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Aos catorze dias de março de dois mil e dezenove, às catorze horas, na sala RE 106, no 1 

Campus IV da UFPB, em Rio Tinto - PB, reuniu-se o Conselho do Centro de Ciências 2 

Aplicadas e Educação – CCAE, do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, sob a 3 

presidência da professora Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin, Diretora de Centro.  4 

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

Perônico Barbotin, compareceram os seguintes conselheiros: professor Alexandre Scaico, 6 

vice-diretor do CCAE; professor Marco Aurélio Paz Tella, chefe do Departamento de 7 

Ciências Sociais; professor Kleber  da Silva Barros, Subchefe do Departamento de Design; 8 

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

professor Joel Silva dos Santos, chefe do Departamento de Engenharia e Meio-Ambiente; 10 

professor Sílvio Luis da Silva, chefe do Departamento de Letras; Professora Márcia Maria 11 

de Medeiros Travassos Saeger, coordenadora do curso de administração; professora Kelly 12 

Emanuelle de Oliveira, coordenadora do curso de Antropologia; professor José Jassuípe da 13 

Silva Morais, coordenador do curso de ciências contábeis; professora Angélica de Souza 14 

Galdino Acioly, coordenadora do curso de Design; professor Williame Farias Ribeiro, vice-15 

coordenador de Ecologia;  professora Renata Viegas de Figueiredo, coordenadora de LCC; 16 

professora Sandra Maria Araújo Dias, coordenadora de Letras Língua Inglês – EAD; 17 

professora Claudilene Gomes da Costa, coordenadora de Matemática; professor Joel Araújo 18 

Queiroz, vice-coordenador do curso de Pedagogia; professor Joseilme Fernandes Gouveia, 19 

vice-coordenador do curso de Secretariado Executivo Bilíngue; professora Laurênia Souto 20 

Sales, coordenadora do PROFLETRAS e o representante dos técnicos administrativos, 21 

Williams Gonçalves Silva. A presidente do conselho iniciou a reunião, a partir dos pontos 22 

de pauta compartilhados previamente, com os Informes: doação, do Movimento de 23 

Mulheres Negras da Paraíba, de placas em homenagem à Marielle, para serem afixadas nas 24 

unidades de Mamanguape e Rio Tinto, com agradecimento especial à professora Luz 25 

(Maria Luzitana), que fez a interlocução para tal doação, e informou que a aposição da 26 

placa em Rio Tinto ocorreria naquele mesmo dia, e em Mamanguape na semana seguinte. 27 

Informou também que foi eleita uma mulher, pela 1ª vez, para o cargo de Ouvidora da 28 

UFPB, a servidora técnico-administrativo Bárbara Ferreira. Acerca do processo de Recurso 29 

contra a Resolução da Eleição para Direção do CCAE, a professora Angeluce fez um 30 

histórico dos trâmites até o momento e informou que o processo deverá ser apreciado no dia 31 

seguinte, em Reunião Extraordinária do Consuni. O discente Yuri informou que a 32 
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representação estudantil dele e de Maria Jordânia estava chegando ao fim, e que as novas 33 

indicações seriam encaminhadas em breve. O professor Alexandre Scaico aproveitou a 34 

oportunidade para agradecer e se despedir do conselho, pois seu mandato como vice-diretor 35 

estaria terminado naquela semana. A professora Laurênia informou acerca da nova turma 36 

do Profletras a ser iniciada. Sobre os problemas de telefonia, a professora Angeluce 37 

informou que, em diálogo com a GTIC/CCAE, verificou que não havia, naquele momento, 38 

empresa liberada para fazer manutenção na área, e que a equipe do CCAE juntamente com 39 

o Campus I estavam tentando algumas ações para minimizar os problemas. 2. Sobre a 40 

definição dos espaços liberados com a criação das secretarias compartilhadas: a professora 41 

