
Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em dezesseis de junho de 2016. 3 

 4 

No dia dezesseis de junho de dois mil e dezesseis, às catorze horas, reuniu-se na unidade 5 

do município de Rio Tinto, Paraíba, do Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE, 6 

da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de Priscila Carvalho de 7 

Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo Centro. Os conselheiros 8 

compareceram, atendendo à convocação: Profª. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, 9 

diretora do centro e presidente do Conselho; Profª. Alessa Cristina Pereira de Souza, 10 

coordenadora do curso de Antropologia; Profª. Cibelle de F. Castro de Assis, chefe do 11 

Departamento de Ciências Exatas; Profª. Elaine Folly Ramos, coordenadora do curso de 12 

Ecologia; Prof. Fábio Mura, chefe do Departamento de Ciências Sociais; Profª. 13 

Francymara Antônino Nunes de Assis, chefe do departamento de Educação; Prof. João 14 

Martinho Braga de Mendonça, coordenador da Pós-Graduação de Antropologia; Prof. Luíz 15 

Gustavo de Sena Brandão Pessoa, chefe em exercício do departamento de Ciências Sociais 16 

Aplicadas; Prof. Leandro Lopes, sub-chefe do Departamento de Design; Prof. Rodrigo 17 

Rebouças de Almeida, coordenador do curso de Sistemas da Informação; Prof. José 18 

Jassuípe, coordenador do curso de Contabilidade;  Prof. Juliene Paiva, coordenadora do 19 

curso de Letras; Profª. Surama Santos Ismael da Costa, coordenadora do curso de 20 

Matemática; Prof. Maika Bueque, coordenadora do curso de Secretariado Executivo; Profª. 21 

Aline Cleide, coordenadora do curso de Pedagogia; Prof. Ronaldo Francini, chefe do 22 

Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente, e da representante dos técnicos-23 

administrativos em educação, Priscila Rodopiano. Constando o quorum, a presidente do 24 

Conselho iniciou a sessão, seguindo a pauta. 1. Informes: A presidente do conselho, profª. 25 

Angeluce, informou que ocorreram reuniões durante a semana para tratar da sobreposição 26 

do semestre, de planos para combater retenção e evasão estudantil no campus IV, reuniões 27 

da Comissão dos 10 anos (que está com a programação quase fechada, e vai compartilhar 28 

por e-mail em breve). Quanto a questão do livro da assessoria de pesquisa informou quem 29 

em breve deve ser feita a chamada para os artigos. Quanto as obras na universidade 30 

informou que houve uma reunião com a PU e eles disseram que, neste ano, a UFPB não 31 

vai retomar nenhuma obra, pois todas estavam com o contrato vencido e a estratégia da PU 32 

no ano anterior foi retomar os contratos; agora, ela tem que retomar da estaca zero, para 33 

fazer eles mesmos os projetos de todas as obras. Por isso, a PU está fazendo uma licitação 34 

de uma empresa para fazer os projetos, para que no ano que vem possa licitar as empresas 35 



que venham a retomar os projetos. No caso do prédio administrativo de Rio Tinto, que 36 

faltaria em torno de 10% para ser entregue, a PU tá fazendo um pagamento relativo a outra 37 

obra e espera que a empresa se recapitalize para tentar retomar as demais obras, no entanto, 38 

a esperança é pequena, pois a empresa foi praticamente à falência. A proposta da direção 39 

do CCAE seria que a UFPB realmente reconhecesse que essa empresa faliu e que a PU 40 

assumisse a finalização da obra. Do mesmo modo, a residência de Mamanguape já foi 41 

entregue, mas tem uma reforma pendente, e nesse sentido foi solicitado que a PU assuma a 42 

obra de reforma, mas essa decisão deve ser negociada entre PU e PRAPE. Em resumo, no 43 

que se refere à obras não existem esperanças para esse ano, e ainda não se tem previsão 44 

para o novo ano. A professora Angeluce informou também que há um pregão de 45 

manutenção no campus I, e a direção vai pedir um aditivo para o campus IV, e tem-se que 46 

ver ainda se eles vão aceitar essa solicitação. Sobre as obras do Hotel-escola, foi informado 47 

que o projeto de adaptação não andou: a prefeitura universitária fez um projeto de 48 

adequação, o prefeito, à época, disse que o projeto foi para a procuradoria jurídica para 49 

avaliar, mas não se sabe onde esse processo do hotel-escola está desde então. Acredita-se 50 

que não tenha ido à procuradoria jurídica, tendo em vista que a PJ normalmente cumpre os 51 

prazos de avaliação de processos. A prof. Angeluce então pediu para que o Conselho 52 

pensasse se de fato o destino do Hotel-escola deveria ser apenas para Residência 53 

