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

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Cidade de 3 
Bom 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 Octogésima Terceira Reunião Ordinária do 5 
Conselho de Campus. Estiveram presentes os (as) Conselheiros (as): Everaldo Moreira da Silva, Manoel Lopes da Silva 6 
Filho, Ronie Silva Juvanhol, Edivania de Araújo Lima, Rodolfo Molinário de Souza, Maria do Socorro Pereira da Silva, 7 
Fernando Muratori Costa, Ângela Camila Orbem Menegatti, Keliana de Sousa Carvalho (Representando o Cons. Marcelo 8 
Manoel de Sousa), João Paulo Charrone, Antônio Carlos Ferraz Filho, Luciana Barboza Silva, Francisco Rodolfo Júnior e 9 
Iuri de Araújo Moreira. Justificaram ausência, à reunião, os/as Conselheiros/as: Lílian Silva Catenacci, Viviany Lúcia 10 
Fernandes dos Santos, Aimée Jordania de Aquino Rocha, Francisco Wderson Araujo de Sousa e Guilherme José Bolzani 11 
de Campos Ferreira (os três últimos o fizeram posterior à reunião). Dando as boas-vindas ao Conselheiro Iuri de Araújo 12 
Moreira, recém-eleito representante do Corpo Discente, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE: foram 13 
colocadas em votação as atas da Trigésima Primeira Reunião Extraordinária, que foi aprovada por maioria, registrando-se 14 
01 (uma) abstenção e da Octogésima Segunda Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Ambas as atas 15 
foram enviadas, antecipadamente, a todos/as os/as Conselheiros/as. ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.013860/2019-16 
72 (Retorno de diligência); Assunto: Prorrogação de Afastamento; Interessada: Profª. Ma. Larissa Castro Diógenes. 17 
Relator: Cons. Rodolfo Molinário de Souza. Com a palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando que 18 
na Reunião Ordinária anterior, o presente processo fora transformado em diligência, a pedido deste relator, para que fosse 19 
anexada a decisão do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas quanto ao parecer da relatora desse colegiado em 20 
cumprimento à Resolução Nº 186-06 - CEPEX. Desta forma, como o documento solicitado fora apensado ao processo, 21 
manifestou seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Finalizada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 22 
abriu a sessão para os INFORMES GERAIS: Sendo a palavra cedida à Consª Edivania de Araújo Lima, esta informou que 23 
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tivera início em 21 e se estenderia até dia 27 de novembro, com programação 24 
nacional. No CPCE, se realizaria em dois momentos, no dia 25 e 26, dia da culminância com exposição de trabalhos na 25 
Praça do Fórum. Informou que cada curso de graduação do CPCE teria um representante para receber as inscrições, 26 
convidando a todos a participarem. Acrescentou, ainda, que dia 25, como parte desse evento, estaria coordenando o 27 
MUCLIMPI 2019, evento multidisciplinar que trataria das mudanças climáticas na região sul do Piauí, nas mais diferentes 28 
vertentes. Informou ainda, que teria visita guiada (proposta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia) realizada pelos 29 
integrantes do PET, LAVEP e da Pós-Graduação, liderada pelo Prof. Rafael Miranda. Continuou informando que além das 30 
atividades descritas, o LEDOC, através da Profª Maria do Socorro Pereira da Silva, ofertaria um minicurso. Parabenizando 31 
a Prof. Drª Edivania de Araújo Lima, o Senhor Presidente apresentou seus informes: Reforçou o convite para participação 32 
da Comunidade Acadêmica na Feira Tecnológica que seria realizada naquele dia, a partir das 17 h, com programação 33 
variada. Dando seguimento, ratificou a notícia, amplamente veiculada nos meios de informação, sobre o 34 
descontingenciamento dos orçamentos de custeio das universidades que ocorrera na semana anterior, um tanto “atrasado”, 35 
visto que só poderia ser gerado empenho até 08 de novembro e como o recurso estava contingenciado, não poderia ser 36 
utilizado para licitação, estando essas IFES desprovidas de licitação para gerar empenho, resultando que as IFES 37 
possivelmente, fizessem a utilização desse valor de forma não otimizada ou parte desse valor retornasse para o Governo 38 
Federal, entretanto, as Pró-Reitorias estavam se esforçando para minimizar os problemas. Somado a todas essas 39 
dificuldades, em setembro ocorrera mudança na lei de licitação e todos os processos que estavam tramitando teriam que 40 
ser refeitos. Entretanto, a licitação de manutenção predial do CPCE saíra e todos os recursos que este Campus dispusesse 41 
e que não pudesse gastar, seriam destinados à referida manutenção predial, já que havia uma necessidade muito grande 42 
de manutenção. Passando ao informe seguinte, fez saber que o Governo do Estado publicara licitação para recuperação 43 
asfáltica desde a BR-135 até o CPCE cuja licitação se encerraria em 13 de novembro. Assim, de acordo com o DER, 44 
responsável pela licitação, até o final de novembro, o processo estaria concluído, com ordem de serviço para a execução 45 
da obra. Esclareceu, ainda, que na semana anterior o Magnífico Reitor e este Diretor se reuniram com o Secretário de 46 
Finanças Estadual que garantiu que o recurso estava reservado para a referida obra. Dando sequência aos informes, 47 
participou ao Conselho que no Calendário Acadêmico do CEPEX, o Seminário Acadêmico seria realizado em 17 e 18 de 48 
fevereiro/2020, referidos dias que antecediam o Carnaval, nessa data, tampouco poderiam contar com o LEDOC, pois 49 
estavam em período letivo. Apresentou a sugestão de alterar essa data para 2 e 3 de março, data de início do período 50 
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letivo, contando com a aprovação do Conselho. Todas as informações seriam repassadas via email a todos, para ciência. 51 
Finalizando os informes, sensibilizou aos professores para possibilitar a liberação dos alunos que participariam de oficinas 52 
ou minicursos do período de 19 a 21 de novembro, data em que seria realizado o Seminário Integrado da UFPI – SIUFPI, 53 
apresentando sua programação. Não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para 54 
constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida 55 
e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 12 novembro de 56 
2019.  57 


