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Aos vinte e um dias de março de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala cento e três, 1 

do bloco C, na unidade de Mamanguape, 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: Carlos Alberto Gomes de 6 

Almeida, chefe do Departamento de Ciências Exatas; professor Marcos Aurélio Paz Tella, 7 

chefe do Departamento de Ciências Sociais; professora Isabelle Carlos Campos Rezende, 8 

chefe do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor Marivaldo Wagner Sousa 9 

Silva, chefe do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, 10 

chefe do Departamento de Educação; professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento 11 

de Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de 12 

Letras; professora Kelly Emanuelly de Oliveira, coordenadora de Antropologia; professor 13 

José Jassuípe da Silva Morais, coordenador de Ciências Contábeis; professor Évio Eduardo 14 

Chaves de Melo coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, 15 

coordenadora de Licenciatura em Ciência da Computação; professora Angélica de Souza 16 

Galdino Acioly, coordenadora de Design; professora Ruth Marcela Bown Cuello, 17 

coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, 18 

coordenadora de Matemática; professora Aline Cleide Batista, coordenadora de Pedagogia; 19 

professora Laurênia Souto Sales, coordenadora do Mestrado Profissional de Letras; e o 20 

Representantes Discentes Celestino Albino da Silva Neto. A presidente do conselho iniciou 21 

a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela secretária Priscila Carvalho de 22 

Almeida Rodopiano, com os Informes: Debate de feminismo negro – informe de que 23 

ocorreria essa mesa redonda à noite no RU de Mamanguape. A professora Kelly informou 24 

sobre I Lapa Convida – Antropologia, Imagem e Ação Indigenista, evento organizado pelo 25 

Laboratório de Antropologia, Política e Comunicação (Lapa), do Departamento de 26 

Ciências Sociais deste Centro, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de abril, ressaltando que que o 27 

evento é aberto a estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores indígenas e não 28 

indígenas, com a proposta de realizar pequenos eventos que discutam antropologia, 29 

relações de poder e comunicação, sempre com o uso da imagem como linguagem. A 30 

professora Angeluce informou que, para a semana seguinte, haverá uma plenária para 31 

preparar o abril indígena e que encaminharia o convite posteriormente. A professora 32 

Angeluce também informou que, no dia seguinte à reunião, haveria o debate “Ser Mulher 33 
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no Campus IV”, em Mamanguape. A professora Angeluce comentou também sobre a 34 

necessidade de representantes do CCAE no CONSEPE, e da importância da indicação 35 

dessa representação, pedindo que os departamentos possam indicar nomes de pessoas para 36 

compor a comissão eleitoral para a escolha dos representantes do CCAE no CONSEPE. 37 

Sobre os eventos, a professor Angeluce informou que todos os departamentos enviaram as 38 

informações por e-mail, e que o objetivo inicial era fazer um levantamento, para estudar a 39 

viabilidade de atendimento de todas as demandas, ou não. Ela falou sobre a divisão de 40 

recursos e da autonomia das chefias em solicitar o necessário para os eventos. Foi 41 

informado também que a professora Cristiane Souza não é mais Assessora de Graduação, e 42 

que o novo assessor será o professor Erivaldo, logo que ele voltar do afastamento, em um 43 

mês, aproximadamente. A professora Angeluce informou que, em reunião na semana 44 

passada com a PRG, a Pró-Reitora de Graduação apresentou a proposta de fazer uma 45 

entrada única para os aprovados para 2018.1 e 2018.2 uma entrada. Da parte da direção do 46 

CCAE, foi uma grande surpresa, tendo em vista que anteriormente foi muito difícil 47 

convencer a PRG da sobreposição dos períodos do Campus IV, processo similar ao que se 48 

pretende fazer no presente momento para toda a UFPB. Angeluce relata que a proposta é 49 

grandiosa devido à escala ser muito maior, pois a proposta atual da PRG é para a 50 

instituição toda. Os centros vão fazer um levantamento das salas, que foi solicitado pela 51 