Universitária, ou poderia ser metade do prédio uma parte administrativa do centro. Ela 54 

ponderou que vai chegar o momento que o Centro vai se dividir, e Mamanguape não teria 55 

estrutura administrativa. Por isso, ela gostaria que a questão fosse refletida pelos 56 

conselheiros, e sugeriu retomar o assunto na reunião de agosto. O prof. Luiz Gustavo 57 

sugeriu que o Conselho debatesse a divisão. Mas Angeluce argumentou que desde a 58 

eleição para a direção, ela não acredita que isso seria uma coisa boa para o campus IV, na 59 

atualidade, mas imagina que isso pode acontecer na próxima gestão. O prof. Jassuípe 60 

parabenizou quanto à lucidez dessa “previsão”.  O prof. Fábio Mura pediu para que a o 61 

debate sobre o destino do Hotel-escola acontecesse na presença dos estudantes; quanto à 62 

divisão, ele acredita que as unidades permanecendo do mesmo Centro, ficaria mais fácil de 63 

lutar pela sua melhoria, como um todo. Angeluce disse que concordava que o corpo 64 

estudantil deveria ser convocado, mas incialmente só gostaria que o assunto fosse pensado 65 

para posteriormente ser debatido. O prof. Rodrigo avaliou que é importante motivar os 66 

representantes discentes a comparecerem às reuniões do conselho, e além disso, ele 67 

informou que o sistema está aberto para solicitação de disciplinas e matrícula de feras até o 68 

domingo próximo, deixando claro que a partir da segunda-feira, qualquer problema teria 69 

que ser resolvido na PRG. Sobre esse último informe houve um pequeno debate acerca dos 70 



detalhes de prazos e procedimentos. A profª. Alessa pediu para haver rotatividade na 71 

escolha das salas de aula, pois as turmas de Antropologia ficaram pelo 2º semestre seguido, 72 

com salas de aula em condições muito ruins, com umidade e mofo. Angeluce avisou que 73 

vai mandar novamente a ata de fevereiro desse ano apenas para lembrar o debate acerca da 74 

divisão dos técnicos novos que devem estar pra chegar em julho; e acrescentou que foi 75 

feita uma chamada interna questionando aos técnicos se havia interesse mudança de local 76 

de trabalho dentro do CCAE, e alguns se pronunciaram. Foram dados os informes acerca 77 

de datas e procedimentos para as férias dos professores. Na colação de grau que se 78 

aproximava, Angeluce avisou que estaria de férias, e que a Colação de Grau será pela 79 

manhã e à tarde, das turmas de Rio Tinto e Mamanguape, respectivamente; e que também 80 

haveria extensão de mesa, para todos os professores estarem presentes ao lado da mesa de 81 

honra. Ela informou que a administração está providenciando a compra de becas para todos 82 

os cursos e que a previsão de chegada é para o próximo ano. Sobre pagamento de Diárias, 83 

Passagens e Inscrições foi informado que o recurso do Centro está quase zerado; foram 84 

listados os eventos que estão se aproximando e um treinamento para os diretores e os 85 

administradores; foi solicitado que os departamentos mandassem uma previsão de 86 

demandas, em agosto; foi informado que as inscrições para eventos também poderiam ser 87 

pagas pelo Centro, na condição de ter tido trabalho aprovado (se as inscrições forem antes 88 

da aprovação do trabalho, a universidade não paga). No caso de qualificação não é possível 89 

o Centro pagar; informou-se também que o Centro vai pagar o treinamento para as técnicos 90 

que vão trabalhar na Unidade Gestora que está para se formar do Centro; além disso, 91 

Angeluce informou que o centro também vai realizar a semana orçamentária, como 92 

treinamento para formação da unidade gestora. A profª. Alessa questionou se teria previsão 93 

de licitação para xerox. Angeluce respondeu que não teria previsão, mas Samuel continua 94 

acompanhando presencialmente essa demanda; ela informa que a PU não tem feito 95 

licitações e que inclusive, outros centros estariam também, por isso, sem xerox e cantinas. 96 

A profª. Angeluce avisa acerca de algumas mudanças de coordenadores e os apresenta: 97 

tratam-se da nova coordenadora de Pedagogia, da nova vice-coordenadora de Secretariado 98 

Executivo, e da nova chefia do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente. 2. 99 

Aprovação das Atas: 2ª Reunião Ordinária 2016 do Conselho do CCAE: aprovada 100 

com 16 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções; 3. Progressão Funcional do prof. 101 

Leonardo Figueiredo de Meneses (DEMA) de Assistente 501 para Assistente 502 102 

(relator: prof. Fábio Mura): o relator leu seu parecer que foi favorável e aprovado por 103 

unanimidade por este Conselho. 4. Progressão Funcional do prof. Yuri Malheiros 104 

(DCX) de Assistente 501 para Assistente 502 (relator: prof. Leonardo Nascimento): 105 



ponto retirado de pauta devido ao relator não se encontrar presente. 5. Progressão 106 

funcional do Prof. Alberto Arruda (DCSA) de Adjunto III para Adjunto IV (relatora: 107 

profª. Elaine Folly): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado por 108 

unanimidade por este Conselho. 6. Progressão funcional do Prof. José Laudelino de 109 

Menezes (DCX) de Assistente 502 para Adjunto 601 (relator: prof.ª Francymara 110 

Antonino): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade por 111 

este Conselho. 7. Progressão funcional da Prof.ª Cristiane Fernandes (DCX) de 112 

