
Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro de Ciências 1 

Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, realizada 2 

em nove de dezembro de dois mil e quinze. 3 

Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às catorze horas e quinze minutos, 4 

reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da 5 

Paraíba, Campus IV, sob a presidência da Profa. Dra. Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, 6 

na sede do campus no município de Mamanguape – PB. Atendendo à convocação, 7 

compareceram, a Diretora do Centro, a Prof.ª Angeluce Soares, e os professores  Elaine Bernini,  8 

coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental; Elaine 9 

Folly Ramos, coordenadora do curso de Ecologia; Erivaldo Pereira do Nascimento, chefe do 10 

Departamento de Letras; Francymara Antônio Nunes de Assis, chefe do departamento de 11 

Educação; João Martinho Braga de Mendonça, coordenador da Pós-Graduação de Antropologia;  12 

Joseval dos Reis Miranda, coordenador do curso de Pedagogia; Luiz Gustavo de Sena Brandão 13 

Pessoa , subchefe do departamento de Ciências Sociais Aplicadas; Marivaldo Wagner Sousa 14 

Silva, chefe do Departamento de Design; Maika Bueque Zampier, coordenadora do curso de 15 

Secretariado Executivo Bilíngue; Marluce Pereira da Silva, coordenadora do Programa de 16 

Mestrado Profissional em Letras; Ronaldo Bastos Francini Filho, chefe do Departamento de 17 

Engenharia e Meio-Ambiente; Rafael Marrocos Magalhães, coordenador do curso de Sistemas 18 

da Informação; Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura em 19 

Ciências da Computação; Rodrigo Rebouças de Almeida, chefe do departamento de Ciências 20 

Exatas; Roseane Batista Feitosa Nicolau, coordenadora do curso de Letras; Ruth Marcela Bown 21 

Cuello, coordenadora do curso de Língua Espanhola à Distância; e os representantes do corpo 22 

discente,  Raniere Lima de Sousa, Marcos Elias Barros e  Paulo Henrique Aguiar. Constando o 23 

quorum, a presidente do Conselho iniciou a sessão que tinha a seguinte pauta: 1. Informes: 24 

Prof.ª Angeluce iniciou a reunião, destacando as novas chefias do DEMA e do DCSA, 25 

respectivamente prof. Ronaldo e Prof. Luiz Gustavo. A professora entregou aos presentes os 26 

informes de modo impresso, com o seguinte teor: (a) Foram eleitos os novos representantes 27 

discentes para o conselho de Centro (Henrique, Ranieri, Marcos); (b) RU de Rio Tinto está em 28 

funcionamento no modelo terceirizado com produção local de alimentos, no entanto, houve um 29 

contratempo com o empresário, pois o mesmo pretende fazer instalações elétricas no prédio do 30 

RU que podem comprometer ainda mais as questões elétricas do Centro. Foi solicitado à PU que 31 

o setor elétrico se manifeste e oriente a empresa. Sobre isso, houve comunicação ao 32 

superintendente do RU, ao Pró-Reitor da PRAPE e à Reitora, mas nenhuma medida foi tomada 33 

pelos atores citados. A Reitoria criou a comissão para pensar um modelo de gestão dos RUs da 34 

UFPB; (c) A direção pediu intervenção da reitoria em relação à situação dos terceirizados da 35 



empresa Infinity, uma vez que os atrasos foram comuns durante o ano de 2015, e até esta data os 36 

terceirizados permanecem sem receber seus salários. Os terceirizados resolveram parar 37 

novamente suas atividades desde o dia 02/12/2015, porque a empresa não cumpriu com sua 38 

promessa de pagamento. Os terceirizados afirmam que os quadros de “vandalismo” registrados, 39 

sobretudo em Mamanguape, não são de autoria deles. A direção pediu para que a equipe de 40 

vigilância fique mais atenta, de modo que possamos descobrir quem está praticando tais atos. A 41 

PU comunicou que advertiu a empresa Infinity. Os terceirizados continuam parados e 42 

consideram um descaso da UFPB, pois a mesma alega que não tem recursos, mas outras 43 

empresas receberam; (d) Os alunos do P8 de Secretariado Executivo, sob a orientação da Prof.ª 44 

