
 

Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho do Centro de 1 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada em doze de setembro de 2017. 3 

Aos doze dias de setembro de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala cento e 4 

quatro, do bloco E, na unidade de Rio Tinto, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências 5 

Aplicadas e Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a 6 

secretaria de Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção 7 

deste mesmo Centro. Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a professora 8 

Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: o 9 

professor Alexandre Scaico, vice-diretor do Centro; o professor Fábio Mura, chefe do 10 

departamento de Ciências Sociais; professor Manoel Heleno Gomes da Silva, vice-chefe 11 

do departamento de Ciências Sociais Aplicadas; professor Marivaldo Wagner Sousa Silva, 12 

chefe do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, chefe 13 

do departamento de Educação; professora Nadjacleia Vilar Almeida, vice-chefe do 14 

Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, chefe do 15 

Departamento de Letras; professora Elaine Folly Ramos, coordenadora do curso de 16 

Ecologia; professora Renata Viegas Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura 17 

em Ciências da Computação; professora Luciane Aves Santos, coordenadora do Curso de 18 

Letras; professora Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora do curso de Língua 19 

Espanhola em EAD;  professora Carla Alecsandra de Melo Bonifácio, coordenadora do 20 

curso de Língua Inglesa em EAD; professora Claudilene Gomes da Silva, vice-21 

coordenadora de Licenciatura em Matemática; professora Aline Cleide Batista, 22 

coordenadora do Curso de Pedagogia; professora Adriana Zenaide Clericuzi, vice-23 

coordenadora do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professor Pablo Riul, 24 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental; 25 

professor Pedro Francisco Guedes Do Nascimento, Vice-coordenador do Programa de 26 

Pós-Graduação em Antropologia; professora Laurênia Souto Sales, coordenadora do 27 

Mestrado Acadêmico em Letras; a representante dos técnicos-administrativos, Priscila 28 

Carvalho de Almeida Rodopiano, e a representante discente, Alzenir Souza da Silva. A 29 

presidente do conselho iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela 30 

secretária Priscila Rodopiano. 1. Informes: A professora Angeluce informou que o 31 

processo do curso de filosofia não passou nas últimas reuniões do CONSUNI, e foi 32 

retirado de pauta na última reunião a pedido da professora Angeluce, pois o centro 33 

desconhecia o encaminhamento dado pela reitoria sobre a questão das vagas. Uma 34 

possibilidade é pedir para que o processo de filosofia retorne para a área de filosofia, para 35 



 

que sejam estudadas as vagas ofertadas, e passar novamente por uma avaliação do 36 

conselho e do CONSUNI. Sobre a residência universitária em Rio Tinto Angeluce 37 

informou que começou a reforma do local na última quarta-feira, e disse que o pró-reitor 38 

esteve no CCAE e informou que até sexta-feira seria divulgado um novo edital de seleção 39 

para moradia. A professora Cristiane, assessora de graduação do centro, deu os avisos 40 

sobre o encontro unificado no CCAE, que ocorrerá em outubro. Ela orientou aos 41 

professores como fazer os estudantes aproveitarem o evento de modo que participem 42 

ativamente e mantenham o campus movimentado. Ela pediu participação efetiva de todos 43 

os cursos, com os coordenadores dos laboratórios também. Ela e a professora Angeluce 44 

pediram a colaboração dos chefes de departamento que ajudassem a sensibilizar os 45 

professores de modo a oferecer os minicursos para os estudantes e a fazê-los participarem. 46 

Sobre o orçamento do Centro a professora Angeluce informou que tudo o que o centro 47 

recebeu já foi executado, e disse que houve quatro pedidos de inscrições para eventos, que 48 

excediam o orçamento do centro, e todos foram atendidos pela CODEOR. A professora 49 

Angeluce relatou dois casos de violência que ocorreram no Centro recentemente, um caso 50 

foi de violência física/ briga entre dois estudantes do curso de Ecologia; e o outro caso foi 51 

de possível assédio a uma estudante que estava sendo filmada no banho, na residência 52 

universitária, em Rio Tinto. Foi informado que a direção está abrindo processo de 53 

sindicância investigativa para investigar junto aos envolvidos. A direção informou que 54 

decidiu fazer esclarecimentos em sala de aula sobre os direitos e deveres dos estudantes, 55 

assim como também está sendo idealizada uma ação de conscientização contra o bullying. 56 

