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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª 1 
CINOBELINA ELVAS 2 

          Às dez horas do dia vinte e um de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na Cidade de Bom Jesus (PI), na 3 
Sala de Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do Diretor, Professor 4 
Doutor Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho de 5 
Campus. Estiveram presentes os (as) Conselheiros (as): Luciana Barboza Silva, Aurélio Vinícius Araújo Silva, David 6 
Gonçalves Borges, Ariane da Silva Lopes Rocha Ascenso, Leonardo Atta Farias, Raynara Ferreira da Silva, Bruna 7 
Anair Souto Dias, Julian Junio de Jesus Lacerda, Caio de Meneses Cabral, Fernando Muratori Costa, Silvokleio da 8 
Costa Silva, Nair Silva Cavalcanti de Lira, Andressa Francisca Silva Nogueira, Gláucio Marcelino Marques, Thiago 9 
Henrique do Nascimento, Ricardo Loiola Edvan, Ronny Sobreira Barbosa, Márcio da Silva Costa, Davi Lima Pantoja 10 
Leite, Alexandre José Medeiros do Nascimento, João Carlos Medeiros, Manoel Lopes da Silva Filho e Romário Bezerra 11 
e Silva. Justificou ausência, à reunião, a Conselheira Gabriela Almeida de Paula. Apresentaram justificativas de 12 
ausência, posterior à reunião, o/a Conselheiro/a: Hugo de Araújo de Amorim e Cláudia Figueiredo Duarte Vieira. Dando 13 
boas-vindas aos Conselheiros Caio de Meneses Cabral (Representante do Colegiado de Engenharia Agronômica), 14 
Davi Lima Pantoja Leite (Representante do Colegiado de Ciências Biológicas) e Aurélio Vinícius Araújo Silva 15 
(Representante do Segmento Técnico-Administrativo) e constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu 16 
início à sessão. EXPEDIENTE: colocada em votação a Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do 17 
Conselho de Campus, entregue, antecipadamente, a todos os Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. ORDEM 18 
DO DIA: Processo Nº 23111. 004850/2016-09; Interessado: Prof. José Edson Carvalho Melo, solicitando afastamento 19 
para cursar Pós-Graduação – Nível: Mestrado. Relator: Conselheiro Romário Bezerra e Silva. Com a palavra, o relator 20 
procedeu à apresentação da matéria informando a relação de documentos constantes no processo e apresentando seu 21 
parecer favorável. Posta em discussão, a matéria, o Conselheiro Silvokleio da Costa Silva (Coordenador do Curso ao 22 
qual o interessado está vinculado) indagou ao relator se fora anexada ao processo a carta de aceite da docente Ana 23 
Alice Salmito Noleto de Campos Ferreira comprometendo-se em assumir as disciplinas do interessado por ocasião do 24 
afastamento deste, condição exigida no parecer do relator, aprovado, por maioria, quando o presente processo foi 25 
deliberado em reunião do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas. Após extenso debate, o relator aquiesceu com a 26 
proposta do Senhor Presidente de transformar o processo em diligência, dando encaminhamento ao supracitado 27 
Colegiado para que o documento exigido fosse anexado ao processo, com posterior devolução à Direção para que o 28 
Diretor, através de Ad referendum, desse os encaminhamentos necessários, tendo em vista a exiguidade de tempo. 29 
Colocado em votação, a proposta do Senhor Diretor, esta obteve aprovação unânime. Dando seguimento, o Senhor 30 
Presidente apresentou o segundo ponto da pauta: Processo Nº 23111. 022843/2016-81; Interessado: Aurélio Vinícius 31 
Araújo Silva, solicitando remoção temporária, pelo período de 01 (um) ano, para o Campus Ministro Petrônio Portela. 32 
Relator: Conselheiro Fernando Muratori Costa. Procedendo à análise do processo, o relator fez saber que a referida 33 
solicitação tivera início com um pedido de afastamento para que o interessado concluísse curso superior de 34 
Bacharelado em Direito, continuou esclarecendo que não houvera conseguido localizar os dispositivos legais e 35 
regimentais que tratam, especificamente, da supracitada solicitação para servidor técnico-administrativo, entretanto, 36 
pudera observar a existência de farta gama de jurisprudências dando pareceres favoráveis a solicitações semelhantes, 37 
apresentando seu parecer: “aprovado, com a ressalva de que a Superintendência de Recursos Humanos se pronuncie 38 
quanto à viabilidade dessa remoção temporária no que diz respeito à existência da vaga para o procedimento e como 39 
será o procedimento para que seja suprida a ausência desse servidor no seu Campus de lotação: se novo concurso, 40 
contratação de terceirizado, etc.” Posta em discussão, a matéria, o Conselheiro David Gonçalves Borges solicitou 41 
registrar em ata que “o Conselho não possui legitimidade para discutir motivações pessoais de professores e 42 