Luz, e em parceria com os servidores técnicos, estão organizando o “Natal Solidário em Rede”, 45 

campanha que deverá se consolidar no Centro, como forma de expressar nossa solidariedade 46 

durante o período natalino. Este ano, os beneficiários dessa campanha são os funcionários 47 

terceirizados da empresa Infinity; (e) O Campus IV da UFPB participou das atividades dos 60 48 

anos, com a participação em duas audiências públicas (Câmara Municipal de Mamanguape e 49 

Câmara Municipal de Rio Tinto), através da atividade na Assembleia Legislativa, participação na 50 

cerimônia de Doutor Honoris Causa da Prof.ª Denise Jodolet, e da EXPO UFPB (estande muito 51 

bem estruturado com a colaboração de todos os cursos do Centro); (f) No dia 02 de dezembro de 52 

2015 foi inaugurado, na unidade do CCAE em Mamanguape, o Laboratório Interdisciplinar de 53 

Formação de Educadores, coordenado pela Prof.ª Marluce do Departamento de Letras; (g) 54 

Ocorreu no dia 01 de dezembro de 2015 a conferência de ATER do Território da Zona da Mata 55 

Norte cuja deliberação foi a ocupação do INCRA; (h) A situação da frota do CCAE continua 56 

caótica, contando apenas com a Ducato em funcionamento,  o Prisma está com o para-brisa 57 

rachado; a Courrier e a Ranger só podem fazer viagens entre as duas unidades do campus. 58 

Infelizmente, a PU ainda não encontrou uma solução para a questão dos reparos dos veículos; (i) 59 

Os estudantes do Campus IV tiveram uma reunião com a PRAPE para discutir a questão da 60 

residência, que repassou a informação de que a PRAPE tem condições de abrir a residência de 61 

Rio Tinto em curto prazo. A Direção encaminhou documentos visando formalizar essa questão; 62 

(j) Considerando que alguns aparelhos de ar-condicionado já estão com a vida útil ultrapassada, e 63 

considerando que o prédio administrativo não será entregue no curto prazo, esta direção decidiu 64 

substituir alguns aparelhos e espera-se efetivar essas trocas em janeiro/fevereiro de 2016. 65 

Importa registrar que o LIFE cedeu dois aparelhos de 24 mil BTUs para que sejam utilizados 66 

nesse processo de trocas, uma vez que esse laboratório contava com um número de 67 

equipamentos (comprados pelo projeto) superior ao que foi autorizado pela PU para ser 68 

instalado; (k) Foram criados materiais de comunicação para o Campus IV (logomarca, vídeos 69 

institucionais sobre os cursos, faixas de identificação, formação do grupo de e-mail com 70 



professores e técnicos, placas de identificação das salas para 2016, e calendários para os anos de 71 

2016, 2017, 2018 e 2019), além da atualização do site e do facebook do CCAE; (l) Foram 72 

empenhados 06 livros (2 a pedido da Prof.ª Nadjacleia, 01 a pedido da Prof.ª Gislaine, 01 73 

vislumbrado pela Direção para a Assessoria de Pesquisa, 01 para uma publicação de uma 74 

pesquisa do professor Theófilo e 01 a pedido da área de filosofia); (m) Dois processos foram 75 

abertos pelo DCE, sendo um que diz respeito à apropriação indevida de uma impressora por um 76 

discente, e o outro que diz respeito à depredação  da sala do DCE por um aluno de Antropologia; 77 

(n) Nem a área de Filosofia e nem a área de Administração finalizaram os ajustes propostos pela 78 

PRG nos projetos dos cursos de Filosofia e Administração a tempo de tramitar nos 79 

departamentos, Centro e CONSUNI em 2015. Esse processo continuará seu curso em 2016. A 80 

próxima reunião marcada entre a direção do CCAE e as áreas será no dia 22 de dezembro de 81 

2015; (o) Apenas o Departamento de Design indicou um nome para compor a comissão eleitoral 82 

para escolha dos representantes do CONSEPE e CONSUNI.  Considerando o curto espaço de 83 

tempo até o início das férias, a Direção de Centro encaminhará esse processo em fevereiro de 84 

