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Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 13 (treze) horas e 41 (quarenta e um) 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, Elaine Bernini, Evelise Márcia 5 

Locatelli de Souza, Évio Eduardo Chaves de Melo, Frederico Gustavo Rodrigues França, Joel Silva 6 

dos Santos, Pablo Riul, Ronaldo Bastos Francini Filho e Williame Farias Ribeiro, os Representantes 7 

estudantis Henrique Bezerra dos Santos e William Medeiros da Silva e o Representante dos Técnicos 8 

Administrativos (TAEs) Frederico Lage Pinto na condição de suplente de Sofia Erika Moreira Gomes. A 9 

reunião departamental teve como pauta os seguintes pontos: 01) Informes. 02) Apreciação das Atas da 4ª 10 

Reunião Ordinária, 1ª e 4ª Reunião Extraordinária do DEMA em 2016; 03) Processo Nº 23074.048328/2016-11 

14 – Solicitação de progressão funcional do professor Ronaldo Bastos Francini Filho; 04) Processo Nº 12 

23074.049153/2016-62 – Solicitação de progressão funcional da professora Nadjacleia Vilar Almeida; 05) 13 

Processo Nº 23074.050339/2016-64– Solicitação de progressão funcional da professora Elaine Bernini; 06) 14 

Processo Nº 23074.050357/2016-46– Apreciação do Plano de Curso da Disciplina Ecologia de Campo 07) 15 

Apreciação do relatório da banca do concurso na área de Ecologia Evolutiva, referente ao Processo 16 

N°23074.001464/2016-33; 08) Instalação de data shows nas salas de aula; 09) Atualizações do site do 17 

departamento; 10) Equipamentos dos Laboratórios; 11) Outros assuntos; foram incluídos os pontos: 12) 18 

Afastamentos por curto período dos professores Ronaldo Bastos Francini Filho e Nadjacleia Vilar Almeida; 19 

13) Ad referendum do processo de afastamento da professora Carla Soraia Soares de Castro para participação 20 

em Congresso Internacional de Primatologia. Não compareceram à reunião o professor Anderson Alves dos 21 

Santos, pois se encontra afastado para capacitação, os professores Almir Ferraz Filho, Carla Soraia 22 

Soares de Castro, Elaine Folly Ramos, Leonardo Figueiredo de Meneses, Lincoln Eloi de Araujo, 23 

Nadjacleia Vilar Almeida que justificaram previamente suas ausências e o representante estudantil 24 

Alexander Gabinio. 01) Informes. A professora Zelma Glebya inicia a reunião justificando a ausência dos 25 

professores e desejando felicitações a professora Elaine Folly por seu aniversário. Em seguida, informa sobre 26 

a questão da verba departamental disponível para diárias e passagens, no valor total de R$ 9.168,08, sendo o 27 

valor de R$ 509,33 o resultado da divisão da verba total pelo número de professores (dezessete) mais um 28 

técnico. Continuando, fala sobre o pedido do centro, referente a realização de levantamento dessas 29 

necessidades de diárias e passagens, com prazo até dia 29 (vinte e nove) de agosto, pedindo a colaboração 30 

dos professores para repassarem essas previsões ao departamento o quanto antes. E em caso de não utilizar a 31 

verba disponível, a chefia departamental propõe que cada professor procure repassar o valor individual para 32 

outro que necessite. Na oportunidade, professor Pablo Riul declara que não irá fazer uso dessa verba. 33 

Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya explica sobre a solicitação de diárias e passagens 34 



internacionais, informando que, de acordo com o memorando enviado pela Direção de Centro, não é possível 35 

atender a esse tipo de solicitação esse ano, pois não foi feito empenho para tal. Retomando a palavra, a chefia 36 

do DEMA aproveita o assunto para informar que essa solicitação de custeio de despesas internacionais deve 37 

ser feita com antecedência de 03 (três) meses e que mesmo não havendo aceite do congresso, por exemplo, é 38 

importante que o processo seja feito com essa precedência e que nos demais casos, a antecedência deve ser 39 

de 15 (quinze) dias, excepcionalmente, em caso de comunicação direta entre interessado e relator, esse prazo 40 

pode ser desconsiderado. Na oportunidade, foi comentado sobre o Ad Referendum, emitido pelo 41 

departamento, com parecer favorável, a respeito do processo de afastamento para participar de evento 42 

internacional, da professora Carla Soraia Soares de Castro. A professora Zelma Glebya explica que em caso 43 

de o professor afastar-se para viagem internacional, sem que seja feito o devido processo, acontecendo caso 44 

fortuito, não haverá prejuízos com relação à pensão. Continuando com os informes, a chefia departamental 45 

solicita aos professores pronunciamento a respeito de suas vinculações aos laboratórios do DEMA, para que 46 

sejam colocados no sistema os responsáveis por cada laboratório. 09) Atualizações do site do departamento. 47 