servidores que pedem afastamento”.  Após longa discussão, o relator, acatando sugestão do Conselho, retirou seu 43 
parecer e decidiu transformar o processo em “diligência para que a Superintendência de Recursos Humanos se 44 
pronuncie quanto à pertinência jurídica e administrativa da solicitação, bem como a viabilidade dessa remoção 45 
temporária, no que diz respeito à existência da vaga para o procedimento e como será o procedimento para que seja 46 
suprida a ausência desse servidor no seu campus de lotação (se novo concurso, contratação de terceirizado etc)”, com 47 
posterior devolução a este Campus. Prosseguindo, o Senhor Presidente apresentou o terceiro item da pauta: 48 
Processo Nº 23111. 022901/2016-76; Proposta de evento de extensão intitulado: “VII Semana Acadêmica de 49 
Medicina Veterinária UFPI/CPCE & Encontro Científico de Atualização em Medicina Veterinária”, coordenado pela 50 
Profª. Drª Márcia Paula Oliveira Farias. Relator: Conselheiro Julian Junio de Jesus Lacerda. Parecer: favorável. 51 
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Decisão: aprovado por maioria, registrando-se 01 (uma) abstenção. Finalizando, o Senhor Presidente apresentou o 52 
último item da pauta: Constituir Comissão e Aprovar Cronograma para Consulta Universitária para escolha de 53 
Diretor e Vice-Diretor do Campus Profª. Cinobelina Elvas, Quadriênio 2017-2021, cumprindo determinação do 54 
Conselho Universitário. Interessado: Diretor do Campus. Relator: Conselheiro Ricardo Loiola Edvan. De posse da 55 
palavra, o relator fez saber que, conforme Resolução nº 36/2016 – CONSUN, o prazo fixado para realização da 56 
referida consulta neste Campus e em outros Campi e Centros fora estabelecido para 26 de outubro do corrente ano e o 57 
primeiro ato para o mencionado pleito era instituir a comissão e estabelecer cronograma. Continuou participando ao 58 
Conselho que a composição da Comissão Eleitoral estava prevista em Resolução nº 36/2012 – CONSUN, que 59 
regulamenta consulta à comunidade universitária para a escolha de Diretor e Vice-Diretor de Centro ou de Campus da 60 
UFPI, que em seu Art. 4º estabelece que a comissão deva ser composta dos seguintes membros: I - 04 (quatro) 61 
representantes docentes escolhidos pelo Conselho de Campus, com seus respectivos suplentes. II – 01 (um) 62 
representante de cada segmento da Comunidade Universitária, com seu respectivo suplente, indicados através da 63 
ADUFPI, SINTUFPI e DCE. Dando continuidade, apresentou sugestões de nomes de 04 (quatro) docentes para 64 
compor a comissão, visto que já houvera conversado com estes que se prontificaram a fazer parte da comissão: Rafael 65 
Felippe Ratke, Marcos Jácome de Araújo, Romário Bezerra e Silva e Márcia Paula Oliveira Farias. Enfatizou que os 66 
dois primeiros nomes já tinham experiência em consultas e, ademais, os docentes não precisavam fazer parte, 67 
necessariamente, do Conselho e, ainda, conforme a supracitada resolução, o presidente da comissão seria escolhido 68 
entre seus membros, não cabendo indicação. Em seguida, solicitou que os interessados se apresentassem, visto que 69 
seriam necessários mais 04 (quatro) nomes. Apresentaram-se os docentes: Silvokleio da Costa Silva, Nair Silva 70 
Cavalcanti de Lira, Leonardo Atta Farias e João Carlos Medeiros que enfatizaram sua condição de suplentes, ficando 71 
os quatro nomes sugeridos pelo relator, como titulares. Quanto à representação discente, como, atualmente, o DCE 72 
estava sem representação, foram escolhidos os discentes que fazem parte do Conselho: Thiago Henrique do 73 
Nascimento (titular) e Raynara Ferreira da Silva  (suplente). Acerca dos representantes da ADUFPI e SINTUFPI, o 74 
Senhor Presidente informou que já fora enviado ofício ao Presidente e Coordenador destes. Postos em votação, os 75 
nomes apresentados foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, o relator apresentou cronograma 76 
para apreciação do Conselho, salientando que a única data que não poderia ser alterada seria a data da consulta 77 
universitária, quanto às demais, estavam abertas à discussão. Lendo-o item por item, deu início à apresentação: 78 
realizar-se-ia a reunião para instalação dos trabalhos da comissão eleitoral, em 23 de setembro; a divulgação da 79 
consulta para a comunidade universitária seria em 23 de setembro; as inscrições das candidaturas se dariam no 80 
período de 29 a 30 de setembro; a homologação e divulgação das Inscrições, em 04 de outubro; a apresentação de 81 
recurso contra homologação seria em 07 de outubro; dar-se-ia a divulgação do resultado de recurso, em 10 de outubro; 82 