PRG, e eles por sua vez vão encaminhar um diagnóstico. O professor Carlos Alberto 52 

ponderou que sentiu o impacto da mudança no departamento, com a cadeira de estatística, 53 

por exemplo. Angeluce disse que a posição que vai levar é a do Conselho, e não da 54 

Direção. Ela avaliou que pode não ser viável para agosto, como a PRG planeja. A 55 

professora Kelly questionou se a proposta é de os departamentos levarem simulações de 56 

ofertas de disciplinas, para depois encaminhar para os departamentos, visto que há muitas 57 

chefias novas atualmente. Angeluce explicou que, a análise do CCAE, seria feita em duas 58 

etapas, sendo a primeira uma análise das coordenações de curso (a partir de uma simulação 59 

enviada pela direção de centro) sobre a oferta de disciplinas em longo prazo, para discutir a 60 

viabilidade de estrutura física (sala de aula e laboratórios); e a segunda etapa, realizada 61 

pelas chefias de departamento para analisar a viabilidade de atender, ou não, a nova 62 

demanda com o quantitativo atual de professores. A professora Juliana, sabendo que a 63 

possibilidade é para agosto, sugeriu que sejam feitas já com as planilhas e os prazos, de 64 

modo que as chefias possam se organizar melhor. A professora Luciene disse que é 65 

importante colocar na projeção a necessidade de código de vaga de professor, pois o 66 
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Departamento de Letras, por exemplo, não tem professor suficiente para a supressão de 67 

períodos. O professor Évio perguntou sobre as vagas do SISU, se ainda teria chamada. 68 

Angeluce respondeu que está na segunda chamada, e ainda haveria uma terceira. O 69 

professor Jassuípe informou que esteve presente em solenidade no Palácio da Redenção, 70 

com o presidente da Fapesq – PB, Cláudio Furtado, apresentando os editais para a área de 71 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele informou que hoje em dia, são investidos R$ 33 72 

milhões nessa área, e acredita que, dos quatro editais lançados, dois serão voltados para a 73 

universidade. Além de ter sido informado também, nessa solenidade, que serão apoiados 74 

dez núcleos de excelência e que haverá edital de bolsas de formação, para mestrado e 75 

doutorado. O professor Jassuípe ficou de compartilhar maiores detalhes sobre os editais 76 

por e-mail. Ele também informou sobre PIBIC, que sofreu alguns cortes de verbas, apesar 77 

de ter havido muitos projetos de qualidade e criativos, e disse que em 2018, o sistema a ser 78 

usado vai ser o mesmo da UFRN, e a base de tudo vai ser o Lattes, no formato XML para 79 

anexar no sistema, para a contagem dos pontos, avaliação e procurar conseguir bolsa no 80 

projeto. Ele acrescentou que existe uma discussão para que 10% das bolsas vão ser 81 

prioritariamente pros recém-doutores. Além disso, o Lattes de cada um tem que estar 82 

atualizado de 2014 a 2018. A professora Evelyn perguntou para o caso de ter dois projetos 83 

inscritos, por exemplo. Ao que o professor Jassuípe respondeu que, atingindo a nota 7, 84 

seriam todos aprovados, e o professor escolhe qual recebe a bolsa. Ele ainda alerta para 85 

que, quem sentir que a pontuação esteja errada, use o prazo de recurso, pois estão previstos 86 

muitos recursos, devido à conversão dos dados para o SIGAA. Todas essas considerações 87 

são importantes para que os professores se preparem e elaborem seu(s) projeto(s), mas o 88 

edital com os demais detalhes ainda vai ser publicado. A professora Angeluce informou 89 

sobre a reunião com a reitoria ocorrida pela manhã, que tratou de demandas específicas do 90 

curso de Design. Acrescentou que depois das últimas reuniões com a PU, do Campus I, 91 

