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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

APLICADAS E EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 

realizada no dia dezenove de maio de 2020, às 

quatorze horas e trinta minutos, na plataforma 

virtual RNP. 

Aos dezenove dias do mês de maio 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: 1. 4 
1.Informes: Professora Angeluce iniciou informando que seis dos projetos do CCAE inscritos 5 

no Edital “UFPB em seu Município” foram aprovados e parabenizou a todos os docentes que 6 

submeteram seus trabalhos e à assessoria de extensão pelo suporte. Lembrou ainda que a 7 

Direção de Centro continua o trabalho presencial em regime de plantão semanal. Sobre os 8 

serviços de manutenção do campus a professora anunciou que devido a situação de pandemia, 9 

houve a demissão dos servidores terceirizados, ficando apenas um servidor terceirizado 10 

responsável por articular as demandas de manutenção do Centro junto à empresa responsável. 11 

Ainda sobre serviços terceirizados, Angeluce esclareceu que a Superintendência de Transporte 12 

e Logística sinalizou a possibilidade de redução do quadro de motoristas a partir de um novo 13 

contrato que será celebrado com a empresa prestadora do serviço. Sobre a reunião do 14 

CONSEPE, o Professor Silvio Luiz informou que a Resolução do período suplementar foi 15 
votada e será disponibilizada no dia  vinte de maio, sobre os cursos e disciplinas ofertadas no 16 

período especial, só poderão ser aproveitadas pelos discentes como atividades complementares, 17 

e ainda que os docentes não sou abrigados a ministrarem disciplinas e cursos nesse período 18 

suplementar. Silvio lembrou ainda da importância das coordenações se organizarem para 19 

recepcionar os “feras”, ainda que estejamos em período atípico. 2.Aprovação das Atas da 1ª e 20 

2ª Reuniões Ordinárias de 2020 do Conselho de Centro/CCAE: A presidente colocou em 21 

regime de votação a aprovação da ata da 1ª reunião, que foi aprovada com seis abstenções, em 22 

eguida e ata da 2ª reunião ordinária que foi aprovada com cinco abstenções. 3. Monitoramento 23 

da execução orçamentária do CCAE: A professora Angeluce iniciou fazendo a leitura das 24 

rubricas do orçamento e seus valores. RECURSO DE CAPITAL:  a presidente lembrou que 25 

tivemos uma liberação de R$ 50.624,79, após a discussão com base no cenário de pandemia, 26 
foram feitas as seguinte propostas: 1- Utilizar todo o recurso de capital para a compra de 27 

ventiladores  para os diversos ambientes do centro, essa proposta foi reprovada com vinte e três 28 

votos contrários.2- Usar o valor de R$ 5.721,02 para a compra de ventiladores para os ambientes 29 

de professores, essa proposta foi aprovada com vinte votos favoráveis.3-Utilizar o valor R$ 30 

9.494,00 para a compra de cadeiras para os ambientes de professores foi aprovada com quinze 31 

votos favoráveis.4-Destinar o valor de R$ 13.000,00 para compra de carteiras para as salas de 32 

aula, a proposta foi reprovada com treze votos contrários. Foi aprovada com onze votos 33 

favoráveis que será feito levantamento das necessidades de cada laboratório para se decidir 34 

como será rateado o valor de R$27.000 restante do orçamento de capital entre os laboratórios 35 
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do Centro, sendo reprovadas as propostas de dividir o valor ao meio para cada unidade do 36 

campus (Rio Tinto e Mamanguape) e ainda a proposta de divisão per capita do valor entre os 37 

laboratórios. ORÇAMENTO DE   CUSTEIO: SCDP (R$ 12.000,00) será discutido em uma 38 

reunião extraordinária no dia dois de junho a partir de um levantamento dos departamentos; 39 

Cursinho (R$ 37.500,00)ficou decidido remanejar o valor total  para material de consumo e 40 

limpeza; Estagiários(R$ 62.960,00)permanece como decidido na reunião de março/2020; 41 

Combustível(R$ 50.000,00) o remanejamento de 50% para material de consumo e limpeza ou 42 
manutenção do campus foi aprovado com votos dezenove votos favoráveis. Permaneceram 43 

como planejado anteriormente, salvo os que receberão os valores remanejados conforme 44 

descrito anteriormente: Material de Consumo (R$ 40.000,00);Manutenção de Veículos (R$ 45 

20.000,00) ;Manutenção do Campus (R$ 35.000,00) ;Material de Limpeza (R$ 30.000,00) 46 

;Eventos (R$ 1.000,00); Inscrições em Eventos (R$ 10.000,00) ;Manutenção de Ar 47 

Condicionado (R$ 17.000,00).4.Apreciação dos processos: Processo 23074.017514/2020-67, 48 

Relatora: Márcia Saeger, Interessada: Ana Liz Souto Oliveira, Assunto: Progressão Funcional 49 

para Professor Adjunto III (603), processo aprovado por unanimidade; Processo: 50 

23074.019857/2020-50, Relatora: Angélica Acioly, Interessada: Yuska Paola Costa, Assunto: 51 

Progressão Funcional Professor Adjunto III (603), processo aprovado por unanimidade; 52 

Processo:23074.021468/2020-09, Relator: Erivaldo Pereira, Interessado: Coordenação de LCC, 53 
Assunto: Apreciação da Pesquisa Eleitoral para a Coordenação do Curso de Licenciatura em 54 

Ciências da Computação, processo aprovado por unanimidade.  5. Encerramento da Reunião: 55 

Não tendo mais nada a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e em seguida 56 

encerrou a reunião. Eu, Luciana Andreia Silva Bacelar, que secretariei esta reunião, lavrei a 57 

presente ata que, após ser lida, será devidamente assinada por mim e pelos conselheiros 58 

presentes. João Pessoa-PB, dezenove de maio de dois mil e vinte, às dezessete horas e quinze 59 

minutos. 60 
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