2016; (p) A Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação instalou pontos de acesso em 85 

Mamanguape, levando internet para a área dos CAs e para o LIFE. Existia um projeto do DCE 86 

de instalar internet nos CAs de Mamanguape, e o diálogo estabelecido com a GTIC e a direção 87 

apontavam favoravelmente para essa ação, no entanto, uma falha de comunicação no processo de 88 

diálogo, fez com que a GTIC implantasse a internet com os recursos do próprio Centro. Vale 89 

ressaltar que a internet com recursos do Centro permite mais controle dos dados por parte da 90 

GTIC; (q)Foram reparados e/ou trocados os aparelhos de ar-condicionado dos laboratórios de 91 

informática de Mamanguape. As tomadas também foram ajustadas para permitir um número 92 

maior de máquinas em funcionamento. A equipe de TI está resolvendo a questão dos softwares 93 

necessários aos cursos de Mamanguape, mas o principal gargalo está na questão das cadeiras, 94 

uma vez que o Centro não dispõe do quantitativo necessário para equipar adequadamente todos 95 

os laboratórios, mas essa questão deverá ser resolvida em 2016. Quanto ao suporte aos 96 

laboratórios, a equipe de TI está se organizando para, a partir de fevereiro de 2016, oferecer um 97 

suporte mais adequado, e a Direção de Centro buscará viabilizar estagiários remunerados para 98 

oferecer um suporte também a esses laboratórios; (r) As Câmaras Municipais de Rio Tinto e de 99 

Mamanguape pediram uma aproximação maior entre os projetos de ensino, pesquisa e extensão, 100 

em relação às demandas do Vale do Mamanguape e registraram a preocupação com o 101 

desemprego que será gerado na região a partir de 2016 com o Projeto Cana Limpa, que 102 

substituirá a mão-de-obra humana por máquinas, e pede que a UFPB pense como pode contribuir 103 

para minimizar os impactos negativos desse processo. Também se solicitou que em momentos de 104 

decisão de criação de novos cursos, a UFPB dialogue com ambas as Câmaras. A Câmara de 105 



Mamanguape levantou a demanda para participar das reuniões do Conselho de Centro; (s) 106 

Alunos do Campus IV organizaram uma marcha para chamar a atenção sobre a questão da 107 

violência de gênero, à qual são submetidas, diariamente, homens e mulheres. A marcha teve 108 

concentração no CCAE em Rio Tinto e adentrou ruas principais desse município. As 109 

repercussões locais sobre essa ação são diversas; (t) O Centro empenhou um quantitativo de água 110 

mineral, que talvez não seja suficiente para atender a toda a demanda atual (em função de 111 

recursos disponíveis e de problemas no pregão), mas que permitirá iniciar o fornecimento de 112 

água mineral para as coordenações de cursos, os departamentos e o auditório durante os eventos. 113 

Foi solicitada a inclusão de dois ponto na pauta, um sobre a colação de grau e a votação do 114 

processo de escolha para a coordenação do curso de Sistemas de Informação. Prof. Marivaldo 115 

destacou a sua indignação sobre a situação dos terceirizados, que pararam as atividades por falta 116 

de pagamento e afirmou que a universidade está numa situação crítica, e pediu que os chefes se 117 

mobilizassem para que isso não aconteça. Prof.ª Angeluce esclareceu que houve uma série de 118 

empecilhos para que os pagamentos não sejam efetuados, incluindo a questão da gerência da PU 119 

que não priorizou os pagamentos das empresas em atraso. Prof. Marivaldo solicitou a van para 120 

levar os terceirizados da limpeza para João Pessoa para buscar esclarecimentos. Henrique 121 

informou que o DCE está fazendo campanhas para conscientizar os discentes sobre a educação 122 

para manutenção do campus, e cogitando a limpeza do campus em forma de mutirão entre os 123 

alunos. Prof. Ronaldo lembrou que há um surto de dengue, zika e chicungunya e este já chegou 124 

às duas sedes através da infestação de insetos e destacou também a importância de atenção aos 125 

focos do mosquito aedes aegypti. 2. Debate sobre Unidade Gestora do CCAE: Prof.ª 126 

