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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia vinte e dois de fevereiro de 2021, 

às quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e 1 
trinta minutos, pela plataforma virtual RNP, sob presidência da professora Maria Angeluce 2 

Soares Perônico Barbotin, Diretora do Centro, reuniram-se os conselheiros: Prof. Erivaldo 3 
Pereira do Nascimento, vice-diretor do CCAE, Prof. Baltazar Macaíba de Sousa, chefe do DCS, 4 
Profª. Carla Soraia Soares de Castro, coordenadora de Ecologia, Profª. Claudilene Gomes da 5 

Costa, coordenadora de Matemática, Prof. Dimmitre Morant Vieira Gonçalves Pereira, 6 
coordenador de Ciências Contábeis, Prof. Estevão Martins Palitot, coordenador de 7 

Antropologia, Prof. Fábio Pessoa da Silva, coordenador de Letras, Profª. Francisca Janete da 8 

Silva Adelino, coordenadora de Secretariado Executivo Bilíngue, Prof. Frederico Gustavo 9 

Rodrigues França, coordenador do PPGEMA, Prof. Gilmar Leite Ferreira, subchefe do DED, 10 
Prof. Gustavo de Figueiredo Brito, chefe do DDesign, Prof. Joel Araújo Queiroz, vice-11 

coordenador de Pedagogia, Prof. José Jassuípe da Silva Morais, chefe do DCSA, Prof. Joseilme 12 
Fernandes Gouveia, chefe do DCX, Profª. Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva, 13 
coordenadora de Sistemas de Informação, Prof. Laurênia Souto Sales, coordenadora do 14 

PROFLETRAS, Profª. Márcia Maria de Medeiros Travassos Seager, coordenadora de 15 
Administração, Profª. Myrla Lopes Torres, vice-coordenadora de Design, Prof. Silvio Luis da 16 

Silva, chefe do DL, Profª. Thaise Kelly de Lima Costa, coordenadora de Ciências da 17 
Computação e Gilkaline Meireles Pereira da Lucena, representante dos técnico-administrativos. 18 

A sessão teve início com a senhora Diretora saudando a todos e prosseguiu com a apreciação 19 
da pauta: 1.INFORMES: Angeluce iniciou informando sobre a visita da atual gestão da 20 
Reitoria ao CCAE no dia cinco de fevereiro e afirmou que o detalhamento da reunião foi 21 

repassado aos conselheiros e demais servidores docentes e técnicos do centro a partir do envio 22 
de documento específico por e-mail. Informou que a Direção de Centro, em conjunto com a 23 
CASEIR e as Assessorias de Internacionalização, Extensão e Pesquisa reuniram-se com o 24 
Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), visando explorar possibilidades 25 

futuras de cooperação entre o instituto e o campus IV e comunicou sobre a participação da 26 
Direção, na próxima sexta-feira, em uma reunião entre o Consulado da França, o gabinete da 27 
Reitoria e a Agência de Cooperação Internacional da UFPB. Professora Angeluce convidou os 28 
presentes para a reunião de construção da programação do oito de março no CCAE, que 29 
acontecerá na próxima quarta-feira, e pediu que as coordenações e departamentos reforcem o 30 
convite juntos aos CAs e aos professores, de modo que toda a comunidade acadêmica possa 31 
contribuir na construção da agenda do mês de março. Angeluce seguiu com os informes e 32 
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explicou o detalhamento de um processo aberto por parte do gabinete da Reitoria em dezembro 33 
do ano passado que questiona a validade de uma certidão de ata contida no processo que trata 34 
da cessão de um prédio da unidade de Mamanguape à ADUFPB; a diretora explicou o contexto 35 
de cessão do prédio, decisão referendada pelo Conselho de Centro ainda em sua primeira gestão 36 

como diretora do CCAE, momento no qual encaminhou-se certidão de ata motivada à então 37 
Prefeitura Universitária, tomando como base as normativas vigentes e o direcionamento dado 38 
pela própria PU, assim como pela Procuradoria Jurídica; Angeluce frisou que a atual decisão 39 
de anulação baseia-se apenas na primeira certidão de ata enviada à PU, a qual não estava 40 

