
Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho do Centro de 1 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 2 

realizada em onze de outubro de 2017. 3 

Aos onze dias de outubro de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala cento e dois, do 4 

bloco C, na unidade de Mamanguape, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas 5 

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

Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, secretária executiva da direção deste mesmo 7 

Centro. Atendendo à convocação da presidente do Conselho, a professora Maria Angeluce 8 

Soares Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: o professor Alexandre 9 

Scaico, vice-diretor do Centro; o professor Carlos Alberto Gomes de Almeida, chefe do 10 

departamento de Ciências Exatas; o professor Fábio Mura, chefe do departamento de Ciências 11 

Sociais; professor Marivaldo Wagner Sousa Silva, chefe do Departamento de Design; 12 

professora Maria Valdenice Resende Soares, vice-chefe do departamento de Educação; 13 

professora Zelma Glebya Maciel Quirino, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-14 

Ambiente; professor Marco Aurélio Paz Tella, vice-coordenador do curso de Antropologia; 15 

professor José Jassuípe da Silva Morais, coordenador do curso de Ciências Contábeis; 16 

professor Leonardo de Santos Nascimento, coordenador do curso de Design; professora 17 

Elaine Folly Ramos, coordenadora do curso de Ecologia; professora Renata Viegas 18 

Figueiredo, coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências da Computação; professora 19 

Ruth Marcela Bown Cuello, coordenadora do curso de Língua Espanhola em EAD; professora 20 

Claudilene Gomes da Silva, vice-coordenadora de Licenciatura em Matemática; professor 21 

Gilmar Leite Ferreira, vice-coordenador do Curso de Pedagogia; professora Adriana Zenaide 22 

Clericuzi, coordenadora em exercício do Curso de Secretariado Executivo Bilíngue; 23 

professora Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva, coordenadora do curso de Sistemas de 24 

Informação; professora Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti, vice-coordenadora do 25 

Mestrado Acadêmico em Letras - PROFLETRAS; a representante dos técnicos-26 

administrativos, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, e os representantes discentes, 27 

Celestino Albino da Silva Neto, Peron Bezerra Pessoa Filho e Marcos Elias Michelotti de 28 

Souza Barros. Justificou sua ausência o professor Pedro Francisco Guedes do Nascimento, 29 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. A presidente do conselho 30 

iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela secretária Priscila 31 

Rodopiano. 1. Informes: A professora Angeluce iniciou a reunião dando boas vindas a todos, 32 

e destacando a presença dos novos conselheiros, os representantes discentes recém-indicados, 33 

e a vice-coordenadora do ProfLetras, aos quais pediu para se apresentarem. Além da presença 34 

dos professores Alexandre e Ricardo, do Campus I, que foram à reunião para apresentar o 35 
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projeto da ONU Mulheres, “He for She”. Eles fizeram uma apresentação do programa através 36 

de slides e explanação oral. Ao final, eles informaram que estão abertos às sugestões e 37 

adesões, e que tem até o dia 25 deste mês para conseguir adesão de o máximo de homens na 38 

campanha. A palavra foi passada para o conselho. A professora Gislaine, do Departamento de 39 

Educação, teve a fala cedida e questionou quais seriam os compromissos que os colegas 40 

homens têm que assumir para entrar na campanha. O professor Ricardo respondeu que está 41 

tendo grande dificuldade de adesão e pede para que os homens pelo menos se cadastrem no 42 

site. A professora Renata apresentou o projeto ItGirls e comentou das dificuldades 43 

encontradas na aplicação do projeto. A professora Juliana apresentou também um projeto de 44 

ensino “superior cidadão” que aborda vários assuntos de formação do cidadão, como combate 45 

ao assédio. O professor Marco Aurélio expôs as dúvidas acerca da apresentação: de como 46 

institucionalizar o projeto na UFPB, de como o homem seria o sujeito do projeto, e da 47 

ausência de canais de denúncia de assédios e violência contra as mulheres na UFPB. O 48 

professor Ricardo respondeu que conseguiu catalogar vários projetos de PIBIC que trabalham 49 

com questões de direitos e de violência contra a mulher, mas ele considerou o resultado muito 50 

pequeno. O professor Marivaldo passou a fala ao professor Paulo Palhano que sugeriu que o 51 

conselho fizesse uma indicação, e disse que levaria o assunto à Rádio Web Universitária. A 52 

professora Angeluce agradeceu a presença dos professores Alexandre e Ricardo. O professor 53 