viu-se a necessidade de levar algumas questões e problemas para o conhecimento da 92 

reitoria, como por exemplo a realidade de que a os chamados de manutenção aumentaram 93 

em dez vezes de 2016 a 2018, além do fato de o Subprefeito também ser o fiscal dos 94 

contratos, acumulando ainda mais funções de extrema responsabilidade. Sobre a 95 

manutenção, a professora Angeluce ressaltou que há muito poucos profissionais, e que a 96 

equipe é muito pequena (fazendo até muito mais do que o que deveriam), e que a 97 

subprefeitura, no Campus IV, está sobrecarregada por ter poucos servidores e poucos 98 

profissionais terceirizados de manutenção. Por essa razão, a professora Angeluce informou 99 
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que foi solicitado o aumento de pelo menos mais quatro terceirizados, como servente, que 100 

é que considerado um funcionário “coringa” da manutenção. A professora Angeluce 101 

informou ainda que a residência universitária de Rio Tinto abriu, e que foi necessário 102 

deslocar um porteiro para aquele espaço no período das férias, mas, que, ao início das 103 

aulas, o porteiro precisou voltar para o posto anterior. Ela também contextualizou a 104 

situação de recepção/triagem do RU, que está sem porteiro (sabe-se que a empresa 105 

terceirizada do RU havia solicitado). Existe a possibilidade de enviarem 106 

seguranças/porteiros da residência do campus I para o CCAE, que o prefeito ficou de 107 

viabilizar. A professora Angeluce explicou que na reunião com a reitora foi negociado um 108 

técnico para um dos laboratórios de design, que até hoje não tem servidor ou funcionário 109 

terceirizado. Sobre a questão do RU de Rio Tinto, a professora Angeluce informou que a 110 

superintendência do RU está para colocar catracas, e que haverá uma reunião às 9h30 de 111 

amanhã na central de aulas. Sobre o orçamento de Diárias e Passagens, Angeluce informou 112 

que enviou e pediu aos chefes de departamento que confiram a planilha, que a direção 113 

elabora através de distribuição per capita, contando só os professores efetivos. Ela 114 

acrescenta que para o cálculo se considera apenas o número de efetivos, porém não tem 115 

nada que impeça de dar o recurso para professor substituto, para técnico e mesmo para 116 

aluno. 2. Aprovação da ata da 1ª reunião do Conselho do CCAE (fev.2018): Angélica 117 

pediu para que conste em ata a decisão acerca das caminhonetes. Com essa correção, a ata 118 

foi provada com 17 votos favoráveis, nenhum contra, e 4 abstenções. 3. Proposta de 119 

calendário de reuniões do Conselho para o ano de 2018: aprovada por unanimidade. 4. 120 

Planejamento estratégico do CCAE: Discussão da proposta de nova Matriz Orçamentária 121 

da UFPB – Professora Elizete Ventura, Pró-Reitora de Planejamento (PROPLAN) – 122 

retirado de pauta devido à ausência da professora convidada. 5. Alocação de Salas de Aula: 123 

para reduzir as dificuldades de alocação de salas, e respeitar as decisões feitas no conselho, 124 

a professora Juliana propõe fazer um documento aos desenvolvedores solicitando: 1. Fluxo 125 

contínuo; e 2. Que a administração das salas fique no SIGAA e com a administração das 126 

coordenações. As propostas foram debatidas pelo conselho e ambas provadas por 127 

unanimidade. 6. Questões elétricas no Campus IV (Ares-condicionados): a professora 128 

avaliou que o centro deve ter mais atenção da manutenção da prefeitura; que entra em 129 

contato com a prefeitura universitária do Campus I, mas não obteve resposta. A professora 130 

disse também que não concorda com as justificativas de que é uma instituição pública, de 131 

crise no ensino público, ou por ser ano de eleição, pois elas podem acomodar. Ela disse 132 
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que entende que outros centros também têm problemas, mas avalia que são problemas 133 