Angeluce destacou que percebeu certa resistência política e estrutural para implantação da 127 

Unidade Gestora (UG), e destacou a visita à UG de Bananeiras para acompanhar seu 128 

funcionamento. A professora destacou que havia uma série de treinamentos a serem efetivados e 129 

que foram interrompidos devido à greve. A professora apresentou um modelo de administração 130 

que leva em conta as demandas atuais e as advindas da UG, buscando a unidade entre as duas 131 

sedes. Ela destacou, como pontos a serem observados na nova estrutura, a Gerência de Assuntos 132 

Educacionais e a Gerência de Integração. Ainda destacou que o CCAE pode ficar vulnerável ao 133 

se tornar UG, e que é preciso conhecer melhor o funcionamento da UG, sabendo que os maiores 134 

problemas estruturais ainda persistirão. Prof. Rodrigo destacou que a UG poderá atender a 135 

demanda de compra e qualidade das compras para atender a demandas específicas do Centro. 136 

Prof.ª Elaine indagou sobre a questão da remoção de servidores e sobre as vantagens e 137 

desvantagens da UG. Prof.ª Angeluce esclareceu que há uma certa autonomia sem ser UG por 138 

aquisição de materiais que seriam do cotidiano e que atualmente são necessários e não dispomos. 139 

Prof. Rafael indagou sobre a vinculação dos recursos à UG e de que forma isso nos afetaria. 140 



Gustavo esclareceu os critérios de vinculação aos recursos e dos indicadores. Prof.ª Angeluce 141 

lembrou que há recursos do REUNI, uma vez que o tempo de estruturação foi ampliado para 15 142 

anos. Henrique indagou se há impacto nas obras paradas e Prof.ª Angeluce esclareceu que não, 143 

pois há setores específicas que não são atingidos pela UG. Gustavo esclareceu que é possível 144 

assumir a UG a despeito das possíveis remoções, uma vez que outras UGs têm processos 145 

consolidados de remoção e que não há conflito. Colocada em votação, foi aprovada a criação da 146 

unidade gestora por unanimidade. 3. Aprovação das Atas da 2ª Reunião Extraordinária do 147 

Conselho do CCAE (novembro/2015); da 5ª Reunião Ordinária do Conselho do CCAE 148 

(outubro/2015); e da 6ª Reunião Ordinária do Conselho do CCAE (novembro/2015): 149 

Colocadas em discussão e votação, as atas foram aprovadas com 13 votos, 07 abstenções e 150 

nenhum voto contrário. Avaliação de Processos de Estágio Probatório: 4. Processo de 151 

Estágio Probatório da Prof.ª Carla Alecsandra-DL.  O parecer da relatora, Prof.ª Nadjacleia 152 

Vilar, foi lido pelo Prof. Ronaldo, e sendo favorável ao pleito, foi aprovado por unanimidade. 5. 153 

Processo de Estágio Probatório da Prof.ª Roseane Nicolau – DL. A Prof.ª Maika Zampier leu 154 

seu parecer, favorável ao pleito, e foi aprovado por unanimidade. 6. Processo de Estágio 155 

Probatório da Prof.ª Marcleide Pederneiras – DCSA . O parecer da Prof.ª Surama Ismael foi 156 

lido pelo prof. Rodrigo, sendo favorável ao pleito, e foi aprovado por unanimidade.  7. Processo 157 

de Estágio Probatório da Prof.ª Ayla Débora – DCX. O Prof. João Martinho relatou o 158 

processo, que emitiu parecer favorável, sendo aprovado por unanimidade.  8. Processo de 159 

Estágio Probatório do Prof. Leandro Lopes – DDESIGN.  O processo foi retirado de pauta, 160 

uma vez que o relator não estava presente e nem enviou parecer. 9. Processo de Estágio 161 

Probatório da Prof.ª Evelise Locatelli – DEMA. A Prof.ª Renata Viegas emitiu parecer 162 

favorável, que foi aprovador por unanimidade.  10. Processo de Estágio Probatório da Prof.ª 163 

