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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE  

 
 

ATA N° 01/ 2020 

 

REUNIÃO CIA - REITORIA 

 

 

No dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte, às quinze horas no Gabinete da Reitoria 

no prédio da reitoria da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, foi realizada 

reunião dirigida pelo então Coordenador do CIA, Rafael Paulo de Ataíde Monteiro Melo; 

na presença da Reitora, Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz; do Pró-Reitor 

Administrativo, Aluísio Mário Lins Souto; do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Francisco 

Ramalho de Albuquerque; da Coordenadora de Orçamento da PROPLAN, Renata Paes 

de Barros Câmara; do representante da SINFRA, João Marcelo Alves Macedo e do 

Assistente em Administração do CIA, Fernando Dal Bianco Garcia. A reunião teve como 

pauta as rotas acessíveis e projetos de acessibilidade no campus I da UFPB. 

 

Os presentes deliberaram sobre os seguintes pontos: 

1. Inicialmente o Coordenador Rafael Paulo de Ataíde mostrou o projeto com a localização 

das rotas acessíveis no campus I da universidade. Enfatizando a importância da execução 

dessas rotas, e algumas especificidades do projeto, tais como as estações urbanísticas, 

onde estão previstos pontos de descanso e mapas acessíveis de localização. 

2. O Pró-Reitor Aluísio Souto lembrou que existe um empenho aprovado e sugeriu utilizar 

alguns itens disponíveis nesse pregão para a execução, do que for possível, do projeto 

das rotas acessíveis. 

3. Sobre as rotas acessíveis ficou definido que o CIA irá se reunir com o superintendente 

da SINFRA, para separar o projeto das rotas em trechos, e cada trecho deverá ter seu 
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projeto e orçamento, para definir quais trechos serão executados. As rotas têm prioridade 

e serão feitas de imediato. 

4. Na sequência, o Coordenador Rafael Paulo de Ataíde mostrou o projeto arquitetônico 

do Centro de Inclusão e Acessibilidade, previsto para o campus I da UFPB. Onde foi 

abordada a importância desse Centro, que vai concentrar diversos setores associados à 

acessibilidade, como o psicopedagócico, psicológico, terapia ocupacional, etc. 

5. Em relação ao prédio do Centro de Inclusão e Acessibilidade, foi acertado que o projeto 

e orçamento do mesmo serão enviados para o gabinete da reitoria até o dia sete de 

fevereiro deste ano. Para que a reitora possa levá-lo a uma audiência com o ministro da 

educação, onde irá tratar de recursos para execução de obras envolvendo Acessibilidade, 

através de edital o qual o MEC irá abrir ainda este ano. 

6. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. 

Lavro esta ata que segue com a minha assinatura e demais presentes. 

 

 

 

 

João Pessoa, vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Rafael Paulo de Ataíde Melo 

Coordenador do Comitê de Inclusão e Acessibilidade 

UFPB 
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