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Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 13 (treze) horas e 30 (trinta) 1 

minutos, reuniram-se em uma das salas de aula do Centro de Ciências Aplicadas e Educação da Universidade 2 

Federal da Paraíba, Campus IV, Rio Tinto - PB, sob a Presidência da Professora Zelma Glebya Maciel 3 

Quirino, Chefe (a) do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente – DEMA, os Professores (a), Ana 4 

Pavla Almeida Diniz Gurgel, Carla Soraia Soares de Castro, Elaine Bernini, Elaine Folly Ramos, 5 

Evelise Márcia Locatelli de Souza, Joel Silva dos Santos, Nadjacleia Vilar Almeida, Pablo Riul e 6 

Williame Farias Ribeiro, os Representantes Estudantis Amanda Santana Oliveira, Hugo Leite dos 7 

Santos Campos e Yuri de Barros Alves Pontes e a Representante dos Técnicos Administrativos (TAEs) 8 

Sofia Erika Moreira Gomes. A reunião departamental teve como pauta os seguintes pontos: 01) Informes; 9 

02) Apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do DEMA em 2016; 03) Ad Referendum  - Processo nº 10 

23074.052799/2016-27 – Progressão Funcional do Professor Lincoln Eloi; 04) Processo nº 11 

23074.062090/2016-30 – Aprovação de Projeto de Pesquisa da professora Zelma Glebya; 05) Ad 12 

Referendum ao Processo nº 23074.065937/2016-38 – Afastamento da professora Nadjacleia Vilar; 06) 13 

Processo nº 23074.066096/2016-86 – Aprovação de Projeto de Pesquisa do professor Frederico Gustavo; 07) 14 

Processo nº 23074.066677/2016-18 – Aprovação de Projeto de Pesquisa da professora Elaine Folly; 08) 15 

Comissão para formação de critérios para distribuição de encargos docentes; 09) Processo Nº 16 

23074.069923/2016-93 – Solicitação de progressão funcional de assistente nível II (501) para assistente nível 17 

III (502) do professor Anderson Alves; Processo Nº 23074.069931/201630 - Solicitação de progressão 18 

funcional de assistente nível III (502) para adjunto nível I (601) do professor Anderson Alves. 10) Outros 19 

assuntos. Não compareceram à reunião o professor Anderson Alves dos Santos, pois se encontra afastado 20 

para capacitação e os professores Antonio Christian de Andrade Moura, Évio Eduardo Chaves de Melo, 21 

Frederico Gustavo Rodrigues França, Leonardo Figueiredo de Meneses e Lincoln Eloi de Araujo. 01) 22 

Informes. A professora Zelma Glebya inicia esclarecendo o cancelamento da reunião anteriormente 23 

marcada, explicando que o motivo pelo qual foi adiada de última hora foi devido à falta de quorum e que não 24 

se consegue saber com antecedência a viabilidade da reunião, pois depende de confirmação dos próprios 25 

participantes. Prossegue, se desculpando por cancelar antes que todos se reunissem, mas justifica dizendo 26 

que foi em razão de evitar o deslocamento desnecessário das pessoas que participariam da reunião. Logo 27 

após, a Chefia do DEMA fala sobre o concurso para professor efetivo na área de ecologia evolutiva, 28 

relatando que a candidata Marília Lion entrou com um recurso no CONSEPE (Conselho Superior de Ensino, 29 

Pesquisa e Extensão) diante da decisão que atribui a segunda colocação à candidata Fabiana Lopes; continua, 30 

dizendo que o CONSEPE enviou o recurso ao departamento questionando sobre sua tempestividade; a 31 

professora Zelma expõe que respondeu ao Conselho informando que esse julgamento deveria ser feitos pelo 32 

próprio Órgão, solicitando, inclusive, que fosse utilizado o sistema para disponibilizar o parecer. Diante da 33 

situação exposta, a Chefe do DEMA observa e explica que como não há questionamento a respeito da 34 
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validade do concurso nem da primeira colocação, ela resolveu pleitear junto a Procuradoria Jurídica da 35 

UFPB a contratação do candidato Rafael Galdini, porém a resposta foi negativa tendo em vista, de acordo 36 

com a Procuradoria, que o Edital do Concurso é suspensivo. Finalizando o ponto, a Chefe Departamental 37 

informa que o Edital se vencerá em 09 (nove) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) e que por isso faz-se 38 

necessário renová-lo por mais um ano, podendo ser prorrogado por mais um; concluindo, a Chefe Zelma 39 

pede opinião do departamento a respeito dessa renovação e todos consentem. Continuando com a palavra, a 40 

Chefia do DEMA enfatiza e parabeniza ao departamento pela premiação de dois professores pelo PIBIC 41 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), a professora Nadjacleia Vilar com a aluna 42 

Angélica e o professor Joel Silva com a aluna Aimê; e mais uma professora premiada pelo projeto de 43 

