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Aos vinte dias de fevereiro de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala cento e quatro, 1 

do bloco E, na unidade de Rio Tinto, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências 2 

Aplicadas e Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a 3 

presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, Diretora de Centro. 4 

Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a professora Maria Angeluce Soares 5 

Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: professor Alexandre Scaico, 6 

vice-diretor; Carlos Alberto Gomes de Almeida, chefe do Departamento de Ciências 7 

Exatas; professor Marcos Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de Ciências Sociais; 8 

professora Isabelle Carlos Campos Rezende, chefe do Departamento de Ciências Sociais 9 

Aplicadas; professor Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do Departamento de Design; 10 

professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe do Departamento de Educação; 11 

professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; 12 

professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de Letras; professora Kelly 13 

Emanuelly de Oliveira, coordenadora de Antropologia; professor José Jassuípe da Silva 14 

Morais, coordenador de Ciências Contábeis; professor Évio Eduardo Chaves de Melo 15 

coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora de 16 

Licenciatura em Ciência da Computação; professora Adriana Zenaide Clericuzi, 17 

coordenadora em exercício do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professora 18 

Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora de Design; professor Pedro Francisco 19 

Guedes do Nascimento, Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em 20 

Antropologia; professora Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora de Letras Língua 21 

Espanhola – EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, coordenadora de Matemática; 22 

professora Aline Cleide Batista, coordenadora de Pedagogia; professor Pablo Riul, 23 

coordenador do programa de Pós-Graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental; 24 

professora Laurênia Souto Sales, coordenadora do Mestrado Profissional de Letras; e os 25 

Representantes Discentes: Peron Bezerra Pessoa Filho e Yuri de Barros Alves Pontes. A 26 

presidente do conselho iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela 27 

secretária Priscila Rodopiano, com os Informes: Angeluce apresentou os novos 28 

coordenadores e chefes. Ela revisou os pontos de pauta com os conselheiros que 29 

solicitaram inserção de mais dois pontos. O ponto de pauta sobre as questões infra 30 

estruturais foi adiado para o momento da chegada do professor João Marcelo, Prefeito 31 

Universitário. Angeluce informou que haveria o Fórum Mundial Social, em Salvador – BA 32 

e que iria participar do Fórum, ficando responsável pela direção do centro o professor 33 
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decano do conselho. Sobre o Planejamento Estratégico, ela avisou que a previsão seria de 34 

finalização no primeiro semestre desse ano, e que provavelmente vão ser necessárias 35 

reuniões extraordinárias para esse planejamento. Aprovação das atas: de junho – 36 

aprovada com 17 votos favoráveis, 6 abstenções e nenhum contra; de outubro – aprovada 37 

com 19 votos favoráveis, 4 abstenções e nenhum contra; de novembro – aprovada com 18 38 

votos favoráveis, 5 abstenções e nenhum contra; e de dezembro – aprovada com 19 votos 39 

favoráveis, 4 abstenções e nenhum contra. Orçamento: Angeluce fez a apresentação da 40 

história do orçamento de 2017, cuja política foi diferente do ano anterior. Ela apresentou os 41 

dados através do Datashow. A previsão é que o orçamento deve cair 10% em relação ao 42 

ano passado. Em 2017, a UFPB passou a discutir a matriz orçamentária, o que alteraria a 43 

parcela destinada ao CCAE. A direção propôs à PROPLAN um modelo que avalie as 44 

especificidades do CCAE, por ser um Campus com 2 unidades. Houve alguns 45 

questionamentos acerca dos dados do orçamento, como por exemplo, o professor Yuri 46 

questionou se a compra e manutenção estariam no mesmo orçamento e o professor 47 

Marivaldo perguntou sobre a possibilidade de consertar todos os carros em vez de comprar 48 

novos, como previsto no orçamento; o professor Carlos Alberto perguntou se poderia 49 

substituir a demanda de cadeiras para a substituição ou instalação de ares-condicionados, 50 

questões que foram debatidas e as dúvidas tiradas pela diretora e pelo subprefeito que 51 

também estava presente na reunião. Sobre o empenho de livros, ficou previsto manter a 52 

meta do ano passado. A professora Kelly falou sobre a necessidade de laboratórios de 53 

informática para o curso de antropologia. A professora Angeluce avaliou que os 54 

departamentos que ficam em Rio Tinto poderiam pensar em um modo mais colaborativo 55 

do uso dos laboratórios de informática. Foi também discutida a questão sobre os estagiários 56 

e bolsistas do cursinho, e o Conselho se mostrou favorável à manutenção do cursinho 57 

através do pagamento de bolsistas pelo Centro. Sobre pagamento de inscrição, foi feita a 58 

proposta de dividir o valor por curso, a fim de que não haja mais professores beneficiados 59 

do que outros. Foi definido um valor teto para pagamento de hospedagens. Questões infra 60 

estruturais – com a Prefeitura Universitária e o professor João Marcelo: O professor 61 

João Marcelo foi apresentado pela professora Angeluce, e posteriormente fez uma 62 

avaliação geral do trabalho da Prefeitura Universitária atualmente. Relatou as obras que 63 

estavam como prioridade para retomar, e os critérios, que entre eles estaria o fato de terem 64 

tido licitação da mesma construtora – o que exclui todos os campi de interior.  Angeluce 65 

disse que, em reunião com os alunos, foi feita a proposta de ter uma caixa d’água dentro da 66 
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própria residência e pediu para que fossem estudadas soluções paliativas. O professor João 67 

