
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em vinte e cinco de julho de 2016. 3 

 4 

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

do município de Mamanguape, Paraíba, o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e 6 

Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a secretaria de 7 

Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo 8 

Centro. Atendendo à convocação, os seguintes conselheiros compareceram: prof. Alexandre 9 

Scaico, diretor em exercício do centro e presidente do Conselho; profª. Juliana Aragão, a vice-10 

chefe do Departamento de Ciências Exatas; prof. Theofilo Oliveira, o vice-chefe do 11 

Departamento de Ciências Sociais; prof. Saulo Emmanuel Vieira, o vice-chefe do 12 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas; profª. Francymara Antonino, chefe do 13 

Departamento de Educação; prof. Erivaldo Nascimento, chefe do Departamento de Letras; 14 

profª Alessa Cristina, coordenadora do curso de Antropologia; prof. José Jassuípe, 15 

coordenador do curso de Ciências Contábeis; profª. Elaine Folly, coordenadora do curso de 16 

Ecologia; profª. Renata Viegas, coordenadora do curso de licenciatura em Ciências da 17 

Computação; profª. Luciane Santos, coordenadora do curso de Letras; profª. Surama Ismael, 18 

coordenadora do curso de Matemática; profª. Aline Cleide, coordenadora do curso de 19 

Pedagogia; profª. Marluce Pereira, coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em 20 

Letras; e da representante dos técnicos-administrativos em educação, Priscila Rodopiano. 21 

Constando o quorum, o presidente do Conselho iniciou a sessão que tinha a seguinte pauta: 1. 22 

Informes; 2. Processo de Progressão Funcional do prof. Yuri Malheiros (DCX) de Assistente 23 

501 para Assistente 502; 3. Processo de Avaliação de Estágio Probatório do prof. Gilmar 24 

Leite - DED; 4. Processo de Avaliação de Estágio Probatório da prof.ª Yuska Pola Costa - 25 

DEd; 5. Processo de Progressão Funcional de Adjunto 602 para Adjunto 603 de Ivonaldo 26 

Neres Leite - DEd; 6. Processo de Progressão Funcional de Adjunto 603 para Adjunto 604 do 27 

prof. Paulo Roberto Palhano Silva- DEd; 7. Processo de solicitação de mudança de regime de 28 

trabalho (de T-40/DE para T-40) do prof. Givaldo de Lima- DCX; 8. Processo de remoção da 29 

Prof.ª Marcleide Maria Macedo Pederneiras. 1. Informes: O prof. Scaico apresentou a 30 

estagiária Tatiane Lima e comunicou a chegada dos novos servidores que deveria se dar a 31 

partir da terça, dia 26. O prof. Scaico comunicou que: já houve procura de servidor novo 32 

interessado em mudar de horário, mas foi explicado aos conselheiros que os novos servidores 33 

chegariam com a indicação do local onde trabalhariam nos documentos de apresentação, 34 

tendo em vista que, em sua maioria, eles devem substituir os servidores que serão removidos 35 



do CCAE; o servidor a ser removido, pode fazer treinamento de até 5 dias a contar da chegada 36 

do novo servidor, de acordo com a necessidade e conveniência da chefia. Acerca do 37 

funcionário para o ProfLetras, solicitado em reunião pela prof. Marluce, o prof. Scaico 38 

respondeu que o acordo foi feito com a Profª Angeluce, diretora do Centro, e que ela é quem 39 

poderia responder adequadamente a essa dúvida. A profª Marluce contextualizou ao Conselho 40 

que desde 2013 existe o programa ProfLetras e que, a UFPB deveria garantir a sobrevivência 41 

do programa, mas que, até agora, todos os recursos foram enviados pela UFRN, com quem o 42 

programa de mestrado tem parceria. Ela relatou que se reuniu com Leocádia para saber se os 43 

recursos do ProfLetras aumentariam o valor dos recursos para diárias e passagens do centro, 44 

ao que ela informou que deverá receber 100 mil reais de recursos para o programa. Porém, 45 

sem técnico-administrativo, a profª. disse que não teria o trabalho viável do programa. O prof. 46 

