de limpeza, de consumo (materiais de escritório), de TI e de laboratórios. Ficou previsto 10 69 

mil para manutenção de ares-condicionados. O campus conseguiu doação de para 70 

manutenção, dos campi II e III . Foi definido que os veículos reservados antes dos cortes 71 

serão mantidos. Os professores Kelly e Marco apresentaram seus comentários para as 72 

possibilidades, se faria o corte até setembro ou até o fim do ano. O professor Augusto 73 

considerou que o cursinho deve ser priorizado integralmente, e propôs que fosse cortada 74 

verba das inscrições de eventos e passagens, e se houvesse verba, seria para diárias e 75 

combustíveis. Celestino ressaltou a importância do cursinho e diz que deve permanecer, e 76 

se houvesse verba, seria para diárias e combustíveis. O professor Erivaldo avaliou a 77 

importância de garantir 4 meses do cursinho, e não até setembro, mas até o ENEM, e 78 

sugeriu a reflexão acerca de recursos para o concurso; ele questionou se algum 79 

Departamento teria previsão para concurso de professor efetivo, pois seria necessário 80 

garantir diária e passagem para os professores avaliadores. Os professores de departamento 81 

ficaram de verificar para encaminhar alguma possível demanda. Jocélio, assessor de 82 

extensão, compartilhou alguns dados do relatório do cursinho do ano passado, em que 83 

houve 16 (dezesseis) bolsas, com 3 (três) polos alcançando quase todos os municípios do 84 

Vale do Mamanguape. A professora Cibelle fez questionamentos a respeito de o Cursinho 85 

ter recursos do PROBEX, ao que Angeluce esclareceu com o histórico do cursinho, e disse 86 

que o cursinho não é do PROBEX, no entanto foi inscrito no PROBEX para tentar 87 

conseguir mais bolsas, o que diminuiria os gastos do centro. Cibelle considerou que o 88 

recurso poderia ser pensado para ser usado também com instrutores dos cursos 89 

profissionalizantes do Professor Saulo, estudantes do CCAE e egressos. A professora 90 

Angeluce deu os esclarecimentos que o edital tem prestação de contas pelos campis do 91 

interior, e Jocélio comentou acerca dos cursos profissionalizantes que o professor Saulo 92 

ministra, pois diferentemente desses, o cursinho exige uma maior carga horária e não tem 93 

registro de falta. O professor Marivaldo informou que o Departamento de Design discutiu e 94 

trouxe a proposta da permanência do cursinho. Angélica questionou se faria diferença 95 

reduzir a quantidade de polos, em relação à quantidade de bolsas. Angeluce respondeu que 96 
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não, pois seria a mesma quantidade de professores. Jocélio deu mais algumas explicações 97 

quanto à quantidade de bolsistas e horários, esclarecendo também que não houve nenhuma 98 

bolsa do PROBEX para o projeto do cursinho pré-ENEM. O professor Erivaldo verificou 99 

que o cursinho já está sofrendo corte de dois meses, pois ainda não foram iniciadas as suas 100 

atividades. A professora Evelyn ratificou a importância do cursinho; ela informou que em 101 

seu departamento, de Educação, as prioridades consideradas são, além do projeto do 102 

cursinho Pré-ENEM, diárias para os eventos. A professora Kelly considerou que o cursinho 103 

deveria continuar sem contingenciamento. Após mais debates para que as dúvidas se 104 

dirimissem, foi posto em votação, e decidido que as despesas básicas foram aprovadas com 105 

21 (vinte e um) votos a favor, nenhum voto contra e 2 (dois) abstenções. A professora 106 

Cibelle propôs que pudesse ser votado o cursinho pré-Enem com catorze bolsas, levando 107 

em consideração que teria uma bolsa do PROBEX e uma do Município. Proposta para 108 

aprovar o cursinho pré-Enem com recurso do centro, por quatro meses: aprovado por 21 109 

(vinte e um) votos a favor, nenhum voto contra e 2 (dois) abstenções. Proposta de uso do 110 

valor 15.000 reais, sendo 6.000 reais direcionados para o concurso de 2 professores 111 

efetivos, 9.000 mais 3.000 reais, para combustível, dividido de acordo com as demandas 112 

sugeridas, exceto eventos e viagens longas - de até 600 km (entre Paraíba, Pernambuco e 113 

Rio Grande do Norte) para aulas de campo e visita técnica: aprovado por 22 (vinte e dois) 114 

votos a favor, nenhum voto contra e 1 (uma) abstenção. A professora Cibelle registrou a 115 

correção a respeito do projeto que ela havia falado, tendo em vista que ela se equivocou e 116 

não teria sido mesmo encaminhado recurso para bolsa para o projeto do cursinho. Os 117 

pontos 7, de Estágio Probatório do Prof. Fábio pessoa, e 8, de Estágio Probatóriodo Prof. 118 