Marcelo falou sobre o projeto de elevador de acessibilidade do prédio da pós-graduação, 68 

em que se estuda a solução de fazer rampa. O professor Pablo perguntou quanto às 69 

licenças, ao que o Prefeito disse que a prefeitura do município de João Pessoa disse que 70 

poderiam ser pegas com a SUDEMA, setor público onde ele avaliou como tendo muito 71 

bom trânsito. Todas as obras que envolvem recursos de capital só serão liberadas mediante 72 

TED, e ele informou que viria dinheiro específico, pelo MEC, para uma obra determinada. 73 

Sobre o Hotel-escola foi informado que faltam vários projetos. A professora Angeluce 74 

relembrou que a decisão do Hotel-escola ser uma residência universitária poderia ser 75 

avaliada novamente pelo conselho. Ao que João Marcelo reafirmou que a meta seria 76 

retomar as obras. Sobre os veículos, ele relatou problemas com a MAGICAR, empresa que 77 

trabalha com conserto veicular. Em parceria com o IFPB, a UFPB participou da licitação 78 

de conserto de veículos. No entanto, continua a proibição de compra de veículos. Ele 79 

informou que estavam tentando conseguir a compra de van adaptada, pela CIA, sendo uma 80 

nova van para cada campi, mas ainda é algo que está sendo estudado. Ele informou que 81 

saiu uma nota oficial que proíbe o uso do carro oficial para uma série de atividades, de 82 

modo que venha a fazer todos aderirem a um programa chamado taxigov. A portaria 83 

entraria em vigor em março. Sobre pregões, ele avaliou como solução ter unidade gestora 84 

no centro. Angeluce avaliou, no entanto, que a busca pela UG vai continuar com muita 85 

dificuldade devido às remoções de servidores que foram numerosas no último ano. A 86 

professora Renata questionou sobre peças de manutenção de ar-condicionado; João 87 

Marcelo respondeu que a PU trabalha com os pedidos de peças que chegam ao 88 

almoxarifado. Angeluce sugeriu para que, como na PRA, que sejam feitas consultas antes 89 

das compras de materiais, para que os centros possam manifestar seu interesse nos 90 

materiais de manutenção no período adequado para suas compras. Peron perguntou sobre o 91 

projeto de adequação da rede elétrica. O Prefeito respondeu que a rede elétrica está sendo 92 

estudada e a previsão de projeto é para maio a junho. O professor Scaico relatou sua 93 

insatisfação nessa questão por ter um documento de fevereiro de 2012 em que, da parte da 94 

PU, garante-se que em 2 meses seria resolvido o problema da adequação elétrica do 95 

campus IV, e que, posteriormente, em 2013, foi prometida a adequação em 90 dias. João 96 

Marcelo avaliou que as dificuldades encontradas foram sobretudo devido às empresas que 97 

foram licitadas e que todos os problemas encontrados, a PU está tentando sanar. Ele 98 

avaliou ainda que não tem intenção de prejudicar diretamente o CCAE, já que ele é 99 
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professor do centro. A professora Angeluce informou que em fevereiro de 2016, foram 100 

entregues informações sobre insumos (estudo de cargas) para o projeto elétrico feito por 101 

Jefferson, subprefeito, que é técnico de eletrônica, fato que já fez dois anos, e o centro 102 

continua sem implementação da adequação elétrica. João Marcelo debateu e tirou dúvidas 103 

sobre a questão dos permissionários, pois ate aquele momento, não teria as informações 104 

dos itens que foram fracassados. Angeluce avaliou que há interesse dos permissionários, 105 

mas que normalmente o processo passa por equívocos, em algum nível, e por isso não há 106 

inscrições vencedoras, por que os interessados são microempreendedores, e muitas vezes 107 

sentem dificuldade de entender ou de acompanhar o processo. João Marcelo informou que 108 

é provável que reabra o edital para os permissionários, pela 3ª vez. Foram tiradas as 109 

dúvidas de aluguel dos permissionários. Redistribuição de cargos extintos e/ou 110 

congelados: foi informado que, devido ao decreto 9.262/2018, a política de redistribuição 111 

de servidores de cargos semelhantes ou iguais foi repensada, visto que não seria possível 112 

aceitar a vinda de um cargo que, pelo decreto, estaria congelado. Aprovação do 113 

cronograma 2018 de reuniões do Conselho de Centro: retirado da pauta e encaminhado 114 

para a próxima reunião do Conselho. Reavaliação na decisão do colegiado do Programa 115 

de Pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental – PPGEMA (Prof. Carlos 116 

Alberto): retirado de pauta devido à ausência do relator – que pediu licença para sair 117 

devido a questões relativas a um concurso de professor que o seu departamento estaria 118 

organizando. Solicitação de afastamento de Eduardo Jorge Teodósio (relator: prof. 119 

Alexandre Scaico): o relator leu seu parecer que foi favorável, e o Conselho aprovou por 120 

unanimidade. Solicitação de afastamento da professora Nívea Marcela – DCSA 121 

(relator: prof. Sílvio Luís): o relator leu seu parecer que foi favorável, e o Conselho 122 

aprovou por unanimidade. Solicitação de afastamento do prof. Theófilo Moreira – DCS 123 

(relatora: prof. Renata Viegas): foi retirado de pauta para serem avaliadas questões de 124 

instrução processual, pelo departamento de origem do processo. Não havendo nada mais a 125 

ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a 126 

reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que 127 

dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 28 de 128 

fevereiro de 2018. 129 


