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Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 13 (treze) horas e 47 1 

(quarenta e sete) minutos, reuniram-se em uma das salas de aula do Centro de Ciências Aplicadas e 2 

Educação da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, Rio Tinto - PB, sob a Presidência da Professora 3 

Zelma Glebya Maciel Quirino, Chefe (a) do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente – DEMA, os 4 

Professores (a), Ana Pavla Almeida Diniz Gurgel, Antonio Christian de Andrade Moura, Carla Soraia 5 

Soares de Castro, Elaine Bernini, Elaine Folly Ramos, Evelise Márcia Locatelli de Souza, Évio 6 

Eduardo Chaves de Melo, Frederico Gustavo Rodrigues França, Joel Silva dos Santos, Leonardo 7 

Figueiredo de Meneses, Lincoln Eloi de Araujo, Nadjacleia Vilar Almeida, Pablo Riul e Williame 8 

Farias Ribeiro, os Representantes Estudantis Amanda Santana Oliveira, Rita de Kassia Muniz Araújo 9 

(suplente de Hugo Leite dos Santos Campos) e Yuri de Barros Alves Pontes e a Representante dos 10 

Técnicos Administrativos (TAEs) Sofia Erika Moreira Gomes. A reunião departamental teve como pauta os 11 

seguintes pontos: 01) Informes. 02) Apreciação da Ata da 5ª Reunião Ordinária do DEMA em 2016; 03) 12 

Projeto de pesquisa Ecologia da paisagem de ecossistemas do Rio São Francisco em Alagoas: aporte teórico 13 

e empírico ao monitoramento ambiental de mata e mangue - Évio Eduardo e Nadjacleia Vilar; 04) 14 

Padronização dos formulários e planilhas dos laboratórios; 05) Processo Nº 23074.061958/2016-84 – 15 

Solicitação de progressão funcional do professor Pablo Riul; 06) Livro de 10 anos do curso de Ecologia: 16 

apresentação de critérios para a publicação; 07) Definição do horário do semestre 2016.2; 08) Outros 17 

assuntos. Não compareceram à reunião o professor Anderson Alves dos Santos, pois se encontra afastado 18 

para capacitação e o professor Almir Ferraz Filho que justificou sua ausência. 01) Informes. A professora 19 

Zelma Glebya inicia a reunião pedindo 01 (um) minuto de silêncio em consideração ao falecimento da 20 

professora Rita Baltazar de Lima que foi a primeira chefe do DEMA. Logo após, a chefia do DEMA dá boas 21 

vindas aos novos representantes discentes apresentando-os e citando os nomes dos membros titulares (Hugo 22 

Leite dos Santos Campos, Yuri de Barros Alves Pontes, Amanda Santana Oliveira) e suplentes (Rita de 23 

Kassia Muniz Araújo, Joana Salomoni, Alan Felix Meyer Carletto), que têm mandato de 01 (um) ano, 24 

podendo ser renovado por mais 01 (um), com início a partir do dia 17 (dezessete) de agosto de 2016 (dois 25 

mil e dezesseis). A chefia departamental prossegue com os informes, levantando a questão da violência de 26 

gênero (ponto de pauta sugerido pela Direção de Centro) e explicando como pode se dá esse tipo de 27 

violência, orientando para terem atenção quanto a isso e que à medida que professores ou alunos sintam-se 28 

violentados tomem a atitude de denunciar. Falou sobre a existência de uma comissão do Campus IV que trata 29 

do assunto e que já existem denúncias relacionadas, com envolvimento de professores, alunos e 30 

terceirizados. Aproveitando a oportunidade, a estudante Amanda Santana ressalta a importância de os alunos 31 

serem informados a respeito dessa comissão, pois muitas vezes os relatos sobre esses tipos de casos chegam 32 

primeiro aos estudantes que, assim, já poderiam agir através de denúncias. A professora Evelise Márcia 33 

enfatiza o cuidado que se deve ter ao analisar essas denúncias para que não haja acusações injustas. O 34 
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professor Frederico Gustavo enfatiza a necessidade de se manter as provas, com o intuito de embasar as 35 

denúncias e facilitar a identificação dos autores. Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya orienta os 36 

professores a evitarem compartilhar, com os alunos, seus contatos de redes sociais ou aplicativos de 37 

mensagens a fim de reprimir possíveis situações de assédio ou propagação da violência de gênero. A chefia 38 

departamental prossegue, enfatizando a importância de se fazer uso do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão 39 

de Atividades Acadêmicas) para comunicação com alunos, de forma a proporcionar formalidade e respaldo a 40 

esse processo. A professora Zelma Glebya, segue com a informação da demanda do CCAE que solicita 41 

indicação de nomes para formação de uma comissão de sindicância para apuração de processos 42 

administrativos, comissão essa composta por 03 (três) pessoas. Continua, ressaltando a importância de, quem 43 

se interessar, verificar a legislação pertinente para conhecer as responsabilidades dos membros. A chefia do 44 