devidamente motivada, vindo a ser substituída ainda em dois mil e dezesseis; disse que o CCAE 41 
anexou, como resposta à decisão de anulação, cópia do processo que efetivou a cessão do prédio 42 
e questionou o motivo, ao gabinete da Reitoria, da abertura de um processo que toma como 43 

base apenas um documento descontextualizado; afirmou que desde então não teve retorno por 44 
parte da Reitoria e que irá compartilhar o andamento do processo com o Conselho de Centro 45 
nas próximas reuniões. Seguindo com os informes, Angeluce explicou o contexto do CCAE 46 
enquanto unidade gestora, que foi criada no segundo semestre de dois mil e dezoito e iniciou 47 

suas atividades no início de dois mil e dezenove, e comentou que, no final deste mesmo ano, o 48 
Ministério da Economia publicou uma portaria que dispõe sobre a redução das unidades 49 
gestoras nas instituições federais. Disse que em janeiro do ano atual, em reunião com todas as 50 

UGs da UFPB, a Reitoria apresentou a proposta de redução dessas unidades, na qual seguiriam 51 
em funcionamento apenas três delas: PRA, SOF e uma junção das UGs de Areia (campus II) e 52 

Bananeiras (campus III); a presidente disse acreditar que o fechamento da unidade gestora do 53 

CCAE não compromete as demandas orçamentárias do centro, uma vez que a PRA vem 54 

trabalhando de forma satisfatória nos últimos anos, mas que, devido ao encerramento, a 55 
administração central pode solicitar servidores do campus IV, o que seria prejudicial ao centro, 56 

que já trabalha com um quantitativo de servidores abaixo do ideal. Ainda como informe, 57 
professora Angeluce comunicou sobre a portaria número 60, publicada pela Reitoria no dia oito 58 
de fevereiro, que determina o retorno presencial dos servidores técnico-administrativos em 59 

todos os setores da UFPB; disse que o Fórum de Diretores da UFPB, após reunião com o 60 
SINTESPB e a ADUFPB, levou uma posição para o CONSUNI solicitando a suspensão dessa 61 

portaria e a convocação de uma reunião do CTA, decisão aprovada após uma árdua discussão; 62 
disse que na reunião do CTA realizada na manhã de hoje, o Fórum de Diretores levou a proposta 63 
de manutenção da portaria número 323, uma vez que esta mantém o trabalho remoto ao mesmo 64 

tempo em que garante o trabalho presencial e/ou híbrido para setores essenciais, e levou 65 
também a proposta da realização de um diagnóstico, por parte da Reitoria, para que se 66 

identifiquem os setores com  necessidade urgente de retorno ao trabalho presencial; afirmou 67 
que, como encaminhamentos dessa reunião, a portaria número 60 se mantém suspensa, a 68 

Reitoria irá enviar um questionário para os servidores acerca das condições de saúde 69 
individuais, além de encaminhar um ofício para todos os setores da UFPB, de modo que sejam 70 
identificados os serviços que necessitam de uma volta presencial urgente. Angeluce pediu o 71 
apoio das chefias e coordenadores no envio da resposta à solicitação de informações à Direção 72 
de Centro até o meio dia do dia vinte e seis, próxima sexta-feira, para que o relatório completo 73 

seja enviado à Reitoria dentro do prazo solicitado. Professora Angeluce comunicou que a 74 
servidora Elisa Marques, secretária da Direção, será em breve removida para o campus I, sendo 75 
substituída pela servidora Fabiana de Cássia, recém-empossada; Angeluce agradeceu a 76 
dedicação de Elisa e desejou boas-vindas à nova secretária. Professor Erivaldo, vice-diretor do 77 
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centro, comunicou que a comissão organizadora do livro dos grupos de pesquisa encaminhou 78 
um e-mail aos autores solicitando a revisão gramatical e de formatação do livro; Erivaldo pediu 79 
aos chefes de departamento que reforcem o lembrete nos grupos de professores para que os 80 
autores possam dar suas contribuições, a fim de que a resposta seja encaminhada à editora em 81 

tempo hábil. Como último informe, a secretária Elisa Marques lembrou os presentes sobre a 82 
solicitação da PROPESQ relativa ao levantamento de equipamentos nos laboratórios do centro 83 
e pediu o apoio dos chefes de departamento e coordenadores de curso para que a demanda seja 84 
respondida à secretaria até a próxima quarta-feira. 2.APROVAÇÃO DA ATA DA 10ª 85 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020: Angeluce colocou em regime de votação a ata da décima 86 
reunião ordinária, sendo aprovada com vinte e um votos favoráveis e uma 87 
abstenção.3.APROVAÇÃO AD REFERENDUM: Processo nº 23074.099861/2020-35; 88 