Carla Soraia –DEMA.  Foi solicitada a inclusão deste ponto na pauta pelo prof. Marivaldo, que 164 

fez a leitura do parecer da relatora, Prof.ª Louise. O parecer, favorável ao pleito, foi aprovado por 165 

unanimidade. 11. Processo de Estágio Probatório da Prof.ª Rossana Kess - DEd. A Prof.ª 166 

Roseane leu o parecer favorável da Prof.ª Michele Bianca, que foi aprovado por unanimidade. 167 

Avaliação de processos de Progressão Funcional: 12. Processo de Progressão Funcional de 168 

Adjunto III para Adjunto IV do Prof. Carlos Alberto - DCX. A Prof.ª Evelise Locatelli 169 

emitiu parecer favorável, que foi lido, e aprovado por unanimidade. 13. Processo de Progressão 170 

Funcional para Adjunto IV do Prof. João Martinho – DCS.  A Prof.ª Evelise Locatelli 171 

relatou o processo e emitiu parecer favorável, que foi lido, e aprovado por unanimidade. 14. 172 

Processo de Progressão Funcional para Adjunto IV do Prof. Évio Eduardo – DEMA. A 173 

Prof.ª Francisca Terezinha foi relatora do processo e emitiu parecer favorável, e posto em 174 

votação, foi aprovado por unanimidade. 15. Processo de Progressão Funcional para Adjunto 175 



IV da Prof.ª Micheline – DEMA. A Prof.ª Francisca Terezinha foi relatora do processo e emitiu 176 

parecer favorável que, quando posto em votação, foi aprovado por unanimidade.  16. Processo 177 

de Progressão Funcional para Adjunto IV do Prof. Frederico – DEMA. A Prof.ª Roseane leu 178 

seu parecer favorável ao pleito e, quando posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 17. 179 

Processo de Progressão Funcional para Adjunto IV da Prof.ª Gislaine – DED. A Prof.ª 180 

Roseane leu seu parecer favorável ao pleito e, quando posto em votação, foi aprovado por 181 

unanimidade. 18. Processo de Progressão Funcional para Adjunto III do Prof. Hermann – 182 

DCX (relator: Prof. Ronaldo Bastos). O Prof.  Ronaldo leu parecer com indicação favorável, 183 

que fora aprovado por unanimidade. 19. Processo de Progressão Funcional para Adjunto II 184 

do Prof. Antônio Christian – DEMA. A Prof.ª Cibelle relatou o processo, dando parecer 185 

favorável, que fora aprovado por unanimidade. 20. Processo de Progressão Funcional para 186 

Adjunto II da Prof.ª Juliana Aragão – DCX. O Prof. Joseval relatou o processo, emitindo 187 

parecer favorável ao pleito e este foi aprovado por unanimidade. 21. Processo de Progressão 188 

Funcional para Adjunto II da Prof.ª Angélica Acioly – DDESIGN. Apresentação do parecer 189 

ad referendum, emitido pelo Prof. Joseval e fora aprovado por unanimidade. 22. Processo de 190 

Progressão Funcional para Adjunto IV do Prof. Roberto Menezes – DCX. O Prof. Erivaldo 191 

relatou o processo, emitindo parecer favorável ao pleito e este foi aprovado por unanimidade 23. 192 

Processo de Progressão Funcional para Adjunto I do Prof. José Fabrício – DCX.  A Prof.ª 193 

Elaine Folly emitiu parecer favorável e foi aprovado por unanimidade.  24. Processo de 194 

Progressão Funcional para Adjunto IV da Prof.ª Edilane Amaral – DCSA. A Prof.ª Elaine 195 

Folly emitiu parecer favorável e foi aprovado por unanimidade. 25. Processo de Progressão 196 

Funcional para Adjunto III da Prof.ª Carla Alecsandra - DL.  O Prof.  João Martinho emitiu 197 

parecer favorável ao pleito, que foi aprovado por unanimidade. 26. Processo de Progressão 198 

Funcional para Assistente II do Prof. Luís Gustavo – DCS.  O Prof. Erivaldo relatou o 199 

processo e emitiu parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. 26. Processo de 200 