Sílvio Luis, tiveram seus pareceres lidos pela relatora, prof. Márcia Saeger. Ela foi 119 

favorável às solicitações, e o conselho aprovou tais pareceres por unanimidade. 9. 120 

Processod e solicitação de denominação do auditório de Mamanguape (relator: Celestino 121 

Neto): o relator fez seus comentários acerca do processo, leu seu parecer, que não questiona 122 

a indicação do nome proposto, mas reforça a proposta baseada na coletividade e em sua 123 

representação discente. Houve uma breve discussão através de questionamentos da 124 

professora Cibelle. A professora Angeluce fez considerações sobre “pedido de vistas” e 125 

sobre a autonomia de escolha e veto do conselho. Em votação relativa ao relatório do 126 

professor Erivaldo, cujo parecer foi favorável à proposta apresentada no processo, o 127 

Conselho aprovou com 22 (vinte e dois) votos favoráveis, 1 (um) voto contra, e 1 (uma) 128 
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abstenção. 11. Minuta da Eleição para representante docente no CONSUNI (relatora: 129 

Márcia Saeger): a relatora questionou se o conselho teria visto a minuta; ela fez a proposta 130 

de calendário de processo, de modo que em agosto já teria a indicação de representante 131 

docente no Consuni. O professor Erivaldo fez algumas considerações, e a partir daquele 132 

momento, em sendo aprovada a resolução, seria feita a comissão responsável por elaborar e 133 

publicizar um edital de seleção. Em votação, a Minuta e o calendário foram aprovados por 134 

unanimidade. A Comissão foi sorteada pela professora Angeluce com a participação dos 135 

presentes e aprovada por unanimidade – com os seguintes membros: professora Evelise 136 

Locatelli (do DEMA), professora Lara Amorim (do DCS), professor Marcos André (do 137 

DCX), para membros titulares, e professora Laura Taddei (do DCSA), professora Luciane 138 

Alves (do DL), professor Gustavo de Figueiredo (do DDesign), para membros suplentes. 139 

Pelo avançado da hora e a pedido dos conselheiros, os demais pontos da pauta ficaram de 140 

ser deliberados pela Direção por Ad referendum, quais sejam: 10. o Resultado da Eleição da 141 

chefia do DL (relator: prof. Manoel Heleno), 12. a Consulta Eleitoral para a Coordenação 142 

do Mestrado Profletras (rlator: prof. Manoel Heleno), 13. a Solicitação de Progressão 143 

Funcional para Adjunto 602 do prof. Yuri de Almeida – DCX (relatora: prof. Márcia 144 

Saeger), 14. a Solicitação de Progressão Funcional para Adjunto 602 do prof. Carlos 145 

Eduardo – DCX (relator: prof. Jassuípe de Morais), 15. a Solicitação de Progressão 146 

Funcional para Adjunto 602 do prof. Joel Araújo – DED (relatora: prof. Claudilene 147 

Gomes), 16. a Solicitação de Progressão Funcional para para Adjunto 603 do prof. 148 

Cristiano Bonneau – DCS (relatora: prof. Angélica Acioly), 17. a Solicitação de Progressão 149 

Funcional para Adjunto 604 do prof. Marco Aurélio – DCS (relator: prof. Joel Santos). Não 150 

havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, 151 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 152 

presente ata, que dato e assino, juntamente aos presentes. Reunião Ordinária, Rio Tinto - 153 

PB, 26 de junho de 2019. 154 

___________________________________ 155 

Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin 156 

 157 

_________________________________ 158 

Erivaldo Pereira do Nascimento 159 

 160 

 161 
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_________________________________ 

Augusto César Montalvão 

 

__________________________________ 

Marco Aurélio Paz Tella 
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Manoel Heleno Gomes da Silva 
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Marivaldo Wagner Sousa da Silva  
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__________________________________ 

Williame Farias Ribeiro 
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__________________________________ 

Moama Lorena De Lacerda Marques 

 

__________________________________ 

Ruth Marcela Bown Cuello 

 

__________________________________ 

Sandra Maria Araújo Dias 

 

__________________________________ 

Claudilene Gomes da Costa 

 

__________________________________ 

Cibelle da Silva Santiago 

 

__________________________________ 

Aline Cleide Batista 

 

 ____________________________________ 

José Adson Oliveira Guedes da Cunha 

 

__________________________________ 

Celestino A. da Silva Neto 

 162 


