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MINUTA DA ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA 1 
ELVAS 2 

      Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezoito, na Cidade de Bom Jesus (PI), na 3 
Sala de Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do Diretor em Exercício, Professor 4 
Doutor Everaldo Moreira da Silva, realizou-se a Septuagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram 5 
presentes os (as) Conselheiros (as): Andressa Ribeiro, Cícero das Chagas Soares Aragão, Alexandre José Medeiros do Nascimento, 6 
Josenir Teixeira Câmara, Valcilene Rodrigues da Silva, Ronie Silva Juvanhol, Sônia Maria Ribeiro de Souza, Sinevaldo Gonçalves de 7 
Moura, Jaqueline Zanon de Moura, Aimée Jordania de Aquino Rocha, Hatawa Melo de Almeida Monteiro, José Wellington Batista 8 
Lopes, Guilherme José Bolzani de Campos Ferreirra, Gustavo Alves Pereira (Representando o Conselheiro Paulo Rodrigo Ramos 9 
Xavier Pereira), Edivania de Araújo Lima, Márcio da Silva Costa, Marcelo Manoel de Sousa, Helbecy Cristino Parana de Sousa, 10 
Leonardo Atta Farias, João Paulo Charrone, Francisco Rodolfo Júnior, Eduardo Justino Santana e Lílian Silva Catenacci. Constatada a 11 
presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão apresentando os votos de boas-vindas aos Conselheiros recém-12 
indicados, representantes dos Colegiados dos Cursos de Graduação em Engenharia Florestal e Medicina Veterinária: Ronie Silva 13 
Juvanhol e Lílian Silva Catenacci, respectivamente. Apresentou, ainda, os votos de boas-vindas ao Conselheiro Marcelo Manoel de 14 
Sousa, representando, interinamente, o segmento técnico-administrativo. Antes do Expediente, o Conselheiro Guilherme José Bolzani 15 
de C. Ferreira solicitou a palavra para sugerir que a partir das próximas reuniões deste Conselho, a minuta da ata, a ser aprovada 16 
naquela data, fosse lida oficialmente no momento do Expediente a fim de ser aprovada, evitando, dessa forma, que se tornasse pública 17 
antes da sua aprovação, bem como a sua utilização indevida, como no processo relatado por esse Conselheiro. EXPEDIENTE: foi 18 
colocada em votação a ata da Septuagésima Primeira Reunião Ordinária, entregue, antecipadamente, a todos os conselheiros (as), que 19 
foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.025092/2018-33; Assunto: Solicita afastamento para cursar Pós-20 
Graduação; Interessada: Profª Ma. Eullaysa Nascimento Saboia; Relatora: Consª Jaqueline Zanon de Moura. Este processo foi 21 
retirado de pauta, a pedido da interessada. Processo Nº 23111.024908/2018-54; Assunto: Solicita afastamento para cursar Pós-22 
Graduação, nível Doutorado; Interessada: Profª. Ma. Larissa Castro Diógenes; Relator: Cons. Sinevaldo Gonçalves de Moura. O 23 
presente processo, igualmente, foi retirado de pauta, a pedido da interessada. Processo Nº 23111.024912/2018-43; Assunto: Solicita 24 
afastamento para dar prosseguimento a curso de Pós-Graduação, nível Doutorado; Interessada: Profª. Ma. Adriana Lima Monteiro; 25 
Relator: Cons. Guilherme José Bolzani de Campos Ferreira. Com a palavra, o relatou informou que o referido processo encontrava-se 26 
“sem os devidos encaminhamentos tornando-o um tanto quanto confuso, sem permitir que o relator compreenda a verdadeira 27 
sequência dos fatos e o porquê alguns documentos foram apensados se em nenhum momento os mesmos foram solicitados por 28 
alguma das partes”, dentre outras inconsistências apontadas. Parecer: “solicito que o processo retorne a sua origem, para amenizar as 29 
discrepâncias onde devem proceder as seguintes informações: providenciar a organização cronológica dos ocorridos apresentados na 30 
sequência dos autos, os interstícios de páginas que corresponde a cada ato, bem como a devida nomeação de quem procedeu o 31 
apensamento documental. Após este ajuste, que o processo seja encaminhado à PROJUR, para manifestação, não sobre o tema, mas 32 
sobre o processo em si e suas particularidades.” Em seguida, o relator esclareceu detalhadamente o que houvera entendido do 33 
processo. Finalizou, esclarecendo que ao tomar posse como doutoranda, lhe era garantido o direito de inclusão de seu nome no plano 34 
plurianual de qualificação docente, porém não lhe era garantido o afastamento imediato que era condicionado a estar dentro do 35 
percentual de 25% de docentes do colegiado afastados para Pós-Graduação. Em seguida, o Conselheiro João Paulo Charrone, 36 
Coordenador do Curso ao qual a interessada está vinculada, assumiu o mea-culpa pelas falhas apontadas, já que o mesmo 37 
encontrava-se em processo de aprendizagem quanto à função que agora desempenhava e como a resolução não era clara, não sabia 38 
ao certo qual a classificação da interessada na ordem dos docentes para afastamento para pós-graduação. Reportando-se à falta de 39 
clareza quanto à inclusão de nomes em plano plurianual de qualificação de docentes, fora do prazo, o Senhor Presidente solicitou ao 40 
