
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO,
REALIZADA NO DIA NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 9h., reuniram-se ordinariamente

os membros do Conselho do Centro de Educação da UEPB, de forma on-line, sob a

presidência dos seu Diretor, o Prof. Dr. José Arlindo de Aguiar Filho e da sua Diretora

Adjunta, Profa. Dra. Margareth Maria de Melo, e com a presença dos Conselheiros. Havendo

quórum legal, o professor José Arlindo, Presidente do Conselho, deu início à reunião do COC

saudando todos os membros presentes. A partir de então, iniciou-se a pauta deliberativa

previamente informada em convocação: 1) Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião

ordinária do Conselho de Centro do CEDUC do dia doze de maio de dois mil e vinte e um; 2)

Também foi aprovado, por unanimidade, o afastamento para estágio Pós-Doutorado na USP

do Prof. Dr. Hermes Alves de Almeida (DG), conforme processo SUAP 12345.008755.2021-

73, parecerista: Profa. Dra. Gilda Carneiro Neves Ribeiro (DLA); 3) Foram eleitas pelo

conselho para representar o Centro de Educação – CEDUC, junto ao CONSEPE, os nomes

das professoras: Josandra Araújo Barreto de Melo (Titular) e Luciene de Almeida Santos

(Suplente). Em seguida, a professora Socorro Montenegro fez uma ampla explanação da

reunião do CONSEPE e da proposta de resolução da UEPB para regulamentar os membros

externos nos projetos/programas de extensão e relatou o pedido de vistas da proposta e ouviu

as contribuições do conselho, onde o Prof. Raniere Ferreira Torres, e também a Profa.

Margareth Maria de Melo, manifestaram-se em apoio a professora Socorro Montenegro

quanto ao pedido de vistas ao processo do CONSEPE. Ambos se disponibilizaram a auxiliar

na construção de sugestões para modificar a minuta e, protegendo o entendimento do

conselho, adequa-la ao melhor interesse público. O encaminhamento resultante foi de sugerir

modificações na proposta de resolução, diante disso, vários professores opinaram e se

dispuseram a ajudar na redação da proposta de modificação. A preocupação com

possibilidade de prejuízos para a UEPB foi ressaltada e a iniciativa da professora Socorro em

trazer o tema para o centro foi objeto de aplauso e agradecimento. Em seguida foram passados

alguns informes: A professora Margareth Maria informou sobre proposta de placa a ser feita

para o espaço Paulo Freire e que a comissão está organizando onde será esse espaço. Também

participaram as bibliotecárias, Luciana, Fernanda e Valéria, que se colocaram a disposição

para contribuir na acolhida dos alunos ao iniciar o semestre e na participação das reuniões do

COC para que todos fiquem cientes dos acontecimentos do CEDUC e que estão trabalhando

em conjunto com todos os Departamentos e Coordenação para que os trabalhos sejam

desenvolvidos da melhor maneira possível. Nada mais havendo a tratar, o professor José

Arlindo de Aguiar Filho, Presidente do Conselho de Centro, deu por encerrada a sessão da



qual eu, Fredlúcio Maurício Rodrigues de Sá, Secretário do Centro de Educação, lavrei a

presente ata, que vai assinada por mim e pelo Prof. Dr. José Arlindo de Aguiar Filho.

Campina Grande, nove de junho de dois mil e vinte e um.


