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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª 1 
CINOBELINA ELVAS 2 

          Às quatorze horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na Cidade de Bom 3 
Jesus(PI), na Sala de Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do 4 
Diretor, Professor Doutor Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do 5 
Conselho de Campus. Estiveram presentes os (as) Conselheiros (as): João Carlos Medeiros, Manoel Lopes da Silva 6 
Filho, Julian Junio de Jesus Lacerda, Márcio da Silva Costa, Bruna Anair Souto Dias, Wiara de Assis Gomes, Isabella 7 
de Oliveira Barros, Gerson dos Santos Lisboa, David Gonçalves Borges, Ricardo Loiola Edvan, Raynara Ferreira da 8 
Silva, Alexandre José Medeiros do Nascimento, Leonardo Atta Farias, Márcio Cleto Soares de Moura, Gláucio 9 
Marcelino Marques, José Valdenor da Silva Júnior, Ranchimit Batista Nunes. Justificaram ausência, à reunião, os 10 
Conselheiros Nair Silva Cavalcanti de Lira, Luciana Barboza Silva, Cristiane de Almeida Nascimento, Everaldo Moreira 11 
da Silva e Thiago Henrique do Nascimento. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à 12 
sessão. EXPEDIENTE: o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do 13 
Conselho de Campus, entregue, antecipadamente, a todos os Conselheiros, que foi aprovada com a ressalva 14 
apresentada pelo Conselheiro David Gonçalves Borges, solicitando a substituição, na linha 86, da sigla PROCAMPO 15 
por Licenciatura em Educação do Campo, registrando-se, ainda, 01 (uma) abstenção. ORDEM DO DIA: Processo Nº 16 
23111.004048/2016-19, solicitando afastamento para cursar Doutorado. Interessada: Profª. Ma.Helane França Silva. 17 
Relator: Conselheiro Ricardo Loiola Edvan. De posse da palavra, este relator solicitou a retirada de pauta deste 18 
processo, justificando a necessidade de coletar mais informações. Decisão: retirado de pauta. Dando seguimento, o 19 
Senhor Presidente informou o segundo ponto de pauta: Homologação do Resultado Final da Eleição para 20 
Coordenador e Subcoordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. Interessada: Comissão 21 
Eleitoral. Relator: Conselheiro Márcio da Silva Costa. O relator procedeu à apresentação da matéria, informando que a 22 
supracitada eleição estava regulamentada pela Resolução 020/2011 – CONSUN, apresentando, a seguir, a relação de 23 
documentos constantes. Parecer:favorável. Informa-se que, de acordo com a documentação apresentada, foi inscrita 24 
apenas uma chapa (chapa única), encabeçada pelo Prof. David Gonçalves Borges, tendo como subcoordenadora a 25 
Profª.Maria Simone Euclides, sendo eleitos com 95,64% (noventa e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) dos 26 
votos válidos. A comissão eleitoral foi presidida pelo Prof. Me. Fernando Muratori Costa, tendo como membros:  27 
Docentes: Maria do Carmo Madureiro e Leonardo Atta Farias; Técnica Administrativa: Suzane Pires Coutinho  e o 28 
Discente: Laésio Luz Santos. Decisão: aprovado, por unanimidade, o parecer do relator. EXTRA-PAUTA: Processo 29 
Nº 23111.004046/2016-11, solicitando autorização para prestar colaboração esporádica. Interessado: Prof. Dr. Rafael 30 
Felippe Ratke. Relator: Conselheiro Leonardo Atta Farias. Com a palavra, o relator fez saber que se tratava de projeto 31 
em contrato da FADEX junto à empresa de fertilizantes Mosaic, apresentando, a seguir, a relação de documentos 32 
constantes, enfatizando que constavam no processo leis que normatizavam tal colaboração, manifestando seu parecer 33 
favorável, condicionado à anexação de carta de aprovação do coordenador do Colegiado ao qual o requerente está 34 
vinculado, já que a presente solicitação fora aprovada em reunião deste colegiado. Decisão: aprovado por maioria, 35 
registrando-se 04 (quatro) abstenções. Dando sequência, o Senhor Presidente apresentou o segundo ponto da extra-36 
pauta: Processo Nº 004099/2016-32, solicitando prorrogação de afastamento a fim de dar continuidade a Doutorado. 37 
Interessado: Prof. Me.Rosalvo Maciel Guimarães Neto. Relator: Conselheiro Alexandre José Medeiros do 38 
Nascimento. Com a palavra, o relator participou ao Conselho que se tratava de prorrogação de afastamento por 01 39 
(um) ano, a partir de 03/03/2016, informando que a relação de documentos apresentados estava em consonância com 40 
as normas desta instituição bem como obtivera parecer favorável do colegiado ao qual o requerente encontrava-se 41 
vinculado manifestando, a seguir, seu parecer favorável. Decisão: aceito por todo o Conselho. Por fim, o Senhor 42 
Presidente apresentou o último ponto da extra-pauta: Processo Nº 23111.004015/2016-61, solicitando afastamento 43 
para concluir Doutorado. Interessada: Amanda Costa Santos. Relatora: Conselheira Bruna Anair Souto Dias. Com a 44 
palavra, a relatora informou ao Conselho que não recebera tal processo. Decisão: retirado de pauta. INFORMES 45 
GERAIS: Dando início aos informes, o Senhor Presidente participou ao Conselho que fora enviado um email da 46 
Direção a todos os professores do CPCE, atendendo solicitação do Secretário de Desenvolvimento Rural e do 47 
Presidente da CEPRO, convocando a todos os docentes a participar de reunião naquele dia, a fim de “estreitar os 48 
laços para desenvolver pesquisas”.  Referindo-se ao segundo informe, o Senhor Presidente fez saber que estivera 49 
reunido com Excelentíssimo Senhor Deputado Fábio Novo (Secretário de Cultura do Estado), naquela manhã e lhe 50 
foram apresentadas demandas culturais, ademais obteve deste o compromisso de criação de um fórum para discussão 51 