Aproveitando o assunto, a professora Zelma Glebya enfatiza a necessidade de colaboração dos professores 48 

com a alimentação e atualização do site do DEMA. O professor Ronaldo Bastos comenta sobre a importância 49 

de se criar uma logomarca para o laboratório que trabalha, e a chefia departamental, retomando a palavra, 50 

sugere que todos os laboratórios providenciem criarem sua logomarca. A professora Evelise Márcia, 51 

aproveita o ensejo, para expor seu descontentamento com a logomarca do DEMA, sugerindo que haja uma 52 

mudança. A professora Zelma Glebya, aborda a necessidade mais urgente de se retirar o nome engenharia do 53 

departamento, já que não há coerência. 01) Informes. Voltando aos informes, a chefia do DEMA repassa aos 54 

presentes o aviso da Direção de Centro a respeito de um assalto ocorrido em Mamanguape, ressaltando a 55 

necessidade do cuidado maior com as questões de segurança. Zelma Glebya questiona os professores a 56 

respeito do recebimento de e-mails da Direção e, como todos estão recebendo, resolve não repassá-los mais, 57 

e todos concordam. A chefe Zelma Glebya, repassa o aviso do Centro a respeito de uma reunião que 58 

ocorreria na segunda feira (22/08), com necessidade de representação de todos os cursos. Aproveitando o 59 

momento, a chefia do departamento informa que o Encontro de Iniciação Científica, por reivindicação do 60 

Centro, vai sair de João Pessoa para ser realizado no Campus IV em Rio Tinto. Os professores, de forma 61 

geral, não concordam com a realização desse encontro em Rio Tinto, mas sim no Campus I. O professor 62 

Antonio Christian sugere que se faça um movimento de revolta, não avaliando os trabalhos apresentados no 63 

evento. A professora Evelise Marcia, propõe a criação de um documento abordando a insatisfação dos 64 

professores com a realização do evento no Campus IV. Ao fim, professor Joel Silva indica que o DEMA 65 

tome uma posição em relação a isso e comunique oficialmente a Direção do Centro. Finalizando os informes, 66 

a professora Zelma Glebya abre a reunião para avisos dos participantes. O Representante estudante William 67 

Medeiros, toma a palavra informando que será a última reunião em que estará presente, pois estão sendo 68 

votados novos representantes. Retomando a palavra, a Chefe Zelma Glebya agradece a participação dele 69 

durante o período em que se fez presente e pede que sua saída seja informada oficialmente através de 70 

documento. O professor Joel Silva, informa que ele, em coautoria com os professores Carla Soraia e 71 

Frederico Gustavo, enviou um capítulo para o livro dos dez anos do CCAE. Após os informes, a chefia 72 



departamental estabelece um teto para duração da reunião, que seria até as 16 (dezesseis) horas, com o 73 

consentimento de todos. 02) Apreciação das Atas da 4ª Reunião Ordinária, 1ª e 4ª Reunião Extraordinária do 74 

DEMA em 2016. Foi lido o trecho da ata da 4ª Reunião Ordinária, corrigido pela professora Elaine Folly, que 75 

colocado em votação foi aprovado por maioria dos votos, abstendo-se o técnico Frederico Lage. Logo em 76 

seguida, foi colocada em pleito a ata da 4ª Reunião Extraordinária, sendo aprovada por maioria dos votos, 77 

com abstenções do técnico Frederico Lage e o professor Pablo Riul. A professora Zelma Glebya, inicia a 78 

apreciação da ata da 1ª Reunião Extraordinária explicando que existem várias modificações, uma versão 79 

modificada pelo professor Pablo Riul, outra versão da professora Evelise Marcia e mais uma da professora 80 

Carla Soraia. No decorrer do processo de apreciação, não há consenso entre os professores, então a 81 

professora Zelma Glebya retoma sugerindo que sejam colocadas todas as alterações realizadas na ata, junto 82 

com o nome de seus respectivos relatos. Após discussão, foi colocada em votação a proposta de refazer a ata 83 

com todas as sugestões e anexando os documentos. A proposta foi aprovada por maioria dos votos, abstendo-84 

se o técnico Frederico Lage, o professor Ronaldo Bastos e a professora Ana Pavla. 03) Processo Nº 85 

23074.048328/2016-14 – Solicitação de progressão funcional do professor Ronaldo Bastos Francini Filho; 86 

04) Processo Nº 23074.049153/2016-62 – Solicitação de progressão funcional da professora Nadjacleia Vilar 87 

Almeida; 05) Processo Nº 23074.050339/2016-64– Solicitação de progressão funcional da professora Elaine 88 

