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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia nove de dezembro de 2019, às 

quatorze horas e trinta minutos, na sala MC102 

na Unidade de Mamanguape do Campus IV da 

UFPB. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta 1 
minutos, na sala MC102 do Campus IV da UFPB, reuniram-se os conselheiros, devidamente 2 
registrados na lista de presença da reunião. A sessão teve início com a senhora Presidente, 3 

prof.ª Maria Angeluce Soares Petrônio Barbotin saudando a todos e prosseguiu com a 4 
apreciação da pauta: 1. INFORMES: Angeluce iniciou os informes falando sobre a nota da 5 

procuradoria jurídica da UFPB, sobre processos de PAD e Sindicância, esses processos não 6 
devem passar no conselho de centro, apenas em caso de recurso. Informou sobre alguns 7 

processos de sindicância que foram finalizados pelo CCAE.A presidente informou que no dia 8 
três de fevereiro de dois mil e vinte acontecerá um Seminário com o tema: “Modelos de 9 

Avaliação do Ensino Superior” com o objetivo de preparar a comunidade acadêmica para as 10 
avaliações do ENADE. Sobre a premiação dos trabalhos do Encontro Unificado, Angeluce 11 

comunicou que não há tempo hábil para organizar um evento de premiação, e que o mesmo 12 
ficará pro início do ano de dois mil e vinte, na segunda semana de fevereiro provavelmente. 13 

Anguluce solicitou que os coordenadores de cursos e chefes de departamento conversem com 14 
os demais docentes para não deixarem os processos de progressão e estágio probatório para 15 

serem apreciados no final para o final do ano, para haja tempo hábil para aprovação, evitando 16 
assim um grande número de aprovações ad referendum. Celestino justificou a ausência dos 17 

representantes dos discentes, lembrando que os mesmos estão de férias. Professor Sílvio 18 
justificou ausência das professoras Sandra e Marcela do Curso de Letras Espanhol. Professor 19 

Évio agradeceu os dois anos que esteve como coordenador do curso de Ecologia, anunciou os 20 
nomes dos novos coordenadores do curso: Carla Soraia Soares de Castro, como coordenadora e 21 

Anderson Alves dos Santos como vice-coordenador. 2. HOTEL ESCOLA:  Angeluce solicitou 22 
que aos presentes que apresentassem as propostas de destinação do Hotel Escola para serem 23 

sistematizadas. Nenhum departamento conseguiu pautar. Esse ponto de pauta ficou para a 24 
reunião de fevereiro de dois mil e vinte. 3. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES 25 

TÉCNICOS NO CCAE: Angeluce recordou que enviou os dados para as coordenações e 26 
departamentos sobre a distribuição dos técnicos administrativos no CCAE e o quantitativo de 27 

novos servidores. Augusto lembrou que o DCX tem uma demanda grande, visto que o 28 
departamento teve um servidor exonerado que não foi resposto e Ana Cristina que tem 29 

afastamento parcial para mestrado, por isso a necessidade de mais servidores para atender as 30 
demandas. Angeluce informou que o TRE requisitou Alisson, servidor do DCSA, enfatizou 31 

ainda que essa requisição não pode ser negada de acordo com a legislação vigente, a Direção 32 
de Centro solicitou informações sobre o assunto a assessoria jurídica. Após a discussão foi 33 

colocada em votação a seguinte distribuição para os novos servidores: um técnico 34 
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administrativo para o DCX, um técnico administrativo para DCSA e um técnico 35 

administrativo para DED E DL, a proposta foi aprovada com uma abstenção.4. FUTURE-SE 36 
E OUTROS PROJETOS QUE AFETAM AS UNIVERSIDADES: Professora Angeluce 37 

fez uma breve análise de conjuntura sobre o projeto Future-se e solicitou que os presentes 38 
pudessem fazer propostas de como o Campus deverá se manifestar acerca do programa.  Foi 39 

encaminhada a proposta da emissão de uma nota contrária ao Future-se, em regime de votação 40 
a proposta foi aprovada por unanimidade. APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Processo n 41 

23074.075916/2019-73, relatado pela professora Angélica Acioly, aprovado com duas 42 
abstenções ;Processo n 23074.081287/2019-11, relatado pelo professor José Jassuípe, houve 43 

uma breve discussão para esclarecimento sobre alguns pontos do referido processo, aprovado 44 
por unanimidade; Processo n 23074.078624/2019-92, relatado pela professora Pasqueline 45 

Scaico, aprovado por unanimidade; Processo n 23074.078524/2019-66, relatado pelo 46 
professor Frederico de França, aprovado por unanimidade ; Processo n 23074057329/2017-47 

31, relatado pelo professor Erivaldo Pereira, aprovado por unanimidade.8. 48 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente 49 

agradeceu a presença de todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Luciana Andreia Silva 50 
Bacelar, que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente 51 

assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Mamanguape-PB, nove dias do mês de 52 
dezembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e trinta e nove minutos, sala MC102 do 53 

Campus IV da UFPB. 54 

NOME ASSINATURA 

Maria Angeluce S.P. Barbotin  

Erivaldo Pereira do Nascimento  

Augusto Montalvão  

José Jassuipe Morais   

Wilame Farias Ribeiro  

Célia Teixeira  

Sílvio Luís da Silva  

Fernanda Barboza  

Márcia Saeger  

Évio de Melo  

Pasqueline Scaico  

Moama Marques  

Ruth Cuello  

Sandra Dias  

Claudilene da Costa  

Aline Cleide Batista  

Cibelle Santiago  

Frederico França  

Alexandra Barbosa  

Luciana Bacelar  
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