mailto:diret_bj@ufpi.br


2 
 

e encaminhamentos do documento a ser reelaborado por uma Comissão do CPCE, intitulado: “Carta-Manifesto em 52 
favor da Qualidade de Vida, do Trabalho Produtivo e da Ciência e Tecnologia no Sul do Piauí”, conforme já deliberado 53 
por este Conselho. Reportando-se a este informe, a Conselheira Wiara de Assis Gomes, que faz parte da Comissão 54 
supramencionada, fez saber que os membros desta Comissão já se reuniram e puderam observar que o referido 55 
documento fora bem elaborado, acrescentando que o documento seria atualizado e os encaminhamentos seriam 56 
feitos. Findo este informe, a Conselheira interrogou o Senhor Presidente se já houvera sido tomada alguma providência 57 
para consertar o vazamento de gás no R.U, atendendo solicitação desta, entre outros docentes, via memorando? 58 
Respondeu-lhe que tal procedimento tratava-se de manutenção e esta já houvera sido feita, justificando que o atraso 59 
se devia ao fato de que no fim do ano os empenhos são cancelados, sendo feitos novamente no início do ano. Sendo a 60 
palavra cedida à Conselheira Isabella de Oliveira Barros, esta manifestou interesse em saber acerca do andamento do 61 
sistema de “cotas” estabelecendo critérios de inclusão regional de acesso dos candidatos aos cursos de graduação 62 
ofertados nos campi universitários da UFPI, fora de sede e, ainda, quando seria reestabelecido o serviço de xérox para 63 
os estudantes no CPCE. Concernente ao primeiro questionamento, o Senhor Presidente informou-lhe que o referido 64 
assunto seria objeto de minuta de resolução do CONSUN que entraria em pauta no dia seguinte, entretanto já ouvira 65 
rumores de que esse ponto seria retirado de pauta, em virtude de que outra IFES que adotara tal critério, fora 66 
judicialmente impedida de utilizá-lo. Sobre a xérox, o Senhor Presidente informou-lhe que estava aguardando a 67 
nomeação da Comissão de Licitação para realizar o procedimento de concorrência pública no CPCE, presumindo que, 68 
até o início do semestre seguinte, fosse disponibilizado à Comunidade Acadêmica 02 (dois) serviços de xérox e mais 69 
01(uma) lanchonete. De posse da palavra, o Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho, Coordenador do Curso de 70 
Medicina Veterinária, solicitou agilidade no restabelecimento das linhas telefônicas, sinalizando a possibilidade de 71 
futuros transtornos, visto que essa coordenação necessita entrar em contanto com os formandos desse curso, entre 72 
outras demandas que necessitam uso de telefone. Respondeu-lhe o Senhor Presidente que foram tomadas todas as 73 
providências cabíveis por parte da administração deste Campus, cabendo, apenas, a empresa “Oi”, cumprir com sua 74 
responsabilidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, 75 
Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e 76 
achada conforme, será assinada pelo Senhor  Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 27 de janeiro 77 
de 2016. 78 