Bernini. A professora Zelma Glebya propõe que a aprovação dos processos de progressão dos professores 89 

Elaine Bernini, Nadjacleia Vilar e Ronaldo Bastos seja realizada em bloco, todos consentiram. O professor 90 

Evio Eduardo, em representação a Comissão de Avaliação para Progressão Funcional, lê os pareceres 91 

favoráveis de todos os processos que, colocados em votação, são aprovados por unanimidade. Na 92 

oportunidade, os professores Evio Eduardo e Evelise Márcia solicitam sua retirada da referida Comissão. A 93 

Chefe Zelma Glebya, avisa aos demais professores que haverá então a substituição e que a nova Comissão 94 

será composta pelos professores Carla Soraia, Frederico Gustavo e Ronaldo Bastos.  06) Processo Nº 95 

23074.050357/2016-46 – Apreciação do Plano de Curso da Disciplina Ecologia de Campo. O professor Evio 96 

Eduardo, lê o parecer favorável da relatora Nadjacleia Vilar que colocado em votação é aprovado por 97 

unanimidade. Na oportunidade, a professora Elaine Bernini informa que a atividade de campo dessa 98 

disciplina Ecologia de Campo, ocorrerá na Rebio Guaribas no período de 12 a 16 de setembro e que havendo 99 

choque com outras disciplinas poderá ser emitida declaração para cada aluno. 13) Ad referendum do 100 

processo de afastamento da professora Carla Soraia Soares de Castro para participação em Congresso 101 

Internacional de Primatologia. A professora Zelma Glebya solicita a apreciação do ad referendum emitido, 102 

pertinente ao processo de afastamento. A chefia departamental informa que o afastamento é com ônus parcial 103 

e foi dado parecer favorável pelo professor Joel Silva. Colocado em votação, o ad referendum é aprovado por 104 

unanimidade. 08) Instalação de data shows nas salas de aula.  Os professores discutem a proposta da 105 

professora Zelma Glebya que seria de instalar dois data shows em duas salas de aula. Porém, diante de 106 

questões levantadas como insegurança, indisponibilidade de data show para atividade de campo, inexistência 107 

de salas de aula exclusivas do DEMA, existência de possível plano do Centro de instalação do equipamento 108 

em todas as salas do campus; decidiu-se por, primeiramente, o DEMA levantar essa questão para o Centro e 109 

verificar o que pode ser feito, antes de tomar alguma iniciativa mais contundente. O professor Antonio 110 



Christian retira-se da reunião. 10) Equipamentos dos Laboratórios. A professora Zelma Glebya, repassa o 111 

relato dos técnicos de laboratórios a respeito de equipamentos que não estão servindo para seus respectivos 112 

ambientes ou não são tão necessários naquele local, mas que poderiam ser utilizados em outro laboratório do 113 

DEMA e, inclusive, em outro departamento. Assim, a chefia departamental pede para que seja feito um 114 

levantamento dos materiais que não são utilizados pelos laboratórios, para que, a partir disso, seja 115 

disponibilizada uma lista no site do DEMA com esses equipamentos disponíveis para redistribuição entre 116 

laboratórios. Na oportunidade, o professor Joel Silva aproveita para relatar a necessidade de um técnico no 117 

Laboratório de Análise Geoambiental, sugerindo que seja repassada essa necessidade à Direção de Centro. 118 

Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya sugere que seja feito um levantamento da demanda do 119 

laboratório e que seja formalizada essa necessidade para que possa ser repassada à Direção. A chefia 120 

continua repassando aos professores as solicitações dos técnicos, além da questão dos equipamentos, eles 121 

solicitam criar listas dos alunos que utilizam cada laboratório, além da regularização de treinamentos 122 

realizados no próprio Campus IV e em outras instituições de ensino. 07) Apreciação do relatório da banca do 123 

concurso na área de Ecologia Evolutiva, referente ao Processo N°23074.001464/2016-33. Finalizando a 124 

pauta, a chefia departamental lê o parecer do relatório de reavaliação da prova que, colocado em pleito, é 125 

aprovado por maioria dos votos. O professor Pablo Riul, vota contra o relatório, justificando que a 126 

solicitação de reavaliação de prova, pleiteada pela referida candidata, não está amparada em nenhuma 127 

resolução ou edital, e ele não concorda com o parecer do CONSEPE. Sem mais assuntos a tratar, a Chefe 128 

Departamental encerrou a Reunião às 15 (quinze) horas e 14 (catorze) minutos, e eu, Francisco Lopes 129 

Galvão Filho, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será assinada por mim e pela Chefia do 130 

Departamento de Engenharia e Meio Ambiente. E para constar a assinatura dos demais presentes, fará parte 131 

desta ata, a lista de frequência em anexo. 132 


