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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), 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, Antonio Christian de Andrade Moura, Carla Soraia Soares de Castro, 5 

Elaine Bernini, Elaine Folly Ramos, Evelise Márcia Locatelli de Souza, Frederico Gustavo Rodrigues 6 

França, Joel Silva dos Santos, Leonardo Figueiredo de Meneses, Lincoln Eloi de Araujo, Nadjacleia 7 

Vilar Almeida, Rafael Luís Galdini Raimundo, os Representantes Estudantis Amanda Santana Oliveira, 8 

Hugo Leite dos Santos Campos e Rita de Kassia Muniz Araujo (Suplente de Yuri de Barros Alves Pontes) 9 

e a Representante dos Técnicos Administrativos (TAEs) Sofia Erika Moreira Gomes. A reunião 10 

departamental teve como pauta os seguintes pontos: 01) Informes; 02) Apreciação da Ata da 7ª Reunião 11 

Ordinária do DEMA em 2016; 03) Processo nº 23074.001358/2017-48 – Aprovação dos Planos de Curso das 12 

disciplinas Biologia Celular e Bioquímica; 04) Processo nº 23074.002953/2017-09 – Afastamento do 13 

Professor Ronaldo Bastos; 05) Aprovação do Cronograma de Reuniões do DEMA 2017; 06) Aprovação de 14 

Ad. Referendum no Processo de Projeto de Monitoria. 07) Outros assuntos. Não compareceram à reunião o 15 

professor Anderson Alves dos Santos, pois se encontra afastado para capacitação e os professores, Évio 16 

Eduardo Chaves de Melo, Pablo Riul, Ronaldo Bastos Francini Filho e Williame Farias Ribeiro. A 17 

professora Zelma Glebya inicia a reunião questionando os presentes sobre objeções à respeito da gravação do 18 

áudio das reuniões durante o semestre, mas todos consentem. Prossegue dando boas vindas a todos nesse 19 

novo ano, agradece a colaboração de todos no ano de 2016 (dois mil e dezesseis), lembra que seu mandato e 20 

da Vice Chefe Nadjacleia Vilar se encerra ao final de 2017 (dois mil e dezessete) e que já se pode pensar em 21 

futuros candidatos. A Chefia esclarece o motivo da presença dos técnicos, justificando que foi para retomar 22 

questões discutidas na reunião anterior sobre criação de lista de materiais em desuso e para permuta, 23 

lembrando que essa lista deve ser feita por cada laboratório o quanto antes. Continua, explanando a respeito 24 

da participação dos técnicos na elaboração de uma única solicitação de materiais para os laboratórios, 25 

pedindo, assim, que eles comecem a pensar sobre as necessidades de insumos para cada ambiente. A Chefe 26 

Zelma Glebya segue com a palavra, informando aos presentes sobre a criação de quites de materiais de 27 

consumo para professores e laboratórios, autorizando, em seguida, que fossem distribuídos. Continuando 28 

com a palavra, a professora Zelma dá boas vindas ao novo professor Rafael Luís Galdini Raimundo, 29 

primeiro colocado no Concurso de Ecologia Evolutiva Edital nº 42/2015, apresenta resumidamente o 30 

departamento, a graduação e a pós-graduação em ecologia, bem como, seus laboratórios, técnicos e 31 

professores, falando um pouco sobre o trabalho realizado pelo departamento, em seguida, passa a palavra 32 

para o professor Rafael Luís. Com a palavra, o referido professor se apresenta, falando um pouco sobre sua 33 

formação, qualificações e seu trabalho, finalizando dizendo que está entusiasmado para contribuir com as 34 



atividades realizadas no DEMA e agradecendo a todos os envolvidos na resolução das questões relativas ao 35 

Concurso. 01) Informes. Iniciando os informes a Chefia do DEMA continua no assunto do Concurso de 36 