Monitoria, a professora Evelise Locatelli com o aluno Silvano. Ressalta ainda que foi o único departamento 44 

do Campus IV a ser premiado nessas duas categorias. Prosseguindo com os informes, a Chefe Departamental 45 

fala sobre o site do DEMA que está sendo atualizado, avisa que as atas e pautas de reuniões serão publicadas 46 

e que está escrevendo o histórico do departamento. Além disso, ressalta a importância de se consultar a 47 

página quando precisar de algum tipo de formulário ou documento, e para que sejam dadas sugestões a 48 

respeito da alimentação do site, se for o caso. Seguindo com a palavra, a professora Zelma avisa que o 49 

Centro vai realizar um evento em comemoração aos 10 (dez) anos de história e que qualquer professor, se 50 

desejar, poderá representar o departamento. Além disso, a Chefe pede que os professores individualmente 51 

votem em um professor do DEMA que deve ser homenageado nesse evento, enviando o nome para a 52 

comissão responsável. Porém, na reunião chega-se ao consenso de que o professor homenageado será Almir 53 

Ferraz. Continuando com a palavra e falando sobre o evento, a Chefe Departamental expõe a satisfação em 54 

ter Sofia Erika, como a Técnica Administrativa homenageada e prossegue dizendo que o aluno homenageado 55 

ficará a cargo da coordenação do curso. Tomando a palavra, a coordenadora Elaine Folly pede para que os 56 

professores deem sugestões a respeito dos critérios para se chegar ao aluno que deverá ser homenageado. 57 

Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya adverte sobre a importância do preenchimento do PID 58 

(Plano Individual Docente) do semestre 2015.2  aos professores, principalmente aos professores Almir 59 

Ferraz, Anderson Alves e Williame Farias, que estão com essa tarefa pendente; explicando que o Plano é o 60 

que determina o horário de trabalho dos professores para controle e análise da CGU (Controladoria Geral da 61 

União) e que, além disso, precisarão ser aprovados na reunião departamental do mês de janeiro de 2017 (dois 62 

mil e dezessete). Continuando, a Chefia do DEMA alerta ainda para o preenchimento do RAD (Relatório de 63 

Atividades Docentes) do semestre 2015.2. Ao abrir para os avisos, o professor Joel Silva faz um apelo ao 64 

departamento para que cada um dos professores, diante da convocação de reunião, confirmem a presença 65 

com antecedência e assim se saiba se haverá quorum. Retomando a palavra, a Chefe do Departamento 66 

ressalta que a participação nas reuniões é obrigatória e, além disso, são marcadas com bastante antecedência 67 

em um calendário semestral, portanto, vai do bom senso de cada um comparecer e justificar sua ausência, 68 

quando for o caso. A vice-coordenadora do Curso de Ecologia Evelise Locatelli solicita ao DEMA que 69 

intervenha junto ao CCAE requerendo a presença de algum funcionário na biblioteca, durante o período de 70 

greve, para que os alunos que estejam se formando possam requisitar o termo de quitação junto a biblioteca. 71 

A representante Estudantil Amanda Santana acrescenta que a presença de um funcionário também se faz 72 



necessária para disponibilizar aos alunos, local e empréstimos de livros. A Chefe do DEMA se compromete a 73 

levar essas reivindicações ao Centro e sugere também que os próprios alunos reivindiquem junto a Direção. 74 

Retomando a palavra, a professora Evelise Locatelli põe em assunto a questão da demissão de um segurança 75 

do campus que já trabalhava há muito tempo no CCAE; acreditando ser injusta essa situação, a professora 76 

Evelise informa da existência de um abaixo assinado e deixa disponível para assinatura, a quem compactuar 77 

da ideia. Logo após, a professora Elaine Bernini expõe seu ponto de vista, diante das apresentações dos 78 

alunos de Estágio 01, relatando que as apresentações foram boas, mas que se vê preocupada com relação ao 79 

perfil de formação dos alunos que estão saindo da graduação; ela acredita que os graduandos não estão se 80 

formando com perfil de ecólogos e não estão preparados para o mercado de trabalho, assim, a professora 81 

apela aos outros professores, principalmente ecólogos, para darem uma maior contribuição na tentativa de 82 

direcionar mais o rumo das monografias e trabalhos de conclusão de curso para a Ecologia; acrescenta 83 

também que é necessária a mudança da estrutura curricular do curso, diante da situação e das altas taxas de 84 

evasão. Retomando a palavra, a Chefe Zelma sugere que esse assunto seja discutido em uma reunião de 85 

colegiado aberta. Na oportunidade, a coordenadora do curso Elaine Folly afirma que as colocações da 86 

professora Elaine Bernini são pertinentes, ressaltando que essa é uma questão já de muito tempo e que diz 87 

respeitos a todo o colegiado; acrescentando ainda, a reclamação que recebe dos alunos em relação à 88 

indisponibilidade dos professores para os orientarem em seus trabalhos, o que pode acarretar, justamente, no 89 

desvio do rumo da ecologia nesses projetos. 02) Apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do DEMA 90 

em 2016. Logo em seguida, foi colocada em pleito a ata da 6ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por 91 

maioria dos votos, com abstenções dos professores Carla Soraia, Elaine Bernini, Joel Silva e Pablo Riul. 03) 92 

