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Aos vinte dias de fevereiro de dois mil e dezenove, às catorze horas, na sala MC  101, na 1 

unidade de Mamanguape, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências Aplicadas e 2 

Educação – CCAE, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, sob a presidência da 3 

professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, Diretora de Centro. Atendendo à 4 

convocação da presidente do Conselho, a professora Maria Angeluce Soares Perônico 5 

Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: Augusto César Pereira da Silva 6 

Montalvão, chefe do Departamento de Ciências Exatas; professor Marcos Aurélio Paz 7 

Tella, chefe do Departamento de Ciências Sociais; professor Marivaldo Wagner Sousa 8 

Silva, chefe do Departamento de Design; professora Evelyn Fernandes Azevedo Faheina, 9 

chefe do Departamento de Educação; professor Joel Silva Santos, chefe do Departamento 10 

de Engenharia e Meio-Ambiente; professor Sílvio Luís da Silva, chefe do Departamento de 11 

Letras; professora Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora do curso de 12 

Administração; professora Kelly Emanuelly de Oliveira, coordenadora de Antropologia; 13 

professor José Jassuípe da Silva Morais, coordenador de Ciências Contábeis; professora 14 

Angélica de Souza Galdino Acioly, coordenadora de Design;  professor Évio Eduardo 15 

Chaves de Melo coordenador de Ecologia; professora Renata Viegas de Figueiredo, 16 

coordenadora de Licenciatura em Ciência da Computação; professora Moama Lorena de 17 

Lacerda Marques, coordenadora do curso de Letras; professora Ruth Marcela Bown 18 

Cuello, coordenadora de Letras Língua Espanhola – EAD; professora Claudilene Gomes 19 

da Silva, coordenadora de Matemática; professor Joel Araújo Queiroz, vice–coordenador 20 

do curso de Pedagogia; professor Joseilme Fernandes Gouveia, vice-coordenador do Curso 21 

de Secretariado Executivo Bilíngue; professora Laurênia Souto Sales, coordenadora do 22 

PROFLETRAS; e o Representante Discente: Yuri de Barros Alves Pontes. A presidente do 23 

conselho iniciou a reunião, a partir da pauta compartilhada previamente pela secretária 24 

Priscila Rodopiano. Iniciando a reunião, a Presidente do Conselho deu boas-vindas aos 25 

presentes, e informou da pauta que trataria inicialmente do Planejamento Orçamentário do 26 

CCAE. Enquanto informe, ela iniciou dizendo que a subprefeitura, representada naquele 27 

momento pelos servidores Arthur e Laedson, teria alguns informes, que foram acerca dos 28 

Ambientes dos professores, rotinas de limpeza, política e autorização de chaves dos 29 

ambientes de professores: foi sugerido que os professores interessados tirassem cópias das 30 

chaves para si. Arthur deu alguns informes sobre os veículos: esclareceu que sempre 31 

ocorrem as manutenções necessárias, e pediu a compreensão devido aos carros serem 32 
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antigos. Sobre os ares-condicionados, Angeluce relatou que a prioridade para os reparos 33 

são equipamentos de salas de aulas e espaços coletivos. Sobre o Congresso Estatuinte, ela 34 

fez o relato histórico sobre o final da seleção de delegados do Centro, e a indicação destes 35 

que está pendente de aceite devido a ter sido uma indicação extemporânea. Sobre o 36 

processo de recurso contra o resultado das eleições, a professora fez um resumo de fatos e 37 

informou que a reunião do Consuni que trataria desses dois processos – do Recurso contra 38 

o resultado das eleições e da Indicação de delegados para a Estatuinte – ocorreria na sexta-39 

feira daquela semana. Sobre afastamentos para fora do Brasil e sobre inscrição de eventos 40 

internacionais, a professora informou que seria divulgado no site do CCAE um breve 41 

tutorial de orientação. Sobre Jornada de trabalho, a professora fez um relato do trabalho da 42 

Comissão de Jornada de Trabalho e disse que a proposta a ser apresentada é compatível 43 

com as Secretarias Compartilhadas que estão sendo criadas no CCAE, mas ainda é preciso 44 

esperar o fim dos trabalho e o posicionamento da Reitora. Houve uma breve discussão 45 

sobre o período de adaptação dessas Secretarias. Ficou compreendido que essa adaptação 46 

leva um tempo, além da adaptação física dos setores. Sobre a experiência da Secretaria 47 