Ecologia Evolutiva, explanando a respeito dos últimos acontecimentos, esclarecendo que havia solicitado a 37 

contratação do professor Rafael mas que foi negada; fala também sobre a candidata Marília Bruzzi que 38 

recorreu a uma decisão do CONSEPE (Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão) e este por sua vez 39 

julgou negativamente o pleito e determinou a contratação do primeiro lugar do Concurso; explica que, 40 

porém, ainda era necessária uma publicação no DOU (Diário Oficial da União) retificando a classificação 41 

final dos aprovados, para que assim pudesse ser pleiteada a contratação do primeiro colocado (Professor 42 

Rafael Luís) pelo departamento; pedido esse, realizado no dia 26 (vinte e seis) de dezembro de 2016 (dois 43 

mil e dezesseis). Retomando a palavra, a professora Chefe departamental explica ao novo professor as razões 44 

pelas quais foi feito o Concurso de Ecologia Evolutiva, sendo que o contratado daria aula na disciplina de 45 

Microbiologia Ambiental para compensar a lacuna deixada pela professora Adriane Pereira Wandeness, 46 

transferida para a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Prosseguindo, a Chefe Zelma sugere que os 47 

professores que fizeram parte da comissão para decidir aspectos do concurso expliquem melhor o assunto, 48 

passando a palavra para eles. O professor Antônio Christian confirma o que foi dito pela Chefia e se 49 

disponibiliza a dar a disciplina de Microbiologia Ambiental caso o professor Rafael não se sinta a vontade 50 

para ministrá-la, mas Rafael Luís explica que não há problema em assumi-la, no entanto, tem expectativa de 51 

dar um componente que seja compatível com sua formação e para o qual ele fez o concurso. Prosseguindo 52 

com o assunto, a professora Elaine Bernini, esclarece que existe uma sugestão de tornar a disciplina de 53 

Microbiologia Ambiental optativa e trazer como obrigatórias as disciplinas de Ecologia Evolutiva ou 54 

Biologia Evolutiva, mais relacionadas, de acordo com ela, ao curso de ecologia; continua, afirmando que 55 

essa ideia será levada ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) em relação reformulação da estrutura 56 

curricular do Curso de Ecologia. Aproveitando o ensejo, a professora Ana Pavla se pronuncia contrária ao 57 

fato de tornar a disciplina de Microbiologia Ambiental optativa, justificando que se trata de um componente 58 

muito importante para o Curso de Ecologia e demonstra interesse em participar do NDE para também poder 59 

opinar em relação a esse assunto, bem como, sobre outros que sejam pertinentes. Na oportunidade, a 60 

professora Elaine Folly relata sua dificuldade em lidar com as diversas obrigações do cargo administrativo de 61 

Coordenadora de Curso, diante da situação de não haver um servidor técnico administrativo nem estagiário 62 

que auxilie nesse trabalho. A professora Carla Soraia reforça a ideia da possibilidade de tornar as disciplinas 63 

de Ecologia Evolutiva ou Biologia Evolutiva obrigatórias e se dispõe a conceder sua vaga no NDE à 64 

professora Ana Pavla. Dando prosseguimento aos informes, a Chefe Zelma relata a situação da professora 65 

Ana Pavla, que está grávida, e que, sendo assim, o departamento tem direito de solicitar um professor 66 

substituto, porém, tendo em vista a demora desse processo de substituição, ela propõe que o novo professor 67 

Rafael assuma a disciplina de Biologia Celular, no período 2017.1 (período em que Ana Pavla estará 68 

afastada), já que ele está com a menor carga horária entre os professores do departamento. Continua, 69 

ressaltando que se trata de uma proposta a ser analisada durante o período atual (2016.2), além de que deve 70 

ser analisado, também, quem assumirá a disciplina de Bioquímica. Finaliza o assunto, lembrando a todos o 71 

dever que têm em cumprir a carga horária mínima, estabelecida em lei, de oito horas semanais de aula. A 72 



chefia do DEMA retoma o assunto da disciplina de Microbiologia Ambiental, resolvendo que o professor 73 

