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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE  

 
 

ATA N° 04/2020 

 

1ª REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA DO CIA 

 

No dia dois de março de dois mil e vinte, às nove horas e vinte minutos no auditório da 

SINFRA na Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, foi realizada reunião 

dirigida pelo Coordenador do CIA Rafael Paulo de Ataíde Monteiro Melo e pela Vice-

Coordenadora do CIA Maria Natália Santos Calheiros; na presença do representante do 

Campus II (Areia) Nielson Firmino de Oliveira, do representante do Campus III 

(Bananeiras) Maurício Rebelo Martins, da representantes do LAVITA Claudia Regina 

Cabral Galvão, das representantes do Nedesp Izaura Maria de Andrade da Silva e 

Munique Massaro, do representante da PRAPE João Wandenberg, do representante da 

PRAC Antônio Gualberto Filho; e também do técnico administrativo do CIA Fernando Dal 

Bianco Garcia. 

 

Os presentes deliberaram sobre os seguintes pontos: 

1. O Coordenador Rafael Paulo de Ataíde Monteiro Melo iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos. Na sequência, passou algumas orientações sobre a eleição, que era 

necessário a maioria simples dos presentes para eleger o(a) novo(a) vice-coordenador(a), 

mostrou o modelo da cédula de votação com o comprovante de votação a ser destacado, 

e também relembrou quem são as pessoas que podem votar: representante da Pró-

Reitoria de Graduação (PRG), representante da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEX-PRAC), representante da Pró-Reitoria de Assistência e Promoção 

ao Estudante (PRAPE), representante dos discentes da UFPB, representante dos 

servidores técnico-administrativos da UFPB, representante dos docentes da UFPB, 

representante da comunidade universitária com deficiência visual, representante da 
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comunidade universitária com deficiência auditiva, representante da comunidade 

universitária com deficiência físico-motora, representante da comunidade universitária 

com deficiência intelectual, representante da comunidade universitária com altas 

habilidades, representante da comunidade universitária com transtornos globais do 

desenvolvimento, representante da Prefeitura Universitária, representante do Núcleo de 

Educação Especial (Nedesp), representante do Laboratório de Tecnologia Assistiva 

(LAVITA), representante do Laboratório de Acessibilidade (LACESSE), representante do 

Setor Braille da Biblioteca Central, representante de Projetos Inclusivos do Campus I da 

UFPB, representante de Projetos Inclusivos do Campus II da UFPB em Areia, 

representante de Projetos Inclusivos do Campus III da UFPB em Bananeiras, 

representante de Projetos Inclusivos do Campus IV da UFPB no Litoral Norte. 

2. Logo após, a candidata Cláudia se apresentou, começou dizendo que é professora do 

departamento de Terapia Ocupacional, já foi coordenadora do curso e chefe do 

departamento, e também trabalhou com Andreza na criação do Comitê. A professora 

Cláudia trabalha com reabilitação física, é uma das responsáveis pelo LAVITA e concluiu 

recentemente seu doutorado, em julho de 2019. 

3. Depois o tradutor e intérprete de libras Nielson se apresentou, disse que está 

trabalhando no campus de Areia desde 2017 com o professor Robson (que é deficiente 

auditivo), e está como representante do CIA em Areia desde 2019. Disse também já estar 

ambientando com os trâmites administrativos dos editais do PAED. Nielson já foi servidor 

do IFPB no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Específicas (NAPNE). 

4. Na sequência a atual vice coordenadora Natália, distribuiu as cédulas de votação, e 

Rafael reforçou que o mandato do novo vice coordenador vai até 08 de março de 2021. 

5. Após a contagem dos votos tivemos seis votos para professora Cláudia, um para 

Nielson e um voto nulo. Consolidando a eleição da professora Claudia Regina Cabral 

Galvão como nova vice coordenadora do Comitê de Inclusão e Acessibilidade. 

6. A reunião foi encerrada às nove horas e trinta e cinco minutos. 

Lavro esta ata que segue com a minha assinatura e demais presentes. 
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João Pessoa, dois de março de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Fernando Dal Bianco Garcia 

Assistente em Administração do Comitê  

de Inclusão e Acessibilidade da UFPB 

 

 

 

 

________________________________ 

Rafael Paulo de Ataíde Melo 

Coordenador do Comitê de Inclusão  

e Acessibilidade da UFPB 
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