DEMA, continuando com a palavra, expressa a ideia sugerida à Direção de Centro, de homenagear a 45 

professora Rita Baltazar de Lima, empregando seu nome em alguma edificação do Campus IV. A edificação 46 

sugerida, a princípio, foi o bloco de laboratórios do curso de Ecologia, porém, a Direção sugeriu que a 47 

Biblioteca do Campus poderia levar o nome da professora. A situação é posta em discussão e os professores 48 

chegam à conclusão de que a Biblioteca seria a edificação mais apropriada para levar o nome da 49 

homenageada, sendo a chefia, responsável por encaminhar essa decisão ao Centro. A professora Zelma 50 

Glebya passa a palavra para os estudantes membros da Comissão Organizadora do III Fórum Ecológico para 51 

falarem sobre o evento, que também homenageará a professora Rita Baltazar. O representante da referida 52 

Comissão expõe, de forma breve, os objetivos do Fórum e o que será abordado no evento, apresenta os 53 

membros da Comissão Organizadora e a data do evento (5 a 7 de abril de 2017). Retomando a palavra, a 54 

chefia departamental parabeniza a iniciativa, esclarece que durante o período do evento as aulas serão 55 

suspensas e ressalta que a explanação da comissão a respeito do evento é uma forma de convite aos 56 

professores que se interessarem em fazer parte do processo de organização do Fórum. Continuando com a 57 

palavra, a professora Zelma Glebya avisa sobre um Minicurso de Interpolação de Dados Ambientais, aberto a 58 

comunidade acadêmica, que se realizaria nos dias 27 e 28 de setembro, ministrado pelo professor Lincoln 59 

Eloi. Na oportunidade, a professora Nadjacleia Vilar, fala sobre a Semana de Estudos em Geoprocessamento 60 

que estava acontecendo (de 19 a 23 de setembro) no Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento (LCG); 61 

além da satisfação e gratificação que sente pela grande participação dos alunos e professores no evento. 62 

Retomando a palavra, a chefia do DEMA explana sobre o memorando circular Nº 71/2016 da PROGEP (Pró-63 

reitoria de Gestão de Pessoas) que trata da questão das férias dos servidores, e esclarece que serão marcadas 64 

automaticamente, estando impossibilitados de alterarem o período, os professores e TAEs. Continuando com 65 

os informes, a professora Zelma Glebya aconselha os professores a abrirem e lerem os memorandos no 66 

sistema para ficarem cientes do conteúdo destes e não deixá-los acumular. A chefia departamental prossegue, 67 

falando sobre o memorando circular Nº 138/2016 da PRG (Pró-reitoria de Graduação) que aborda o assunto 68 

das horas aulas dos professores, lendo o memorando e enfatizando que aqueles que não estejam cumprindo o 69 

exposto nele, estão em situação irregular. Ressalta também, que o Plano Individual Docente (PID) é de 70 

inteira responsabilidade do professor. Na oportunidade, a chefia do DEMA aproveita para alertar os 71 

professores sobre os memorando criados por eles que acabam entrando para contagem do departamento, 72 



atrapalhando o controle desses, e sobre a importância de colocar como interessado nos processos do SIPAC 73 

(Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) apenas o próprio beneficiado, de fato. A 74 

professora Zelma Glebya continua com os informes sugerindo que quando houver informações de 75 

afastamento de curtíssima duração, por parte dos professores ao DEMA, que seja feita através de um 76 

formulário que ficaria disponível no site do departamento e em seguida anexado a um e-mail informativo 77 

sobre o assunto; não havendo mais a necessidade de fazer memorando e gerar papéis, entregues fisicamente. 78 

Prosseguindo com os informes, a chefia departamental comunica a respeito dos afastamentos de curtíssima 79 

duração dos professores Carla Soraia (05 a 07 de outubro) para participar de uma oficina de monitoria do 80 

PAN (Plano de Ação Nacional) Primatas do Nordeste na cidade de João Pessoa/PB; Ana Pavla (26 e 29 de 81 

setembro) para participar de uma banca de doutorado e uma banca de qualificação na UFPE (Universidade 82 

Federal de Pernambuco); Frederico Gustavo (06 a 09 de outubro) para participar de atividade de campo em 83 

Baía Formosa/RN; Nadjacleia Vilar e Evio Eduardo (12 a 16 de outubro) para atividade de campo em 84 