Angeluce relembrou algumas definições feitas a partir do conselho de centro e informou 42 

que, em Mamanguape, o Profletras e o Departamento de Letras decidiram ainda não aderir 43 

a criação da secretaria compartilhada, para continuar estudando a questão. A professora 44 

Angeluce alerta sobre a responsabilidade de tal decisão, refletindo que não seria possível 45 

que o servidor trabalhasse 6h no contexto atual, mas entende que o caso se insere na 46 

situação de toda a UFPB que está em período de adequação, a partir da notificação da 47 

Controladoria Geral da União. Portanto, em função dessa última questão, não vai ser 48 

possível discutir os espaços liberados em Mamanguape. Nesse momento, a Profa. 49 

Laurênia pediu a palavra e ratificou o que dissera a Profa. Angeluce acerca do 50 

momento de adequação pelo qual passa toda a UFPB. A coordenadora do 51 

PROFLETRAS informou, ainda, que tem tratado dessa questão nas reuniões do 52 

Colegiado do Programa e, inclusive, com a Profa. Maria da Penha Casado (UFRN), 53 

Coordenadora Nacional do PROFLETRAS. Ao relatar a situação do Programa no âmbito 54 

do projeto de secretarias compartilhadas do CCAE, a Coordenadora Nacional demonstrou 55 

surpresa e preocupação, ressalvando que, no momento de adesão das IFES ao referido 56 

Programa, entre elas a UFPB, ficou acordado que as Instituições disponibilizariam a 57 

infraestrutura adequada para funcionamento, acrescentando ainda que o espaço de 58 

funcionamento da coordenação se constitui um critério determinante junto a CAPES para 59 

programas de pós-graduação em avaliação. A Coordenadora Nacional observou, ainda, que 60 

as unidades associadas submetem-se a uma avaliação trienal pelo Conselho Superior, 61 

podendo a unidade ser descredenciada em caso de não cumprimento do estabelecido 62 

quando da adesão. A Profa. Laurênia ressaltou que as demais unidades do PROFLETRAS 63 

têm um espaço próprio para funcionamento da coordenação do Programa, a exemplo dos 64 
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polos da UEPB e da UFCG, e evidenciou ainda a necessidade de o Programa ter salas 65 

específicas para realização das aulas, pois há dias em que os professores são solicitados a 66 

mudarem de sala, dada a realização de atividades de professores de outro departamento na 67 

sala em que está acontecendo a aula da pós.  Nesse momento, a Profa. Kelly Oliveira disse 68 

que esse fato não poderia ocorrer, ressaltando a necessidade de haver salas específicas para 69 

aulas do PROFLETRAS. A Profa. Angeluce interveio e informou que não sabia do 70 

ocorrido e que não há salas para as aulas do Programa porque quando o CCAE foi criado 71 

não se pensou em pós-graduação. Acrescentou, ainda, que, de fato, essa questão das salas 72 

precisaria ser resolvida.  A Profa. Laurênia ratificou o pedido junto à direção de Centro para 73 

que o PROFLETRAS tenha salas específicas para aulas do Programa e seguiu apresentando 74 

dados relativos ao número de matriculados e egressos do PROFLETRAS/UFPB, 75 

destacando que a Coordenação Nacional felicitou a coordenação local e os professores do 76 

Programa pelos esforços empreendidos para a obtenção de um alto e desejado índice de 77 

alunos egressos, com o título de mestre. A coordenadora do Profletras finalizou sua 78 

fala,  pedindo a compreensão e sensibilidade da Direção e do Conselho de Centro em 79 

relação à situação de espaços destinados ao PROFLETRAS. Para Rio Tinto, foram expostas 80 

as propostas de utilização das salas disponíveis para definição, conforme a professora 81 

Angeluce compartilhou antecipadamente por e-mail com os conselheiros. Foram 82 

organizadas as propostas de uso do espaço da sala RG 108: O professor Augusto fez a 83 