Compartilhada, a professora Angeluce relata os deveres e direitos, bem como a 48 

preocupação com a averiguação do MEC e órgãos de controle. O Professor Jassuípe 49 

continuou, pediu para refletir a jornada de 6 horas, se acontece de os técnicos não 50 

cumprirem nem as 6 horas; ele ainda cogitou que a hora em que estivesse registrado falta, 51 

que ele, como coordenador seria cobrado. A Professora Angeluce refletiu que a jornada de  52 

6 horas interruptas em Secretarias Compartilhadas é mais vantajosa para o centro do que 8 53 

horas com intervalo de 2 horas (que é obrigatório). O que não seria possível é os técnicos 54 

das Secretarias Compartilhadas tirarem férias fora do período de férias acadêmicas. A 55 

Professora Evelyn questionou se os sistemas ficarão abertos para os técnicos 56 

compartilharem também o acesso no Sigaa, ao que foi respondido que deveria ser feito, 57 

sim, em momento posterior. A Professora Claudilene ponderou que ainda faltava organizar 58 

os horários de atendimento das secretarias. A Professora Angeluce disse que o horário foi 59 

aprovado em conselho e a avaliação deve ser feita também coletivamente, a partir de 60 

março. A professora Angeluce registrou que tem recebido alguns feedbacks (inclusive de 61 

Conselheiros que participaram de todo o processo decisório sobre as Secretarias 62 

Compartilhadas) bastante complicados, porque interpretam a decisão da criação das 63 

Secretarias Compartilhadas como uma decisão apenas da direção. O Professor Marivaldo 64 
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avaliou o relato de Angeluce (referente a feedbacks negativos), como algo recebido de 65 

pessoas desinformadas, a qual não se deve dar atenção. A Professora Kelly questionou 66 

sobre o prazo de final dos trabalhos da Comissão da Jornada de Trabalho. A Presidente do 67 

Conselho comunicou que o prazo para a Comissão da jornada de trabalho é para março, 68 

quando a reitora irá enviar par Procuradoria e depois realizar reunião do Consuni para 69 

discutir a matéria. O professor Jassuípe, Assessor de Pesquisa, deu o informe de  oficina 70 

vindoura, e pediu ajuda para divulgação. Sobre os demais pontos de Pauta: 2. Atas 06 e 07 71 

de 2018, referentes a agosto e setembro, aprovadas por unanimidade. Foram solicitados 72 

novos pontos de pauta: Convite à Prape para vir à reunião de março – em votação do 73 

conselho, foi aprovado por unanimidade. Angeluce ficou de consultar o pró-reitor para 74 

saber a melhor data, e marcar reunião extraordinária. Voltando à pauta prevista: 3. 75 

Planejamento Orçamentário: A prof. Angeluce fez o relato histórico para inteirar o 76 

Conselho de como era e como tem sido a execução orçamentária do CCAE e apresentou as 77 

propostas detalhadamente através de documentos compartilhados com os conselheiros e 78 

apresentados no momento da reunião. Após serem dadas as devidas informações pela 79 

presidente do Conselho, e de breve discussão, o planejamento foi posto em votação pelo 80 

conselho e foi aprovado por unanimidade. 4. Cronograma de Reunião para 2019: Após 81 

breve discussão, o Conselho votou a Proposta 1, que é de as reuniões mensais serem 82 

intercaladas de segunda a quinta-feira: obteve 13 votos; e a Proposta 2, que é de as 83 

reuniões mensais serem intercaladas de segunda a sexta-feira: obteve 4 votos; houve ainda 84 

3 abstenções e nenhum voto contrário às propostas. A secretária Priscila deu um breve 85 

informe de procedimentos e tramitação processuais, quanto a ofícios e memorandos. Os 86 

Professores Sílvio, Angélica e Kelly fizeram suas considerações sobre alimentação de 87 

documentos eletrônicos. 5. Ambiente dos professores: A Professora Angeluce deu os 88 

informes sobre a administração dos ambientes; informou que o DCS tem questões para 89 

resolver dos ambientes dos professores; e fez algumas sugestões de alocações de 90 

professores dentre os departamentos: Departamento de Ciências Sociais e Departamento de 91 

Design. Além disso, ela deu um prazo: para até depois do carnaval, as demandas de 92 

material atualizadas para os ambientes dos professores. O prazo e a proposta foram 93 

aprovados por unanimidade. 6. Progressão Funcional para Adjunto 604 do Prof. Marivaldo 94 

Wagner (DDesign) – a relatora, professora Laurênia, leu seu parecer, que foi favorável, e 95 

aprovado por unanimidade. 7. Progressão Funcional Para Adjunto 604 do Prof. Jamilson 96 



Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2019 do Conselho do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação da Universidade Federal da Paraíba, 

realizada em vinte de fevereiro de 2019. 