Canindé de São Francisco; Lincoln Eloi (23 de setembro) para participar de banca de concurso em Campina 85 

Grande/PB; Zelma Glebya (11 a 14 de outubro) para ministrar disciplina do PRODEMA (Programa Regional 86 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente); Ana Pavla (10 a 14 de outubro) para uma visita 87 

acadêmica ao Grupo de Computação Aplicada do Instituto Tecnológico da Vale (ITV); Nadjacleia Vilar (27 88 

de setembro) para Conde/PB com alunos a fim de assistir audiência pública de elaboração do Área de 89 

Proteção Ambiental de Tambaba; William Farias (05 e 07 de outubro); Joel Silva (10 a 21 de outubro), para 90 

ministrar disciplina do PRODEMA e 25 a 28 de outubro, para participar do Simpósio Brasileiro de 91 

Climatologia Geográfica em Goiânia\GO; Leonardo Figueiredo e Joel Silva (28 de setembro) para participar, 92 

com os alunos do segundo período, do Simpósio de Geodiversidade na UFRN; Évio Eduardo (29 de  93 

setembro e 10 de outubro) para participar de uma banca de dissertação e aula prática em Areia/PB, 94 

respectivamente. Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya ressalta a necessidade de se comunicar os 95 

afastamentos de maneira formal, através de documentos, de forma a haver respaldo na solicitação. Além 96 

disso, enfatizou também a importância de programar e avisar com precedência a necessidade da liberação de 97 

turmas por outros professores. Após os informes, a chefia departamental estabelece um teto para duração da 98 

reunião, que seria até as 17 (dezessete) horas, com o consentimento de todos. 04) Padronização dos 99 

formulários e planilhas dos laboratórios. Invertendo a ordem dos pontos de pauta, a chefe Zelma Glebya 100 

inicia com a apresentação das sugestões dos Técnicos de Laboratórios em relação à padronização de 101 

formulários e procedimentos realizados. Prossegue, falando sobre a importância dos coordenadores dos 102 

laboratórios criarem uma lista, somente com informações dos alunos orientandos e que podem pegar as 103 

chaves dos laboratórios na Biblioteca, para controle dos técnicos e da direção na liberação das chaves; deu 104 

prazo de 15 (quinze) dias para que fosse feita essa lista e explica que, nesse caso, alunos que não estão na 105 

lista, só podem ter acesso aos laboratórios, acompanhados. Na ocasião, os Técnicos de Laboratório Jonas 106 

Fernandes e Sofia Erika apresentam uma planilha, elaborada com a colaboração dos outros técnicos, para 107 

controle de empréstimo e saída de equipamentos dos laboratórios; planilha essa que será acessada por todos 108 

os professores que fazem parte de cada laboratório e seus respectivos técnicos. Na oportunidade, o professor 109 

Pablo Riul sugere que a medida com que forem utilizando a planilha, os usuários apresentem sugestões de 110 



melhoria. Retomando a palavra, a chefia departamental parabeniza os técnicos pela elaboração das planilhas 111 

e formulários, e repassa o relato deles a respeito dos equipamentos que não são utilizados pelos laboratórios 112 

sugerindo que seja elaborada uma lista com esses equipamentos para doação, atendendo prioritariamente os 113 

laboratórios do departamento e posteriormente outros setores, através de trocas. Na ocasião, o professor Evio 114 

Eduardo relata a ocorrência de desaparecimento de um reagente do seu laboratório; a chefia orienta que esse 115 

caso seja comunicado formalmente ao departamento para que possam ser tomadas as devidas providências. 116 

O professor Frederico Gustavo, questiona como poderia proceder em caso de algum estudante desobedecer, 117 

especificamente, o acordado sobre a questão da posse das chaves dos laboratórios; a chefe Zelma Glebya, 118 

enfatiza a importância da necessidade de provar o autor do fato e orienta que a partir daí seriam tomadas as 119 

mediadas cabíveis. O Representante Estudantil Yuri de Barros questiona sobre a necessidade dos alunos 120 

utilizarem os laboratórios no turno noturno, após horário de funcionamento da biblioteca (onde ficam as 121 

chaves). Retomando a palavra, a professora Zelma Glebya esclarece que os alunos não podem permanecer 122 

nos laboratórios do DEMA após o horário de funcionamento da biblioteca (22 horas) e que, em situações 123 

excepcionais, deve haver comunicação e justificativa do coordenador do laboratório para a chefia. A chefia 124 

do DEMA prossegue, repassando o relato dos técnicos a respeito da carência de mapas de risco nos 125 

laboratórios, ficando, eles, responsáveis pela elaboração desses mapas que posteriormente seriam 126 

