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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dois de junho de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

 

Ao segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, 1 

na plataforma virtual RNP, reuniram-se os conselheiros, devidamente registrados na lista de 2 

presença da reunião. A sessão teve início com a senhora Presidente, prof.ª Maria Angeluce 3 

Soares Petrônio Barbotin saudando a todos e prosseguiu com a apreciação da pauta:  4 

1.Representação docente do CCAE junto ao CONSEPE: Professor Erivaldo Pereira fez uma 5 

breve explicação sobre a estrutura  da minuta de resolução e sobre o calendário para a consulta 6 

eleitoral e escolha dos membros da comissão eleitoral, em seguida iniciou a leitura da minuta 7 

para que os conselheiros fizessem seus destaques, não havendo destaques, a minuta foi 8 

aprovada com quatro abstenções. Erivaldo seguiu com a explanação do cronograma do processo 9 

eleitoral, colocado em votação, o calendário foi aprovado por unanimidade. Os membros da 10 

comissão eleitoral foram escolhidos através de sorteio, realizado anteriormente pelo próprio 11 

vice-diretor Erivaldo Pereira  e a secretária Luciana Bacelar, sendo sorteados os docentes: Ana 12 

Cândida Ferreira Vieira(Presidente) do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Antônio 13 

Christian de Andrade Moura(Membro) do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente e 14 

Graciana Ferreira Dias(Membro) do Departamento de Ciências Exatas, colocado em votação a 15 

escolha dos membros da comissão eleitoral foi aprovada com duas abstenções.2. 16 

Monitoramento da execução orçamentária do CCAE: Angeluce iniciou o ponto 17 

recapitulando os encaminhamentos da reunião anterior e repassando aos presentes quais itens 18 

solicitados pelos setores e departamentos o centro tem em estoque, quais itens possuem e quais 19 

não possuem pregão vigente para atendimento às demandas. ORÇAMENTO DE 20 

PERMANENTE:  Foi encaminhada a proposta de que todos os itens que estejam em estoque 21 

sejam atendidos os pedidos imediatamente, a proposta foi aprovada com uma abstenção. 22 

Segunda proposta: finalizar as pesquisas de preço até dia cinco de junho, em seguida faz-se o 23 

empenho dos itens que possuem pregão por ordem de prioridade de cada setor e departamento, 24 

até a finalização do valor do recurso, a proposta foi aprovada com quatro abstenções. Terceira 25 

proposta: para o que não há pregão, serão formalizados os pedidos de abertura dos pregões para 26 

compra dos referidos itens para o ano de dois mil e vinte, se possível, caso contrário serão 27 

formalizados os pedidos de abertura de pregão para a possibilidade de compra dos itens  no ano 28 

de dois mil e vinte e um, a proposta foi aprovada com duas abstenções. Ficou combinado que 29 
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os recursos de orçamento de custeio, serão discutidos na próxima reunião do conselho.5. 30 

Encerramento da Reunião: Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu a 31 

presença de todos e em seguida encerrou a reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, que 32 

secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por 33 

mim e pelos conselheiros presentes. João Pessoa-PB, dois de junho de dois mil e vinte, às quinze 34 

horas e quarenta e cinco minutos. 35 
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