4 

 

Campos (DCX) – o relator, professor Évio, leu seu parecer, que foi favorável, e aprovado 97 

por unanimidade. 8. Progressão vertical da Prof. Louise Brasileiro Quirino (DDesign) – o 98 

relator, professor Évio, leu seu parecer, e deu esclarecimentos sobre a natureza do 99 

processo. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 9. Recurso do Prof. Luiz 100 

Marcelo Cabral (DCSA) – a relatora foi a professora Luziana Marques; o relatório foi lido 101 

pelo professor Marco Aurélio, que informou que a relatora fez uma consulta à procuradoria 102 

jurídica, e que seu parecer foi desfavorável ao pedido do professor Luís Marcelo. O 103 

Professor Jassuípe deu alguns esclarecimentos, juntamente com a Professora Angeluce. A 104 

Professora Evelyn questionou sobre o posicionamento do procurador. A professora 105 

Laurênia questionou se não haveria algum documento anexado ao pedido, se não teria ao 106 

menos o relatório, ao que foi respondido que não havia. O professor Sílvio citou o decreto 107 

9090 e avalia não ser possível discordar do parecer da professora Luziana. A professora 108 

Kelly e outros fizeram alguns relatos e debates. O Professor Sílvio deu alguns 109 

esclarecimentos sobre a Resolução 52/18, e informou que o Departamento de Letras 110 

elaborou um tipo de formulário para viabilizar a aplicação da resolução e pode 111 

disponibilizar o formulário. Após discussão, o parecer da Professora Luziana foi aprovado 112 

por unanimidade. 10. Progressão Funcional Para Adjunto 602 da Prof. Myrla Lopes 113 

(DDesign) – o relator, professor Augusto Montalvão, leu seu parecer que foi favorável e 114 

aprovado por unanimidade. Foi incluída na pauta o pedido de afastamento da professora 115 

Nívea Marcela (DCSA) - relator: prof. Sílvio Luís. O relator leu seu parecer que foi 116 

favorável, e o Conselho aprovou por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado, a 117 

professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, da qual 118 

eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e assino, 119 

juntamente com os presentes. Reunião Ordinária – Mamanguape – PB, 25 de fevereiro de 120 

2019. 121 

 122 

______________________________________ 123 

Prof.ª Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin  124 

    125 

_______________________________________ 126 

Prof. Augusto César Pereira da Silva Montalvão 127 

 128 

________________________________________ 129 

Prof. Marcos Aurélio Paz Tella 130 

 131 
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_____________________________________ 132 

 Prof. Marivaldo Wagner Sousa Silva 133 

 134 

_____________________________________ 135 

Prof.ª Evelyn Fernandes Azevedo Faheina 136 

 137 

_____________________________________ 138 

Prof. Joel Silva Santos 139 

 140 

_____________________________________ 141 

Prof. Sílvio Luís da Silva 142 

 143 

_____________________________________ 144 

Prof.ª Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger 145 

 146 

_____________________________________ 147 

Prof.ª Kelly Emanuelly de Oliveira 148 

 149 

_____________________________________ 150 

Prof. José Jassuípe da Silva Morais 151 

 152 

_____________________________________ 153 

Prof.ª Angélica de Souza Galdino Acioly 154 

 155 

_____________________________________ 156 

Prof. Évio Eduardo Chaves de Melo 157 

 158 

______________________________________ 159 

Prof.ª Renata Viegas de Figueiredo 160 

 161 

______________________________________ 162 

Prof.ª Moama Lorena de Lacerda Marques 163 

 164 

______________________________________ 165 

 Prof.ª Ruth Marcela Bown Cuello 166 

 167 

______________________________________ 168 

 169 

Yuri de Barros Alves Pontes 170 

 171 

_______________________________________ 172 

Prof. Claudilene Gomes da Silva 173 