realizar-se-ia o sorteio da disposição das chapas na cédula de votação e/ou urna eletrônica, em 11 de outubro; a 83 
indicação dos delegados e fiscais à comissão eleitoral seria em 14 de outubro; o repasse do material da consulta às 84 
mesas receptoras e apuradoras se daria em 24 de outubro; sugeriu-se a data limite para realização dos debates entre 85 
os candidatos, em 24 de outubro; realizar-se-ia a consulta à comunidade universitária, em 26 de outubro; a apuração 86 
se daria, também, em 26 de outubro; dar-se-ia a divulgação do resultado oficial, em 27 de outubro; a apresentação de 87 
recurso seria em 28 de outubro; apresentar-se-ia a decisão do recurso pela comissão eleitoral, em 31 de outubro; e por 88 
ultimo, o encaminhamento do resultado final da consulta ao conselho do campus, se daria em 04 de novembro.   Com 89 
a palavra, o Senhor Presidente lembrou aos Conselheiros que o referido pleito tratava-se de consulta, diferente de 90 
eleição, visto que passada a consulta, este Conselho teria que eleger uma lista tríplice e encaminhá-la ao Magnífico 91 
Reitor para que este fizesse a nomeação, já que o processo se dá semelhante ao de consulta para reitor, 92 
considerando, obviamente, a consulta universitária.  Posto em votação, o cronograma foi aprovado por todo o 93 
Conselho. Decisão: ambos, comissão e cronograma foram aprovados por unanimidade. INFORMES GERAIS: Sendo 94 
a palavra cedida ao Conselheiro Alexandre José Medeiros do Nascimento, este fez saber que fora aprovada a 95 
mobilização para dia 22 de setembro, entretanto as aulas não seriam suspensas. Reportando-se ao informe seguinte, a 96 
Conselheira Andressa Francisca Silva Nogueira solicitou registrar-se em ata seu “questionamento sobre a falta de 97 
papel toalha no Hospital Veterinário Universitário há alguns meses”.  Respondeu-lhe o Senhor Presidente que a 98 
empresa fornecedora deste material houvera sido notificada e, ainda, seria necessário fazer pregão. Dirigindo-se ao 99 
informe seguinte, o Conselheiro Silvokleio da Costa Silva participou a todos que de 28 a 30 de setembro seria realizada 100 
a IX Semana da Biologia, convidando os Conselheiros e solicitando divulgação do evento. Dando continuidade, o 101 
Conselheiro Márcio da Silva Costa informou que de 05 a 07 de outubro, seria realizado no CPCE o III SIMPASPI – III 102 
Simpósio de Produção Animal do Sul do Piauí, convidando a todos e solicitando divulgação. Em seguida, o 103 
Conselheiro Ricardo Loiola Edvan, Coordenador do Curso de Zootecnia, anunciou ao Conselho que, de 28 a 30 de 104 
setembro, estaria recebendo os avaliadores do MEC, solicitando auxílio quanto à mobilização e conscientização da 105 
importância do evento, junto a discentes. De posse da palavra, o Conselheiro Julian Junio de Jesus Lacerda fez saber 106 
que, de 10 a 14 de outubro, seria realizada no CPCE a VII SEMAGRO – Semana da Acadêmica da Engenharia 107 
Agronômica, convidando os presentes e solicitando divulgação. Solicitando a palavra, o Conselheiro Gláucio Marcelino 108 
Marques, demonstrando contentamento, lembrou a todos acerca da realização da 1ª edição do Salão do Livro de Bom 109 
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Jesus – SALIBOM, neste Campus, em outubro. Referindo-se ao informe seguinte, o Conselheiro Davi Lima Pantoja 110 
Leite inteirou o Conselho que o Congresso Estatuinte continuava seus trabalhos e que em 12 de setembro fora 111 
realizada a segunda reunião, estimulando a todos a reunirem-se com seus pares a fim de sugerir contribuições à 112 
comissão que representa este Campus. Prosseguindo, a Conselheira Andressa Francisca Silva Nogueira participou a 113 
todos que, no período de 17 a 19 de outubro, seria realizada no CPCE a VII Semana Acadêmica de Medicina 114 
Veterinária, convidando a todos e solicitando divulgação. Ratificando a fala do Conselheiro Ricardo Loiola Edvan, o 115 
Senhor Presidente destacou a relevância do processo de avaliação do curso pelo MEC, esclarecendo que a queda na 116 
nota se refletia, também, financeiramente, visto que o Campus receberia menos recursos, asseverando a necessidade 117 
de que, desta vez, o curso obtivesse um bom desempenho. Finalmente, o Senhor Presidente informou que no dia 118 
anterior à presente reunião, este, juntamente com a Comissão Organizadora do II Seminário Multidisciplinar do CPCE, 119 
se reunira a fim de debater sobre a realização do mesmo.  Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 120 
encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a 121 
presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros 122 
presentes. Bom Jesus,    de outubro de 2016. 123 