menores e que interfeririam menos na produtividade e no clima das salas de aula, em 134 

relação ao CCAE, como os problemas com a climatização nas salas de aula e com o 135 

sucateamento dos computadores do Centro. Ela sugere então que o conselho se movimente 136 

de modo mais eficaz, e não deixar tudo nas mãos do centro. Ela avaliou com respeito o 137 

trabalho e as limitações da direção e da subprefeitura do Centro, e disse que ambiciona 138 

para o curso de Sistemas de Informação, que coordena, um curso de excelência, e avaliou 139 

ainda os estudantes do curso com um potencial muito grande. Ela então propôs que diante 140 

das limitações que a direção apresentar, o conselho siga para a instância superior para 141 

pleitear e exigir a resolução de modo que o centro tenha as soluções efetivadas. Angeluce 142 

explicou que os problemas de infraestrutura têm desafios diferentes a serem superados, 143 

explicitando que, nesse momento, além de não ter pregão de instalação de ar-condicionado 144 

e de materiais, por exemplo, também não tem projeto elétrico de adequação. Essa questão 145 

foi historicizada por Angeluce, e avaliada pelos conselheiros. Houve algumas propostas a 146 

partir disso, a ver: a. uma reunião para o conselho tratar diretamente com a reitoria; ou b. 147 

uma partida ao Ministério Público. Angeluce avaliou que a medida mais extrema que a 148 

direção pode tomar é marcar uma reunião do conselho com a reitora. A professora Juliana 149 

informou que está fazendo um levantamento dos ingressantes para fazer as solicitações. A 150 

professora Kelly avaliou que, sobre medidas extremas, a reitoria já sofreu interferência 151 

duas vezes do Ministério Público, com TACs. Angeluce disse que é importante lembrar 152 

que as TACs foram motivadas por greves estudantis, uma no campus IV em 2013, e a outra 153 

da greve de fome do campus I. O professor Marivaldo avaliou que o campus IV tem um 154 

longo histórico de lutas, e disse que acredita que no momento pode haver uma parte do 155 

corpo acadêmico acomodado, mas que devido às necessidades estruturais do centro, deve 156 

ser feita uma nova mobilização. O professor Jassuípe avaliou que é importante a renovação 157 

das coordenações para dar fôlego novo e novas ideias à administração pública, e que o 158 

presente momento é ideal para chamar para se reunir com a reitoria. Propõe que sejam 159 

feitas todas as etapas: o convite à reitora para a reunião do conselho de centro, para que, 160 

diante de uma possível negativa, dar o próximo passo. O discente Celestino e a professora 161 

Angeluce fizeram algumas considerações sobre a participação dos estudantes nas greves 162 

universitárias. Após debate, a presidente do conselho põe em votação: 1. Se o Conselho 163 

concorda sobre o prazo que a equipe da PU deu para o professor João Marcelo (acerca do 164 

projeto, para poder licitar, para depois operar, com previsão para execução entre outubro 165 
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de 2018 e o início de 2019), para pensar numa medida de resolução com uma instância 166 

superior: aprovado por unanimidade. 2. Se o Conselho faria um convite para a reitora vir 167 

ao campus IV: com 4 votos favoráveis,17 votos contra, e nenhum abstenção. 3. Se o 168 

Conselho mudaria o local da próxima reunião para o campus I, para convidar a reitora para 169 

participar da reunião: aprovado por unanimidade. 4. Solicitar uma reunião do conselho do 170 

centro com a reitora, para o dia 18 de abril, às 14h: aprovado por unanimidade. Angeluce 171 

fez alguns esclarecimentos acerca de compra de computadores. A professora Kelly avaliou 172 

que precisaria também de muito material de áudio visual e de computadores. A discente 173 

Ana Margarida informou que está formando um núcleo de estudos, que gostaria de fazer 174 

diálogo com a coordenação de SI sobre as questões dos negros nos projetos pedagógicos. 175 

