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

Aos doze dias do mês de maio 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. Maria Margareth 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 das reuniões

extraordinária do Conselho de Centro do CEDUC do dia cinco de maio de dois mil e vinte e

um; 2) Também foram homologados, e aprovados por unanimidade pelos conselheiros, os

nomes dos técnicos administrativos: Willames Diniz da Silva (titular) e Alindemberg de

Araújo Oliveira (suplente) para representação dos técnicos junto ao Conselho de Centro do

CEDUC. Em seguida deu início à pauta consultiva: 1) Fora escolhidos os nomes para a

comissão Paulo Freire: Amanda Vanuza de Arruda Barbosa (técnico administrativo),

Elisabete Carlos do Vale, José Cristovão de Andrade, Eliane de Moura Silva, Agnaldo

Barbosa dos Santos, Otacílio Gomes da Silva Neto e Patrícia Cristina de Aragão Araújo

(representantes dos Docentes) e Lucas Truta Barbosa, Adna Bernardo da Costa, Danilo Luiz

de Barros Lopes (representante dos Discentes); 2) Também foi tratado sobre o Fórum das

Licenciaturas, onde a Profa. Margareth falou que na campanha foi dito que iria rearticular

esse fórum e chamar todos os Centros para discussão de regimento e funcionamento e saber

se todos os departamentos por unanimidade com a legitimação para troca de discussões sobre

a formação de professores, onde ficou acertado que um membro do NDE e o Coordenador de

cada Curso irá fazer parte do fórum das licenciaturas para só assim criar um regimento; 3)

Sobre a Base Nacional Curricuar – BNC e formação de professores, foi formada na UEPB

grupos de discussão e a Profa. Vagda Gutemberg Gonçalves Rocha foi convidada para ter

uma discussão com os NDEs e saber o que vai ser preciso alterar.

No decorrer da reunião foram transmitidos os seguintes informes: 1) O Prof. Arlindo falou

que haverá uma reunião na próxima sexta-feira com a PROPLAN para tratar o quadro de

vagas para concurso de professor efetivo, onde as propostas devem ser amplas e que os

departamentos apresentem suas demandas, a Profa. Waltimar falou também que, em 2019

houve uma reunião com o Reitor e que a PROPLAN já tinha ideia da demanda de cada

departamento, a Profa. Gilda informou que o DLA tem três tipos de vacância para professor

efetivo, que são: aposentadoria, morte e pedido de exoneração, o Prof. Arlindo informou

ainda que, reuniu-se com a PROINFRA e CCSA para tratar dos espaços físicos da CIAC, e



que foi muito proveitosa, omde o primeiro passo será pedir para os departamentos e

coordenações façam os levantamentos de espaços físicos para verificar as viabilidades

necessárias. 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, doze de maio de dois mil e

vinte e um.