PROPOSTA 1, de uso para sala de professores, pois avaliou que, após a mudança dos 84 

espaços para secretarias compartilhadas, os professores do departamento sentiram falta de 85 

um espaço de convivência e alimentação. A professora Kelly fez a PROPOSTA 2, de uso 86 

da sala para uma sala de exibição, devido às necessidades do curso, da pós e do laboratório 87 

ARANDU. O professor Marco Aurélio enfatizou a importância da proposta. O professor 88 

Kleber fez a PROPOSTA 3, a partir da leitura de um documento do professor Gustavo, do 89 

Departamento de Design, que propõe o uso do espaço para laboratório de materiais, o qual 90 

já existe - que recebe incentivos financeiros e tem estagiários -, porém num local 91 

inadequado, de modo assim, o laboratório seria consolidado. O professor Joel fez a 92 

PROPOSTA 4: apresentou uma proposta ainda sem muita definição, tendo em vista 93 

carência de mais laboratórios do departamento. O professor Scaico fez a  PROPOSTA 5: 94 

propôs o uso da sala para um laboratório de robótica, baseado no histórico da demanda de 95 

tal laboratório para os cursos em que leciona. O professor Augusto reforçou essa proposta, 96 
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enfatizando a importância do uso da tecnologia e robótica. A professora Angeluce lembrou 97 

que tem a sala RE 2013 disponível para ser redefinido seu uso, e refletiu se a sala de 98 

exibição proposta pela professora Kelly não poderia funcionar no mesmo espaço que a sala 99 

de reuniões. O professor Marco Aurélio ponderou acerca da proposta de usar a sala de 100 

exibição para sala de reuniões e de vídeo-conferência. A professora Kelly concordou, mas 101 

preferiu registrar a grande necessidade do curso de Antropologia, e pediria prioridade para 102 

o uso do curso devido às disciplinas específicas. A professora Angeluce questionou o 103 

tamanho aproximado da sala RE 203, ao que o Professor Scaico e o subprefeito Jefferson 104 

confirmaram que é do tamanho aproximado da presente sala. Os professores Kelly e Marco 105 

Aurélio informaram que após consultar os professores das disciplinas específicas que 106 

poderia ser uma sala compartilhada para sala de reuniões. O professor Kleber avaliou as 107 

necessidades específicas dos laboratórios e questionou se daria para avaliar o laboratório se 108 

ainda não seria possível saber que tipo de espaço seria o que estaria sendo discutido. Uma 109 

proposta conciliadora foi feita pela professora Angeluce: dividir a sala RE 203 em três 110 

espaços para atender as propostas dos três laboratórios. Posto em votação: Para que a Sala 111 

RG 108 se transforme em sala de professores – aprovado com 18 votos favoráveis, sem 112 

votos contrários e 3 abstenções. Para que a Sala RE 203 seja dividida em 3 espaços para 113 

abrigar os 3 laboratórios – aprovado com 17 votos favoráveis, sem votos contrários e  com 114 

4 abstenções. Para que Sala RG 107 seja Sala de exibição e vídeo-conferência com 115 

prioridade para o curso de antropologia à noite: aprovado com 18 votos favoráveis, sem 116 

votos contrários, e 3 abstenções. Para a sala do PIBID – a discussão ficou pra próxima 117 

reunião. No que se refere à questão da pós-graduação, a professora Angeluce avaliou a 118 

experiência da secretaria do PPGEMA que funciona no mesmo espaço com a secretaria do 119 

DEMA e a coordenação de Ecologia. A professora Kelly questionou como é o uso das salas 120 

de aula pela pós-graduação, e Angeluce respondeu que a distribuição de salas no CCAE 121 

contemplou apenas os cursos de graduação. 3. Jornada de Trabalho dos servidores: a 122 

professora Angeluce informou que os trabalhos da comissão estão próximo do fim, e que 123 

precisaria de mais colaboração de todos, contando com os técnicos. Refletiu que existirão 124 

setores e atividades que não se adéquam aos critérios para a adoção da jornada de trabalho 125 