apresentados ao departamento para apreciação. Logo após, a chefia departamental põe em votação as 127 

questões discutidas acima: elaboração de lista com informações dos alunos que têm permissão de pegar 128 

emprestado as chaves dos laboratórios na Biblioteca, com prazo de 30 (trinta) dias; formulários padronizados 129 

e planilha de controle de empréstimo de equipamentos, para todos os laboratórios. Pontos esses que foram 130 

aprovados por unanimidade. A questão da posse das chaves dos laboratórios apenas para professores e 131 

técnicos, foi aprovada com maioria de votos, sendo contra a medida, os representantes estudantis. Na 132 

oportunidade, o Representante Estudantil Yuri de Barros questiona a necessidade de uso dos laboratórios por 133 

alunos, para atividade de disciplinas. A professora Zelma Glebya, orienta que o próprio professor da 134 

disciplina deve combinar essas questões pontuais com os responsáveis pelos laboratórios. 02) Apreciação da 135 

Ata da 5ª Reunião Ordinária do DEMA em 2016. Logo em seguida, foi colocada em pleito a ata da 5ª 136 

Reunião Ordinária, sendo aprovada por maioria dos votos, com abstenções dos professores Lincoln Eloi, 137 

Nadjacleia Vilar, Leonardo Figueiredo, Carla Soraia, Elaine Folly, e os Representantes Estudantis Amanda 138 

Santana, Rita de Kassia e Yuri de Barros. 03) Projeto de pesquisa Ecologia da paisagem de ecossistemas 139 

do Rio São Francisco em Alagoas: aporte teórico e empírico ao monitoramento ambiental de mata e 140 

mangue - Évio Eduardo e Nadjacleia Vilar. A professora relatora Ana Pavla, lê seu parecer favorável que, 141 

colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 05) Processo Nº 23074.061958/2016-84 – Solicitação 142 

de progressão funcional do professor Pablo Riul. O professor Frederico Gustavo, em representação a 143 

Comissão de Avaliação para Progressão Funcional, lê o parecer favorável que, colocado em votação, é 144 

aprovado por maioria dos votos, com abstenção do professor Pablo Riul. 06) Livro de 10 anos do curso de 145 

Ecologia: apresentação de critérios para a publicação. Os professores Joel Silva e Leonardo Figueiredo 146 

(organizadores da publicação) apresentam a ideia de se publicar um livro do curso de Ecologia, já autorizado 147 

pela Direção de Centro em comemoração aos 10 anos do CCAE, cujo título seria “Ecologia da Paraíba: uma 148 
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contribuição aos estudos ambientais”, composto por 19 (dezenove) capítulos, um para cada professor, frutos 149 

de monografias, possuindo, o livro, entre 200 (duzentas) e 300 (trezentas) páginas. Retomando a palavra, a 150 

professora Zelma Glebya ressalta que o pleito é para que os referidos professores, Joel e Leonardo, possam 151 

organizar a publicação do livro, e as demais questões relacionadas serão tratadas posteriormente junto aos 152 

organizadores; sendo consentido por todos os presentes. O professor Antonio Christian retira-se da reunião. 153 

01) Informes. A chefia do DEMA prossegue, lendo o parecer favorável do CONSEPE (Conselho de Ensino, 154 

Pesquisa e Extensão), a respeito do recurso pleiteado pela candidata Fabiana Lopes Rocha (aprovada em 155 

terceiro lugar), orientando o departamento a considerar e pontuar o doutorado da candidata. Prossegue, 156 

informando que encaminhará cópia deste parecer à candidata aprovada em segundo lugar, Marília Bruzzi 157 

Lion, conforme solicitado por ela e que encaminhará a contratação do professor aprovado em primeiro lugar. 158 

07) Definição do horário do semestre 2016.2. A Coordenadora do Curso de Ecologia Elaine Folly 159 

apresenta o novo horário do semestre 2016.2. Os professores discutem qual a melhor maneira de distribuição 160 

de horários de disciplinas obrigatórias, optativas e estágios; quem deverá ministrar disciplina optativa no 161 

referido semestre e quem deverá orientar os estagiários. O professor Leonardo Figueiredo retira-se da 162 

reunião. Os resultados das discussões constam no documento elaborado pela coordenadora e colocado em 163 

votação é aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos a tratar, a Chefe Departamental encerrou a Reunião 164 

às 17 (dezessete) horas e 13 (treze) minutos, e eu, Francisco Lopes Galvão Filho, lavrei a presente ata que 165 

lida e aprovada, será assinada por mim e pela Chefia do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente. E 166 

para constar a assinatura dos demais presentes, fará parte desta ata, a lista de frequência em anexo. 167 