A professora Juliana informou que gostaria de dialogar com essa iniciativa, pois vai tratar a 176 

abordagem dos negros nas disciplinas transversais. A professora Angélica destacou o 177 

trabalho da professora Luciene Lehmkhul nessa abordagem. 7. Afastamento para 178 

capacitação (doutorado) do professor Theófilo Moreira – DCS (relatora: Renata Viegas): a 179 

relatora leu seu parecer que foi favorável e o conselho aprovou por unanimidade. Inclusão 180 

de ponto de pauta: Apreciação do Regimento Interno do Mestrado Profissional de Letras 181 

– Profletras: o relator, prof. Marco Aurélio leu seu parecer, que foi favorável, e o conselho 182 

aprovou por unanimidade. 8. Consulta Eleitoral para Vice-Coordenador do curso de 183 

Bacharelado em Sistema de Informação – SI (relator: prof. Joel Silva): o relator leu seu 184 

parecer que foi favorável e o conselho aprovou com 20 votos favoráveis, e com uma 185 

abstenção. 9. Consulta Eleitoral para Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Meio-186 

Ambiente (relatora: prof. Juliana Saraiva): a relatora leu seu parecer que foi favorável e o 187 

conselho aprovou por unanimidade. 10. Consulta Eleitoral para nova coordenação do curso 188 

de Ciências Contábeis (relator: prof. Sílvio Luís): o relator leu seu parecer que foi 189 

favorável e o conselho aprovou por unanimidade. 11. Consulta Eleitoral para nova chefia 190 

do Departamento de Design (relatora: prof.ª Kelly de Oliveira): a relatora leu seu parecer 191 

que foi favorável e o conselho aprovou por unanimidade. 12. Progressão de professor 192 

Adjunto 602, para Professor Adjunto 603 da prof.ª Pasqueline Dantas Scaico – DCX 193 

(relatora: Luciane Alves): a relatora leu seu parecer que foi favorável e o conselho aprovou 194 

por unanimidade. 13. Progressão de professor Adjunto 601, para Professor Para Adjunto 195 

602 do prof. Wendhel Raffa Coimbra – DCX (relatora: Isabelle Campos): em discussão, 196 

foi sugerida a alteração no parecer de dados de pontos. Sob a perspectiva dessa alteração, o 197 

conselho aprovou por unanimidade. A relatora ficou de fazer a alteração e enviar o 198 



Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2018 do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da 

Paraíba, realizada em vinte e um de março de 2018. 
 

7 

 

processo posteriormente para a secretaria da direção. 14. Estágio Probatório da professora 199 

Luziana M. da F. Silva – DCS (relator: Pablo Riul): o professor Marivaldo leu o parecer do 200 

relator, que foi favorável, e o conselho aprovou por unanimidade. 15. Estágio Probatório 201 

do professor Gustavo de Figueiredo – DDESIGN (relatora: prof. Ruth Marcela): em 202 

discussão, a relatora leu seu parecer que foi favorável e o conselho aprovou por 203 

unanimidade. Inclusão de pontos: Relatório Final de seleção para professor substituto de 204 

Matemática do DCX - o relator leu seu parecer que foi favorável, o conselho fez discussão, 205 

o departamento interessado fez os esclarecimentos, e a direção achou prudente tirar de 206 

pauta para, diante dos questionamentos, fazer as últimas verificações junto à PROGEP. 207 

Processo de sindicância sobre comportamento de aluno: A relatora, prof. Aline Cleide, leu 208 

seu relatório, fez alguns esclarecimentos, juntamente com a professora Angeluce, e o 209 

conselho aprovou por unanimidade o parecer que recomendou uma advertência registrada, 210 

de modo que as discentes fossem notificadas através da sua coordenação de curso. Não 211 

havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, 212 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 213 

presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio 214 

Tinto - PB, 12 de abril de 2018. 215 