especial. Disse também que a minuta de portaria que está em elaboração prevê que seja 126 

criada uma comissão permanente de jornada de trabalho, a qual será responsável por 127 

analisar os pedidos de flexibilização da jornada. Nesse sentido, explicou que cada setor vai 128 
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ter que montar um projeto de atendimento de no mínimo 12 horas ininterruptas, e solicitou 129 

que as chefias se reúnam para pensar e organizar melhor a sistemática de trabalho e os 130 

horários de funcionamento. Ela também ressalta que as secretarias compartilhadas estariam 131 

numa situação mais confortável em relação a diversos outros setores administrativos e 132 

acadêmicos da instituição, pois se adéquam aos critérios do decreto e da instrução 133 

normativa que regulam a jornada de seis horas. A professora Angeluce fez uma avaliação 134 

comparativa com a secretaria compartilhada do CCTA. A professora informou ainda que os 135 

técnicos-administrativos não vão poder tirar férias em período entre as aulas, ficando 136 

possível tirar férias apenas para os períodos de férias acadêmicas. A professora Angeluce 137 

explicou que outra possibilidade de jornada de trabalho de 6 horas se refere àqueles setores 138 

cujo atendimento deve ser ininterrupto e adentra o horário noturno. Houve um breve debate 139 

sobre o assunto, e o conselho concordou em elaborar tais projetos solicitados pela 140 

presidente da reunião. A professora Angeluce deu o informe de que o Centro dispõe de 141 

arquivos deslizantes e que pode receber os arquivos dos departamentos e cursos, de modo a 142 

liberar espaço físico nas secretarias compartilhadas. 4. Progressão Funcional para professor 143 

adjunto 602 da professora Maria Luzitana – DCSA: o relator, Marco Aurélio leu seu 144 

parecer que foi favorável à solicitação. Em discussão, ele, junto ao professor Sílvio, deu 145 

alguns esclarecimentos. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 5. 146 

Relatório conclusivo da comissão examinadora do processo seletivo para professor 147 

substituto na área de educação matemática – DCX: o relator, professor Sílvio, fez algumas 148 

considerações acerca de organização processual de processos dessa natureza. Seu relatório 149 

foi favorável á solicitação, mas em função da discussão da matéria identificar que, de 150 

acordo com a resolução mais atual sobre concurso para professor substituto, processos 151 

dessa natureza só são apreciados pelo centro em caso de recurso. Portanto, o processo foi 152 

retirado de pauta.  6. Redistribuição da professora Milena da UFAL para o CCAE/DEMA: 153 

o relator, professor Marivaldo, teve seu relatório favorável à solicitação, lido pelo professor 154 

Kleber. O professor Joel fez uma fala de esclarecimentos. Em votação, o processo foi 155 

aprovado com 3 abstenções, sendo uma do professor Jassuípe, que justificou sua abstenção 156 

devido às solicitações de remoção e de pedido de afastamento por motivo de saúde no seu 157 

departamento e sem perspectiva de substituição e/ou remoção, correndo o risco de o 158 

departamento ficar prejudicado. A professora Angeluce também justificou sua abstenção, 159 

dizendo que tem votado assim em processos dessa natureza, por compreender que existem 160 
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demandas institucionais (como os códigos de vaga para consolidar a criação do curso de 161 

administração e a criação de mais uma graduação no CCAE) que não foram atendidas, mas 162 

afirmou que a professora Milena será bem-vinda ao CCAE. 7. Remoção do professor Joel 163 

do DEMA para o campus I (relator: prof. Marivaldo): o professor Kleber leu o parecer do 164 

relator. Após discussão, foi aprovado com 2 abstenções. Não havendo nada mais a ser 165 

tratado, a professora Angeluce agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, 166 

da qual eu, Priscila Carvalho de Almeida Rodopiano, lavrei a presente ata, que dato e 167 

assino, juntamente com os presentes. Reunião Ordinária, Rio Tinto - PB, 28 de março de 168 

2019. 169 
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