Foi informado que o Centro dispõe de Psicólogo, no entanto ele se encontra afastado por 57 

motivos de saúde, e por isso, a Direção pediu auxílio à PRAPE para que pudessem 58 

disponibilizar esse tipo de profissional para apoiar, pontualmente, na condução do caso de 59 

violência envolvendo os dois estudantes de ecologia. A professora Evelyn deu o informe 60 

sobre o curso de aperfeiçoamento, organizado pela professora Sônia, e sobre a seleção de 61 

bolsistas para o próximo mês. A professora Carla Alecsandra fez um pequeno relato sobre 62 

o reconhecimento, pelo MEC, do curso de Língua Inglesa em EAD, cuja nota de avaliação 63 

final foi 4. A professora Ruth Marcela também fez seu relato acerca das dificuldades 64 

encontradas durante o processo de reconhecimento. Ao final, o curso de Língua Espanhola 65 

em EAD foi reconhecido com nota 3. A professora Luciane externou sua preocupação 66 

sobre a entrega dos livros empenhados pelo centro, ao que Angeluce deu os 67 

esclarecimentos dizendo que houve o acordo de publicar os livros durante o encontro 68 

unificado de 2017, e que por isso estava consultando os organizadores sobre a viabilidade 69 

dessa ação. Ela ressaltou também a preocupação do prazo do empenho, e foi recomendado 70 



 

que sempre sejam feitas medidas de segurança como manter contato com a empresa para 71 

saber quais as possibilidades de novos prazos. Sobre a indicação de nomes para compor a 72 

CGPAIC a professora Angeluce afirmou que, caso não haja indicação, será feito um 73 

sorteio para que sejam escolhidos os indicados. 2. Aprovação da Ata da reunião de 74 

agosto/17: Foi aprovado com 16 votos a favor,  nenhum contra, e 6 abstenções. 3. 75 

Estatuinte: Numa visão geral, a professora Angeluce disse ter avaliado a proposta muito 76 

detalhadamente, mas que não emitiria sua opinião naquele momento, e gostaria de ouvir as 77 

opiniões acerca da proposta de metodologia feita pela PROPLAN. Além disso, ela pediu 78 

às chefias de departamento para que avaliassem e estudassem a proposta de metodologia, e 79 

sugeriu um encaminhamento interno: no formulário apresentado pela PROPLAN, o 80 

conselheiro deve ser entendido como membro da instituição, seja docente, discente ou 81 

técnico-administrativo. Ficou decidido que a comunidade vai responder o formulário até o 82 

dia 19 de setembro, para que Angeluce tenha tempo de estudar as respostas da 83 

comunidade do CCAE antes da reunião com a PROPLAN. Nesse sentido foi deliberada a 84 

realização de uma reunião extraordinária para tratar apenas sobre a metodologia da 85 

estatuinte com a participação da PROPLAN. 4. Discussão sobre pedido de cessão do 86 

prédio do antigo Hotel-Escola: Angeluce relatou a história do pedido de cessão, além de 87 

dar esclarecimentos quanto ao mal estar gerado devido à postagem do deputado envolvido 88 

no pedido que foi encaminhado para a reitoria, o qual usou de redes sociais para tratar do 89 

assunto, de forma muito adiantada. Foi questionado se a proposta feita à reitora foi com 90 

contrapartida, e quais seriam os termos. O professor Silvio questionou a reforma do 91 

auxilio da residência de Rio Tinto, perguntou quanto à residência de Mamanguape, e 92 

questionou como ficaria a situação dos estudantes que morassem na residência em Rio 93 

Tinto, sobre como iriam para as aulas em Mamanguape. A professora Angeluce respondeu 94 

que vai continuar sendo a critério do aluno, ele escolheria entre pagar aluguel em 95 

Mamanguape ou pagar transporte entre as unidades, residindo em Rio Tinto. O professor 96 

Pablo Riul destacou a importância de ter em contrapartida reformas nas unidades de Rio 97 

Tinto e Mamanguape. O professor Pedro avaliou que é necessário sempre relembrar a 98 

história das residências universitárias e do Hotel-Escola. Por fim, ainda sobre o hotel 99 

escola, a professora Angeluce afirmou que desconhece o teor da proposta, mas garantiu 100 

que toda e qualquer discussão sobre a matéria será feita de modo bem aberto com a 101 

participação de toda a comunidade acadêmica. 5. Afastamento de curtíssima duração para 102 

fora do Brasil da professora Roseane Batista – DL (relatora: prof.ª. Renata): foi 103 

esclarecido, pelo professor Scaico que, independentemente que o pedido de afastamento 104 

seja para fora do país, caso seja de curtíssima duração, ou seja, até 30 dias, não precisaria 105 