Scaico relatou que é prudente esperar o retorno da profª. Angeluce que debateu o assunto e 47 

tomou as decisões e ponderações concernentes em reunião no começo do ano. O prof. Scaico 48 

informou que a profª. Angeluce retorna ao trabalho em 08 de agosto. Ele informou ainda que 49 

no dia 10 será a solenidade de abertura das comemorações dos 10 anos do CCAE, à noite, em 50 

Mamanguape, começando às 18h30, e convidou a todos para prestigiarem o evento que 51 

contaria um coquetel ao final da cerimônia. Foi questionado acerca do da data de 05 de 52 

agosto, se seria feriado, ao que foi confirmado pelo prof. Scaico. Sobre as obras inacabadas no 53 

centro: foi recebido processo em que se relata que todas as obras permanecerão paradas e só 54 

deverão ser retomadas em 24 meses. O prof. Scaico faz a observação de que o CCAE tem 5 55 

(cinco) obras inacabadas.  O presidente do Conselho avisou que o analista de TI do Centro, 56 

Bruno, enviou comunicado para as coordenações em busca de regularizar os softwares 57 

específicos usados no Centro, para que seja visto se existe a opção gratuita e, quando não, ver 58 

a possibilidade de adquirir. Houve demanda do Departamento de Ciências Exatas, e o prof. 59 

Scaico fez o aviso e pediu para que as demais demandas sejam feitas. Ele avisou que foram 60 

empenhadas becas para o centro: cada curso deverá ter 45 becas, nas cores apropriadas dos 61 

cursos. Ele avisou a mudança de trâmite processual: para o caso de concurso para professor 62 

efetivo, não poderá ter mais nenhuma decisão sob ad referendum; para o caso de seleção para 63 

professor substituto, não poderá ter decisão sob ad referendum na esfera departamental 64 

apenas. 2. Processo de Progressão Funcional do prof. Yuri Malheiros (DCX) de Assistente 65 

501 para Assistente 502 (relator: prof. Leonardo Nascimento): retirado de pauta devido ao 66 

relator estar ausente. 3. Processo de Avaliação de Estágio Probatório do prof. Gilmar Leite - 67 

DEd (relator: prof. Rodrigo Rebouças): retirado de pauta a pedido do relator. 4. Processo de 68 

Avaliação de Estágio Probatório da prof.ª Yuska Pola Costa - DEd (relatora: profª. Zelma 69 

Glebya Maciel): a prof. Elaine Folly leu parecer favorável da relatora que foi e aprovado por 70 



14 votos a favor e 1 abstenção do Conselho. 5. Processo de Progressão Funcional de Adjunto 71 

602 para Adjunto 603 de Ivonaldo Neres Leite_DEd (relator: profª. Elaine Folly): a relatora 72 

leu seu parecer que foi favorável e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 6. Processo de 73 

Progressão Funcional de Adjunto 603 para Adjunto 604 do prof. Paulo Roberto Palhano 74 

Silva- DEd (relator: prof. Erivaldo Pereira): o relator leu seu parecer que foi favorável e 75 

aprovado por unanimidade pelo Conselho. Durante esse ponto, o prof. Jassuípe consultou o 76 

Conselho para saber se seria possível aproveitar as “sobras” de carga-horária relativas às 77 

mudanças de regime de trabalho que foram solicitadas por alguns professores de carga-horária 78 

7. Processo de solicitação de mudança de regime de trabalho (de T-40/DE para T-40) do prof. 79 

Givaldo de Lima- DCX (relator: profª. Alessa Cristina Pereira): a relatora leu seu parecer que 80 

foi favorável e aprovado por unanimidade pelo Conselho. 8. Processo de remoção da Prof.ª 81 

Marcleide Maria Macedo Pederneiras (relator: prof.ª Surama Santos): a relatora leu seu 82 

parecer que foi favorável e aprovado por 12 (doze) votos favoráveis, 2 (dois) contra e 1(uma) 83 

abstenção do Conselho. 9. Outros: Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se 84 

encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente 85 

ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio Tinto - PB, 25 86 

de julho de 2016. 87 