Interessado: Leonardo de Santos Nascimento; Relator: Erivaldo Pereira do Nascimento; 89 
Assunto: Progressão horizontal do professor Leonardo de Santos Nascimento de professor 90 
Adjunto II para professor Adjunto III, aprovado por unanimidade com vinte e três votos 91 
favoráveis. 4.APRECIAÇÃO DE PROCESSOS: Processo nº 23074.106836/2020-84; 92 

Interessado: Evelyn Fernandes Azevedo Faheina; Relator: Claudilene Gomes da Costa; 93 
Assunto: Chamada pública interna para remoção de docente do magistério superior, aprovado 94 
com vinte e quatro votos favoráveis e duas abstenções. 5.PROPOSTA DO 95 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE 2021: Angeluce apresentou os dados relativos 96 
à execução orçamentária do ano de dois mil e vinte e, em seguida, expôs a proposta 97 

orçamentária para o ano atual, de acordo com documento detalhado que será anexado a esta ata. 98 

Após esclarecimentos de dúvidas e breve discussão promovida, a proposta para o ano de dois 99 

mil e vinte e um seguiu para a apreciação do Conselho, sendo aprovada por unanimidade com 100 
vinte e cinco votos favoráveis. 6.INCLUSÕES: A direção do CCAE solicitou a inclusão de 101 

dois pontos de pauta: Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes do CCAE junto 102 
à CPPD\UFPB: Professor Erivaldo explanou a necessidade de realização de uma eleição para 103 
escolha de representantes do centro junto à CPPD e apresentou a dinâmica de definição dos 104 

docentes que irão compor a comissão eleitoral: a secretária sorteou previamente um docente de 105 
cada departamento e, durante a reunião, sorteou três professores para efetivamente comporem 106 

a comissão. Foram sorteados os professores Joelson Nogueira de Carvalho (DCX), Luciane 107 
Alves Santos (DL) e Marivaldo Wagner Sousa Silva (DDesign). A composição da comissão 108 
eleitoral foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade com vinte e um 109 

votos favoráveis. Comissão para discutir a divisão do CCAE: Professora Angeluce explicou 110 
sobre a necessidade de formação de uma comissão para discutir uma possível divisão do CCAE 111 

em dois Centros, dada a aprovação de um artigo no futuro Estatuto da UFPB que proíbe a 112 
existência de um mesmo Centro em duas cidades; apresentou a estrutura da comissão, que seria 113 

formada pelos Diretores do Centro (que têm direito a apenas um voto em conjunto), por um 114 
conselheiro docente de cada unidade, além de um técnico-administrativo de cada unidade, 115 
totalizando cinco votos. Professor Estevão Martins Palitot (Rio Tinto) e Professora Márcia 116 
Maria de Medeiros Travassos Seager (Mamanguape) indicaram interesse e foram escolhidos 117 
para a comissão. A diretora frisou que, quanto à escolha dos dois técnico-administrativos, a 118 

indicação será feita o mais brevemente possível pela categoria. A proposta da estrutura da 119 
comissão foi colocada em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade com vinte e três 120 
votos favoráveis. 7.ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Não tendo mais nada a ser tratado, 121 
a Presidente da reunião, a profa. Angeluce Soares, agradeceu a participação de todos e em 122 
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seguida encerrou a reunião. Eu, Elisa Marques Pereira da Costa, assistente em administração, 123 
que secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada 124 
por mim e pelos conselheiros presentes. Rio Tinto – PB, vinte e dois dias do mês de fevereiro 125 
de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, de forma remota.  126 