 

ser apreciado no Conselho de Centro, e deveria ser encaminhado do departamento direto 106 

para a PRPG. 6. Projeto de Doutorado em Antropologia (relator: prof. Pablo Riul): o 107 

professor Pedro fez alguns esclarecimentos quanto aos locais de aula serem 108 

predominantemente no campus I, devido ao curso proposto ser multicampi. A professora 109 

Laurênia fez um relato de resistência do curso do PROFLETRAS no Campus IV. O 110 

professor Pedro esclareceu que a pós-graduação tem várias atividades além das aulas, e 111 

apesar de não ter aulas no CCAE, tem várias outras atividades acadêmicas no Centro. O 112 

professor Fábio Mura fez alguns esclarecimentos quanto aos locais de aula, e que a 113 

situação é muito complexa. Angeluce disse que já fez a sugestão de que hajam mais 114 

atividades no Campus IV, como as aulas inaugurais e as defesas. Após debate e 115 

esclarecimentos, o parecer favorável à solicitação, foi votado, e aprovado por 116 

unanimidade. 7. Avaliação de estágio probatório do professor Síloé – DCS (relator: prof. 117 

Pablo Riul): retirado de pauta. 8. Avaliação de estágio probatório do professor Wagner 118 

Emanuel – DCX (relator: prof. Fábio Mura): o relator leu seu parecer, favorável à 119 

solicitação, que foi votado e aprovado por unanimidade. 9. Avaliação de estágio 120 

probatório da professora Kelly Emanuelly – DCX (relatora: prof.ª. Isabelle Campos): o 121 

parecer, favorável à solicitação, foi lido pelo professor Manoel Heleno, votado e aprovado 122 

por unanimidade. 10. Avaliação de estágio probatório do professor Oswaldo Giovannini – 123 

DCS (relatora: prof.ª. Adriana Zenaide): retirado de pauta. 11. Solicitação de Progressão 124 

Funcional para Adjunto IV da professora Osicleide – DCS (relatora: prof.ª   Zelma 125 

Glebya): o parecer, favorável à solicitação, foi lido pela professora Nadjacleia Almeida, 126 

votado e aprovado por unanimidade. 12. Solicitação de Progressão Funcional para 127 

Adjunto IV do professor Geraldo – DCS (relatora: prof. Carlos Alberto): o parecer, 128 

favorável à solicitação, foi lido pela secretária Priscila Rodopiano, votado e aprovado por 129 

unanimidade. 13. Solicitação de Progressão Funcional para Adjunto II do professor 130 

Laudelino – DCX (relatora: prof.ª Elaine Folly): o parecer, favorável à solicitação, foi lido 131 

pela secretária Priscila Rodopiano, votado e aprovado por unanimidade. 14. Solicitação de 132 

Progressão Funcional para Adjunto II do professor Cristiano Bonneau – DCS (relator: 133 

prof. José Jassuípe): o parecer, favorável à solicitação, foi lido pelo professor Manoel 134 

Heleno, votado e aprovado por unanimidade. 15. Solicitação de Progressão Funcional para 135 

Adjunto II do professor Luiz Gustavo – DCSA (relator: prof. Marivaldo): o relator leu seu 136 

parecer, ao mesmo tempo em que fez alguns esclarecimentos e análise de dados. Sendo 137 

favorável à solicitação, o parecer foi votado e aprovado por unanimidade. 16. Solicitação 138 

de Progressão Funcional para Adjunto II da professora Márcia – DCSA (relatora: prof.ª.  139 

Alessa): o parecer, favorável à solicitação, foi lido pela secretária Priscila Rodopiano, 140 



 

votado e aprovado por unanimidade. 17. Solicitação de Progressão Funcional para 141 

Adjunto II do professor Thales Batista – DCSA (relatora: prof.ª Luciane Alves): a relatora 142 

leu seu parecer, favorável à solicitação, que foi votado e aprovado por unanimidade. 143 

Alguns pontos foram inseridos ao final da reunião: a progressão funcional da professora 144 

Juliana Saraiva, cuja relatora, Elaine Folly, leu seu parecer que foi favorável. Em votação, 145 

o conselho aprovou por unanimidade. Houve também o pedido de análise das progressões 146 

funcionais do professor Rafael Marrocos, que em discussão devido à documentação 147 

apresentada, foi suspensa a análise de tais processos, nesta reunião. Não havendo nada 148 

mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos e declarou 149 

encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a 150 

presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Rio 151 

Tinto - PB, 12 de setembro de 2017. 152 