Cons. Marcio da Silva Costa, representante do CPCE junto aos Conselhos Superiores, que examinasse junto à Secretaria dos 41 
Conselhos Superiores quem eram os membros da comissão composta para apresentar proposta de alteração da Resolução Nº 186/06 42 
CEPEX, e conseguisse minuta da mesma para disponibilizar ao corpo docente do CPCE para debate e apresentação de sugestões. 43 
Após prolongado debate, o parecer do relator foi colocado em votação. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 44 
23111.053536/2018-91; Assunto: Solicita afastamento para Iniciar Curso de Pós-Graduação, nível Doutorado; Interessado: Prof. Me. 45 
Marcelo Xisto Ribeiro; Relatora: Consª. Josenir Teixeira Câmara. Usando da palavra, a relatora apresentou a matéria informando 46 
tratar-se de afastamento do docente supracitado para capacitação em nível de doutorado, no Campus sede, em Teresina, por 01 (um) 47 
ano, a contar de 13 de agosto de 2018, apresentando a relação de todos os documentos constantes.  Em seguida, fez saber que o 48 
processo atendia às normas estabelecidas pelas resoluções nº 186/06 e 165/07, ambas do CEPEX, apresentando, por fim, seu parecer 49 
favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111.025167/2018-45; Assunto: Proposta de Novo Cronograma para 50 
Realização de Eleição para a Escolha de 01 (um) Representante do Segmento Técnico-Administrativo junto ao Conselho do Campus; 51 
Interessado: Diretor do Campus; Relator: Cons. Everaldo Moreira da Silva. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente fez saber 52 
que não houvera nenhum candidato inscrito para tal fim, fazendo-se necessário reiniciar o processo eleitoral. Em seguida apresentou a 53 
proposta de novo cronograma que foi lida ponto a ponto, acrescida das ressalvas apresentadas pela Conselheira Jaqueline Zanon de 54 
Moura. Decisão: posta em votação, a proposta de cronograma foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Senhor 55 
Presidente propôs manter a comissão já constituída para tal fim, composta por: Representante Docente: Jaqueline Zanon de Moura; 56 
Representante Técnico-Administrativo: Estéfenson Marques Morais (titular) e Amanda Costa Santos (suplente) e Representante 57 
Discente: Aimée Jordania de Aquino Rocha (titular) e Helbecy Cristino Paraná de Sousa (suplente). Com a anuência de todos os 58 
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membros titulares, a supracitada comissão foi posta em votação e obteve aprovação unânime do Conselho. Decisão: a manutenção da 59 
comissão eleitoral foi aprovada por unanimidade. Processo Nº 23111.025157/2018-24; Assunto: Proposta de evento de extensão 60 
intitulado: “I Jornada Multidisciplinar sobre Cuidados com a Saúde – UFPI/CPCE ‘Corpo e Mente em Equilíbrio’”; Interessado: Núcleo 61 
de Assistência Estudantil – NAE/CPCE; Relatora: Consª. Sônia Maria Ribeiro de Souza. Com a palavra, o Senhor Presidente 62 
esclareceu que o referido processo necessitava da aprovação deste Conselho visto que o órgão colegiado do NAE é este Conselho. 63 
Parecer: favorável, com a ressalva de que “seja feita adequação às datas propostas na folha 04”. Decisão: aprovado por unanimidade. 64 
Processo Nº 23111.001642/2018-64; Assunto: Solicita Convocação de Daniela da Silva Egger; Interessado: Coordenação do Curso 65 
de Licenciatura em Educação do Campo - CPCE; Relator: Cons. Márcio da Silva Costa. De posse da palavra, o relator apresentou a 66 
matéria informando que o supracitado processo estava retornando de diligência solicitada por este Conselho junto à PROJUR para que 67 
a mesma se manifestasse quanto à legalidade do pedido. Em seguida, apresentou a relação de documentos constantes no processo, 68 
narrando cronologicamente os fatos ocorridos, relembrou que à época manifestara parecer favorável que, após prolongado debate, fora 69 
decidido pelo Conselho que o referido processo deveria ser encaminhado à PROJUR, dada a incongruência apresentada no mesmo no 70 
que diz respeito à insegurança jurídica quanto à convocação da interessada. Por fim, manifestou seu parecer da seguinte forma: 71 
“diante das recomendações pela PROJUR e o despacho desfavorável do SRH, redireciono meu posicionamento. Assim, meu parecer é 72 
pelo indeferimento da convocação da candidata aprovada em segundo lugar (...)”. Posta em discussão a matéria, após amplo debate, o 73 
relator refez e apresentou seu parecer final: “Diante do exposto, meu parecer segue a recomendação dada pela PROJUR, como 74 
descrito na folha 25 deste processo, como segue: ‘Ante o exposto, opino no sentido de que aproveitamento ocorra apenas no mesmo 75 
cargo/especialidade/subárea, nos termos do Regimento Geral, conforme observações expandidas no presente parecer, o que não 76 
parecer ser o caso dos autos’. Ainda considero também o despacho desfavorável emitido pelo SRH, descrito na folha 27”. Decisão: 77 