Ad Referendum  - Processo nº 23074.052799/2016-27 – Progressão Funcional do Professor Lincoln 93 

Eloi. A Chefe Zelma Glebya coloca em votação o Ad Referendum dado ao processo com parecer favorável 94 

da comissão responsável que é aprovado por unanimidade. 04) Processo nº 23074.062090/2016-30 – 95 

Aprovação de Projeto de Pesquisa da professora Zelma Glebya. A professora Nadjacleia Vilar lê o 96 

parecer favorável do professor relator Evio Eduardo que, colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 97 

05) Ad Referendum ao Processo nº 23074.065937/2016-38 – Afastamento da professora Nadjacleia 98 

Vilar. A Chefe do Departamento coloca em votação o Ad Referendum dado ao processo com parecer 99 

favorável da relatora Evelise Locatelli, que é aprovado por unanimidade. Na oportunidade, a Chefia enfatiza 100 

a necessidade de os pareceres dos processos serem colocados no sistema, para que se tenha mais celeridade e 101 

praticidade, além disso, informa que aqueles que não possuem conhecimento para tal procedimento, peçam 102 

auxílio; alerta ainda que não aceitará mais processos que não cumpram com essa norma. 06) Processo nº 103 

23074.066096/2016-86 – Aprovação de Projeto de Pesquisa do professor Frederico Gustavo. A 104 

professora relatora Elaine Folly lê o parecer favorável que, colocado em votação, é aprovado por 105 

unanimidade. 07) Processo nº 23074.066677/2016-18 – Aprovação de Projeto de Pesquisa da professora 106 

Elaine Folly. O professor Pablo Riul lê o parecer favorável do professor relator Frederico Gustavo que, 107 

colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 08) Comissão para formação de critérios para 108 

distribuição de encargos docentes. A Chefe do DEMA Zelma Glebya, inicia o ponto explanando sobre a 109 

importância da comissão e quais suas funções básicas, abrindo para que os presentes se candidatem a 110 



membros da referida comissão, caso contrário, serão nomeados por ela; candidatam-se os professores Ana 111 

Pavla, Joel Silva, Pablo Riul e Williame Farias. Aproveitando a oportunidade, a Chefia do Departamento põe 112 

em discussão e votação a questão do professor Frederico Gustavo não ministrar a disciplina optativa Biologia 113 

de Répteis, mas sim outra disciplina optativa (Ecologia Experimental) com o auxílio de outros dois 114 

professores. A Chefe alerta que com essa iniciativa de dividir disciplinas com outros professores, pode 115 

chegar o tempo que haverá semestre sem diversidade de optativas, devido ao acordo de revezamento de 116 

oferta de disciplinas feito no departamento. 09) Processo Nº 23074.069923/2016-93 – Solicitação de 117 

progressão funcional de assistente nível II (501) para assistente nível III (502) do professor Anderson 118 

Alves; Processo Nº 23074.069931/201630 – Solicitação de progressão funcional de assistente nível III 119 

(502) para adjunto nível I (601) do professor Anderson Alves. Os professores Ronaldo Bastos e Carla 120 

Soraia explicam os pareceres favoráveis da comissão que, colocados em votação, é aprovado por 121 

unanimidade. 10) Outros assuntos. A Chefe Zelma Glebya juntamente com a coordenadora de Ecologia 122 

Elaine Folly, trazem para os demais a questão da redução do quantitativo de vagas disponibilizadas por ano 123 

aos ingressantes; redução essa, baseada em uma portaria do MEC (Ministério da Educação) que trata da 124 

diminuição em de 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas pelas Instituições de Ensino Superior. A 125 

professora Elaine Folly informa que foi consultado pela PRG (Pró-reitoria de Graduação) a respeito desse 126 

corte e que também foi orientada a permanecer, no momento, com a mesma quantidade ofertada; assim, ela 127 

pede um posicionamento dos demais em relação ao assunto e a decisão que deve ser tomada. Após discussão 128 

e apresentação de propostas chegou-se ao seguinte resultado: os professores Almir Ferraz, Ana Pavla, Pablo 129 

Riul, Williame Farias e Zelma Glebya votaram pela oferta de apenas 50 vagas em uma única entrada no ano; 130 

os professores Carla Soraia, Elaine Bernini, Elaine Folly, Evelise Locatelli Nadjacleia Vilar, Ronaldo e os 131 

representantes estudantis Yuri de Barros, Amanda Santana, Hugo Leite, votaram para permanecer a mesma 132 

quantidade de oferta de vagas, sendo assim, a proposta ganhadora, com abstenções da Representante do 133 

Técnicos Administrativos Sofia Erika e do Professor Joel Silva. Sem mais assuntos a tratar, a Chefe 134 

Departamental encerrou a Reunião às 16 (dezesseis) horas, e eu, Francisco Lopes Galvão Filho, lavrei a 135 

presente ata que lida e aprovada, será assinada por mim e pela Chefia do Departamento de Engenharia e 136 

Meio Ambiente (DEMA). E para constar a assinatura dos demais presentes, fará parte desta ata, a lista de 137 

frequência em anexo. 138 
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