Adjunto 603 para Adjunto 604 (relatora: prof.ª Marluce): a prof. Juliene Paiva leu o 113 

parecer da relatora, que foi favorável e aprovado por unanimidade por este Conselho. 8. 114 

Progressão funcional do prof. Luis Gustavo de Sena Brandão (DCSA) de Assistente 115 

502 para Adjunto 601 (relator: prof. Erivaldo): a prof. Juliene Paiva leu o parecer do 116 

relator, que foi favorável e aprovado por unanimidade por este Conselho. 9. Progressão 117 

funcional da profª. Maria Angeluce Soares (DCSA) de Adjunto 601 para Adjunto 602 118 

(relatora: profª. Cibelle de Assis): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado 119 

por unanimidade por este Conselho. 10. Homologação da consulta eleitoral para a 120 

coordenação do curso de Pedagogia (relator: prof. Erivaldo Pereira): a prof. Juliene 121 

Paiva leu o parecer do relator, que foi favorável e aprovado por unanimidade por este 122 

Conselho. Cabe ressaltar que a prof. Angeluce esclareceu os trâmites de solicitação de 123 

homologação de consulta eleitoral de novas coordenações e chefias departamentais. 11. 124 

Relatório final da consulta para Coordenador e Vice-coordenador de SEB (relatora: 125 

Priscila Rodopiano): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado por 126 

unanimidade por este Conselho. 12. Relatório final da consulta eleitoral para o 127 

Departamento de Ciências Sociais (relatora: profª Aline Cleide): a relatora leu seu 128 

parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade por este Conselho. 13. Consulta 129 

Eleitoral de nova chefia do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente (relatora: 130 

profª. Maika Zampier): a relatora leu seu parecer que foi favorável e aprovado por 131 

unanimidade por este Conselho. 14. Avaliação de Estágio probatório de Givaldo de 132 

Lima – DCX (relator: prof. Luíz Gustavo de Sena): o relator leu seu parecer que foi 133 

favorável e aprovado por unanimidade por este Conselho. 15. Avaliação de Estágio 134 

probatório de Gilmar Leite - DEd (relator: prof. Rodrigo Rebouças): retirado de pauta 135 

a pedido do relator. 16. Avaliação de Estágio probatório de Yuska - DEd (relator: 136 

chefia do DEMA): retirado de pauta devido ao relator não estar presente. 17. Processo de 137 

Sindicância 23074.062199/2015-96 (relator: comissão de sindicância): o presidente da 138 

comissão de sindicância, prof. Luíz Gustavo, leu o parecer da comissão que indicava 139 

suspensão punitiva de 10 dias para os discentes envolvidos conforme descrição no 140 



processo (trata de pichação em prédio público da UFPB), a se iniciar tão logo o(s) 141 

envolvido(s) seja(m) informado(s) formalmente. O prof. Jassuípe adianta seu voto, que é 142 

de abstenção, por repudiar a punição sugerida, por considerar insignificante. Além disso, 143 

ele considera que o fato delitivo é favorecido por encontrar apoio de alguns professores. O 144 

prof. Rodrigo declarou que considera o ato uma manifestação, porém, que por ser crime, 145 

não deve ser desconsiderado, e quem se “manifestou” deve aguentar as consequências. O 146 

prof. Luíz Gustavo comentou que a penalidade de 10 dias é simbólica dentro das 147 

possibilidades previstas em resolução, além de tentar evitar uma punição externa à UFPB 148 

com a polícia. Angeluce esclareceu que independente do posicionamento pessoal (sobre 149 

pichações e seus significados), não vai deixar de tomar a medida administrativa adequada e 150 

necessária. Após feito o debate, o relatório decisório foi aprovado por 13 (treze) votos a 151 

favor, 1 (hum) voto contrário e 3 (três) abstenções. 18. Processo de criação do curso de 152 

Filosofia (relatora: profª. Surama Ismael): a relatora leu seu parecer que foi favorável e 153 

aprovado por unanimidade por este Conselho.  19. Processo de criação do curso de 154 

Administração (relator: prof. Marivaldo Wagner): o prof. Leandro Lopes leu o parecer 155 

do relator, que foi favorável e aprovado por unanimidade por este Conselho. Foi 156 

adicionado um ponto de pauta: 20. Processo de Sindicância nº 23074.020530/16-81 157 

(relator: prof. Luíz Gustavo): a prof. Adriana, membro da comissão de sindicância, leu o 158 

parecer da comissão que indicava suspensão punitiva de 10 dias para os discentes 159 

envolvidos conforme descrição no processo (trata de comportamento violento e dano ao 160 

patrimônio público – apedrejamento de janela de vidro na UFPB), a se iniciar tão logo o(s) 161 

envolvido(s) seja(m) informado(s) formalmente. Após feito o debate, o relatório decisório 162 

foi aprovado por 13 (treze) votos a favor, 1 (hum) voto contra e 3 (três) abstenções. Não 163 

havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Priscila 164 

Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com 165 

os presentes. Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 16 de junho de 2016. 166 