aprovado por todo o Conselho. INFORMES GERAIS: Dando início, o Conselheiro Guilherme José Bolzani de C. Ferreira solicitou à 78 
Secretaria do Conselho que, sempre que fosse possível, enviasse os processos aos relatores com um prazo maior do que o estipulado 79 
para o envio da convocatória para que os mesmos dispusessem de mais tempo para analisarem o processo já que se utilizam de tempo 80 
exíguo para a referida análise. Prosseguindo, este Conselheiro reportando-se a fato ocorrido com o mesmo, solicitou que “avisem aos 81 
interessados de todos os processos que se o relator precisar tirar dúvida, ele vai procurar o interessado e que a outra via não é para ser 82 
feita”. Dando seguimento, a Consª Lílian Silva Catenacci anunciou que, de 6 a 18 de outubro,  estaria recebendo uma aluna do Curso 83 
de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, EUA, e tratava-se de resultado do projeto de doutorado dessa conselheira e 84 
essa aluna também era colaboradora do projeto de pesquisa de Zika vírus que a referida conselheira desenvolvia nesta IFES, bem 85 
como o nome dessa aluna estava cadastrado no projeto junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, instando para que a mesma fosse bem 86 
acolhida por toda a comunidade acadêmica e reforçando, ainda, o rico intercâmbio de conhecimentos oportunizado com a visita da 87 
mesma. Solicitou, igualmente, que se houvesse aula de campo constando alguma especificidade que pudesse ser apresentada à aluna 88 
como também solicitou que fossem mostrados os bons trabalhos, neste Campus, desenvolvidos. Anunciou, por fim, que a referida aluna 89 
ministraria palestra em 9 de outubro e que seria divulgado, posteriormente, pela Conselheira o tema a ser ministrado. Dando 90 
continuidade, o Conselheiro João Paulo Charrone fez saber que as coordenações de estágio dos Cursos de Licenciatura em Educação 91 
do Campo - LEDOC e Ciências Biológicas estariam realizando um Seminário de Estágio dia 14 de setembro, convidando a todos os 92 
presentes. Continuou, informando que o LEDOC estaria recebendo uma comissão do MEC nos dias 16 a 19 de setembro e 93 
provavelmente necessitaria auxílio dos membros da CPA e CPAD, dentre outros. Dando prosseguimento, a Consª Hatawa Melo de 94 
Almeida Monteiro informou que conseguira junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde a vacina antirrábica gratuita para cães e 95 
gatos e seria montado um posto de vacinação no Hospital Veterinário para atender os animais da comunidade, já que a cidade não 96 
dispunha de Centro de Zoonoses, posteriormente, seria comunicado a todos quando as vacinas estivessem disponíveis. Em seguida, o 97 
Cons. Márcio da Silva Costa informou que estavam abertas, naquele dia e no dia posterior a esta reunião, as inscrições para eleição de 98 
representante discente junto ao Colegiado do Curso de Zootecnia. Dando continuidade, o Cons. Gustavo Alves Pereira comunicou que 99 
os eventos PIBIC e PIBEX seriam descentralizados e realizados concomitantemente em todos os Campi da UFPI, nos dias 6 a 9 de 100 
novembro e este Conselheiro, como Assessor de Pesquisa, juntamente com a Assessora de Extensão estavam concluindo a 101 
programação que seria divulgada na próxima reunião deste Conselho, estimulando a todos os docentes e discentes a se envolverem 102 
com a programação. Reportando-se ao informe seguinte, o Conselheiro Leonardo Atta Farias, demonstrando satisfação, participou ao 103 
Conselho que naquela semana estava sendo realizada a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, em Goiânia, e dentre os 104 
prêmios concedidos aos inscritos nesse evento de caráter internacional, o prêmio “Octávio Domingues”, atribuído à melhor Tese de 105 
Doutorado, defendida e aprovada no Brasil no ano de 2017 em programas de pós-graduação aprovados pela CAPES, foi concedido ao 106 
aluno do curso de Graduação e Mestrado em Zootecnia, deste Campus, Aurino de Araújo Rego Neto, professor substituto do CPCE e 107 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFPI, autor da tese premiada, intitulada "Estrutura genética e 108 
associação genômica ampla para características de tamanho corporal em ovinos da raça Santa Inês". Por fim, o Senhor Presidente 109 
convidou a todos a participarem de palestra intitulada "Saúde Mental na Sala de Aula: ações preventivas e encaminhamentos", 110 
proferida pela Psicóloga Cynthia Castiel Menda, e seria transmitida aos Campi fora da sede por videoconferência, no dia seguinte a 111 
esta reunião, às 16h, no Auditório 01, no Prédio da Pós-Graduação. Informou, ainda, que pelas constantes oscilações de internet fora 112 
solicitado que a referida palestra fosse gravada e logo depois fosse disponibilizado o link para acompanhá-la posteriormente. Nada 113 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária 114 
do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 115 
Conselheiros presentes. Bom Jesus, 21 de setembro de 2018. 116 