Rafael irá ministrá-la, no período atual. Após os informes, a Chefe departamental estabelece um teto para 74 

duração da reunião, que seria até as 15 (quinze) horas, tem o consentimento de todos e abre para avisos. Na 75 

oportunidade, a Vice Coordenadora de curso, Evelise Locatelli apresenta a distribuição das disciplinas de 76 

estágio para os professores, ficando da seguinte forma: Estágio I (Anderson Alves e Frederico França), 77 

Estágio II (Elaine Bernini), Estágio III (Carla Soraia), Estágio IV (Leonardo Figueiredo). A professora 78 

Evelise prossegue, pedindo que os professores que têm alunos que defenderão TCC (Trabalho de Conclusão 79 

de Curso) respeitem o cronograma e orientem aos alunos a recolherem as assinaturas da Banca de Avaliação 80 

e anexarem-nas ao Trabalho. A Vice Coordenadora apresenta as datas limites para agendar defesa do TCC 81 

(20 de abril) e para a defesa em si (10 de maio). Aproveitando o ensejo, o professor Leonardo Figueiredo se 82 

opõe a data limite para defesa do Trabalho de Conclusão, alegando ser muito antecipada (já que o semestre 83 

encerra dia 06 de junho de 2017) e acrescenta que, de acordo com a resolução, essas datas devem ser 84 

aprovadas no colegiado de curso. Retomando a palavra, a professora Evelise Locatelli apresenta o 85 

cronograma de Estágio: primeiro encontro de estágios I, II, III e IV (08 de fevereiro de 2017); entrega de 86 

declaração de orientação (08 de março de 2017); apresentação de estágio I (03 de maio); entrega da ficha 87 

com a nota de estágio (10 de maio de 2017). Por fim, fica decidido que tanto as datas de TCC quanto dos 88 

Estágios serão definidas e aprovadas em uma futura reunião do colegiado de curso. Seguindo com os avisos, 89 

o professor Joel Silva fala sobre a publicação do livro do departamento, alertando que dará um prazo até a 90 

semana seguinte para que, quem tenha interesse de publicar seus artigos, respondam o e-mail confirmando. 91 

02) Apreciação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do DEMA em 2016. Logo em seguida, foi colocada em 92 

pleito a ata da 7ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por maioria dos votos, com abstenções dos professores 93 

Antonio Christian, Frederico Gustavo, Lincoln Eloi, Rafael Luís. 03) Processo nº 23074.001358/2017-48 – 94 

Aprovação dos Planos de Curso das disciplinas Biologia Celular e Bioquímica. O professor relator 95 

Lincoln Eloi lê o parecer favorável que, colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 04) Processo nº 96 

23074.002953/2017-09 – Afastamento do Professor Ronaldo Bastos. A professora relatora Elaine Folly lê 97 

o parecer favorável que, colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 5) Aprovação do Cronograma 98 

de Reuniões do DEMA 2017. A chefia departamental lê o cronograma que, colocado em votação, é 99 

aprovado por unanimidade. Aproveitando a oportunidade, a professora Zelma Glebya pede autorização do 100 

colegiado para que ausências que ocorram nas reuniões sejam formalmente justificadas, todos consentem. 101 

06) Aprovação de Ad. Referendum no Processo de Projeto de Monitoria. É colocado em votação o Ad. 102 

Referendum dado e é aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos a tratar, a Chefe do DEMA encerrou a 103 

Reunião às 15 (quinze) horas, e eu, Francisco Lopes Galvão Filho, lavrei a presente ata que lida e aprovada, 104 

será assinada por mim e pela Chefia do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente (DEMA). E para 105 

constar a assinatura dos demais presentes, fará parte desta ata, a lista de frequência em anexo.  106 