Remoção a pedido do Prof. Joseval Miranda – DED.  A Prof.ª Marluce leu o parecer 201 

favorável ao pleito. O Prof. Joseval esclareceu detalhes do processo de remoção, informando que 202 

houve processo seletivo interno e lembrando que há a disponibilidade do código de vaga oriundo 203 

do CCTA, e que manterá as funções no Centro até que o novo professor assuma as disciplinas no 204 

departamento. Prof.ª Terezinha esclareceu que a vaga está relacionada ao Magistério Superior. 205 

Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  27. Processo de Remoção a pedido 206 

do Prof. Hermann Atila – DCX. Prof. Rodrigo leu o parecer da Prof.ª Carla, que foi favorável. 207 

Prof. Rodrigo destacou que o prof. Hermann permanecerá nas atividades até o novo professor 208 

entrar em exercício. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 28. Relatório 209 

Final da Segunda Turma da Especialização em Matemática para o Ensino Fundamental.  210 



Prof. Marivaldo leu o parecer emitido pelo Prof. Leandro, que foi favorável ao relatório 211 

conclusivo. O parecer foi aprovado por unanimidade.  29. Processo de consulta eleitoral da 212 

nova coordenação de Ecologia – Professoras Elaine Folly e Evelise.  O Prof.   Rafael 213 

Marrocos leu o parecer sendo favorável ao processo, e foi aprovado por unanimidade.  30. 214 

Processo de consulta eleitoral da nova chefia do DEMA – Professores Ronaldo Bastos e 215 

Pablo Riul.  O ponto foi retirado de pauta, uma vez que a Prof.ª Yara não compareceu nem 216 

enviou parecer em tempo hábil. 31. Processo de consulta eleitoral da nova Coordenação de 217 

Sistemas de Informação. O Prof. Joseval relatou o processo, emitindo parecer favorável ao 218 

resultado da consulta, e este foi aprovado por unanimidade Processo de prorrogação do 219 

afastamento para doutorado do Prof. José Laudelino – DCX. Prof. Marivaldo leu o parecer 220 

emitido pelo prof. Leandro, que foi favorável à prorrogação do afastamento, sendo aprovado por 221 

unanimidade.  32. Processo de Consulta Eleitoral da nova chefia do DCX. O ponto foi 222 

retirado de pauta, uma vez que a Prof.ª Yara não compareceu nem enviou parecer em tempo 223 

hábil. 33.  Informes sobre a Colação de Grau 2014.2.  Foram debatidas questões acerca das 224 

colações de grau dos períodos anteriores e surgiu a necessidade de envolvimento maior dos 225 

professores do Centro. Prof.ª Maika sugeriu a extensão de mesa para colação de grau, com os 226 

membros do Conselho, e a decisão aprovada por unanimidade. Ficou aprovado o dia 27 de 227 

janeiro de 2016 para Colação de Grau de 2014.2. Sobre a decisão de utilizar o serviço do 228 

cerimonial, a decisão foi aprovada com 17 votos favoráveis e 03 contrários. Também ficou 229 

acertada a nova dinâmica para colação de grau, que seria a realização das duas cerimônias no 230 

mesmo dia, pela manhã às 09h30min e à tarde, às 14h30min, em caráter experimental. 34. 231 

Outros. Prof.ª Angeluce informou da abertura do concurso fotográfico para a produção de 232 

calendários com imagens do Campus IV a ser usado como material de divulgação institucional. 233 

A professora também esclareceu pontos sobre a liberação dos novos códigos de vaga para o 234 

campus a partir do edital de concurso, e que haveria uma reunião para o dia 10/12 para tratar 235 

desses detalhes. A Prof.ª Marluce levantou questionamentos acerca do empenho de produção de 236 

livros citados nos informes.  A Prof.ª Angeluce agradeceu pelos 08 meses pela administração.  E 237 

pediu tranquilidade e sensatez do conselho, tendo em vista que as eleições se aproximam. A 238 

professora também agradeceu a todos que se envolveram com a participação do CCAE no evento 239 

dos 60 anos da UFPB. Não havendo nada mais a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião, da 240 

qual eu, Eliana Souza Bezerra, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os 241 

presentes. Reunião Ordinária – Mamanguape - PB, 09 de dezembro de 2015. 242 