Paulo Palhano fez também uma fala de convite para o evento V Jornada de estudos 54 

Freireanos, que será em novembro, quando haverá premiações de vários tipos. Foi dado o 55 

aviso da professora Cristiane, Assessora de Graduação, que Angeluce deu acerca dos ajustes 56 

de uso de salas para os próximos períodos letivos. Pediu para os professores estarem presentes 57 

para prestigiar os trabalhos apresentados. A professora Angeluce fez alguns comentários 58 

acerca da reunião extraordinária que ocorreu no final de setembro, sobre a proposta de 59 

metodologia da estatuinte. Ela fez a indicação de que a comissão seria bem mais enxuta em 60 

relação ao número de comissões participantes, e de que seria apenas técnica, sem a presença 61 

de qualquer conselheiro do CONSUNI. 2. Aprovação da ata: retirada de pauta. 3. Processo de 62 

Afastamento do professor Ivonaldo N. Leite – DED (relatora: prof. Renata Viegas):  o 63 

parecer, que foi favorável à solicitação, foi lido pela relatora, e votado pelo conselho, que 64 

aprovou o parecer por unanimidade. 4. Solicitação de Licença Capacitação da professora 65 

Gislaine Chaves – DED (relatora: prof. Claudilene Gomes): o parecer, que foi favorável à 66 

solicitação, foi lido pela relatora, e votado pelo conselho, que aprovou o parecer por 67 

unanimidade. 5. Consulta Eleitoral de Chefia Departamental do DEMA (relator: prof. Carlos 68 

Aberto): o parecer, que foi favorável à solicitação, foi lido pelo relator, e votado pelo 69 
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conselho, que aprovou o parecer por unanimidade. 6. Estágio Probatório do professor 70 

Oswaldo G. Júnior – DCS (relatora: prof. Ruth Marcela): o parecer, que foi favorável à 71 

solicitação, foi lido pela relatora, e votado pelo conselho, que aprovou o parecer por 72 

unanimidade. 7. Estágio Probatório do professor Williame Farias – DEMA (relatora: prof. 73 

Alessa Cristina): o parecer, que foi favorável à solicitação, foi lido pelo professor Marco 74 

Aurélio, e votado pelo conselho, que aprovou o parecer por unanimidade. 8. Estágio 75 

Probatório do professor Osicleide Bezerra – DCS (relatora: prof. Laurênia Sales): o parecer, 76 

que foi favorável à solicitação, foi lido pela professora Marineuma, e votado pelo conselho, 77 

que aprovou o parecer por unanimidade. 9. Progressão Funcional de Adjunto 601 para 78 

Adjunto 602 da professora Surama Ismael – DCX (relatora: prof. Carla Alecsandra): retirado 79 

de pauta devido à relatora estar ausente. 10. Progressão Funcional de Adjunto 602 para 80 

Adjunto 603 da professora Rosiele F. Pinto – DCSA (relator: prof. Fábio Mura): o parecer, 81 

que foi favorável à solicitação, foi lido pelo relator, e votado pelo conselho, que aprovou o 82 

parecer por unanimidade. 11. Progressão Funcional Vertical Adjunto 601 da professora 83 

Graziellen Lima – DL (relatora: prof. Juliana Saraiva): o parecer, que foi favorável à 84 

solicitação, foi lido pela relatora, e votado pelo conselho, que aprovou o parecer por 85 

unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado, a professora Angeluce agradeceu a 86 

presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida 87 

Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, juntamente com os presentes. Reunião 88 

Ordinária – Mamanguape - PB, 17 de outubro de 2017. 89 


