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Apresentação 

O Dr. Alexandro Marinho Oliveira tem graduação em Licenciatura Plena em Matemática 

pela Universidade Federal do Piauí (2004), Mestrado em Matemática pela Universidade 

Federal da Paraíba (2006) e Doutorado em Matemática pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2008). Tem experiência na área de pesquisa em Matemática, autor de livros, com 

ênfase em Equações Diferenciais Parciais, Teoria do Controle aproximado e Fluidos não-

Newtonianos. Professor Efetivo  Associado I desde 2008 da UFPI,  atualmente, é Diretor do 

Campus Ministro Reis Velloso, da Universidade Federal do Piauí, em seu segundo mandato, 

articulando na área política e técnica para obtenção e execução de recursos nas mais 

diversas obras de infraestrutura no CMRV com foco na otimização das gastos públicos.  
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Principais ações na Administração 

Eleito em 2013 e reeleito em 2017  para um segundo mandato como Diretor do Campus 

Ministro Reis Velloso, o Dr. Alexandro Marinho tem obtido, mediante sua articulação, entre 

outras realizações, os seguintes êxitos:  

1. Perante o Conselho Departamental, coordenou e presidiu o grupo gestor  para 

elaboração de uma justificativa regional para a criação da Universidade Federal do 

Delta do Parnaíba - UFDPar, auxiliado por grupos de trabalhos que apresentaram 

relatórios para consolidação da proposta; 

2. Coordenou perante o Conselho Departamental do Campus o novo regimento do 

CMRV, aprovado em 2015, favorecendo ampliação das atividades organizacionais; 

3. Criação do Comitê de Ética em Pesquisa no Campus; 

4. Membro da Comissão que desenvolveu uma Matriz Financeira que distribui 

qualitativamente os Recursos entre os 11 Centros e Campi da UFPI. 

5. Implantação e viabilização do Curso de Medicina, em articulação com órgãos 

federais, estaduais e municipais, iniciando a oferta em agosto de 2014; 

6. Construção do Anexo para o Curso Medicina, na Av. Capitão Claro para a 

implantação do Curso; 

7. Construção do prédio com 5 pavimentos, no setor 2 do Campus, através de 

recursos federais e de emendas parlamentares, para o Curso de Medicina e espaços 

multidisciplinares, com dois auditórios, concluído em 2018; 

8. Construção de prédio com 4 pavimentos, no setor 2 do Campus, destinado a novas 

salas de aulas e a gabinetes de professores obra executada por meio de recursos 

federais e emendas parlamentares; 

9. Conclusão do Sistema de captação, abastecimento, distribuição de consumo e 

combate ao incêndio, junto com uma nova caixa d’água e cisternas em 2018  

recursos de emendas parlamentares; 
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10. Ampliação das vagas e modernização da Escola de Aplicação das Licenciaturas, bem 

como início da construção de prédio próprio em 2018; com recursos de emendas 

parlamentares. 

11. Estruturação de recursos humanos para o Núcleo de Assistência Estudantil - NAE, 

com ampliação dos serviços de odontologia e contratação de enfermeira e médico; 

12. Planejamento e construção de prédio próprio do NAE, já licitado e iniciada a 

construção em 2018 com recursos de emendas parlamentares ; 

13. Construção do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação, através da Financiadora de 

Estudos e Projetos - FINEP e emenda parlamentar, com previsão para conclusão em 

junho de 2018; 

14. Ampliação no número de 01(um) para de 06 (seis) programas de pós-graduação 

stricto sensu; 

15. Em articulação com parlamentares obtemos um montante de 16,7 milhões de reais 

em emendas parlamentares; 

16. Estruturação das Coleções Zoológicas do Delta do Parnaíba, através das articulações 

com professores de biologia, consolidando o herbário e a coleção zoológica; 

17. Aquisição de ônibus para o Campus, através de articulação com a Reitoria da UFPI e 

emendas parlamentares; 

18. Aquisição de geradores para os prédios do CMRV; 

19. Reformas no Auditório principal; 

20. Criação da Ouvidoria no Campus, em 2013; 

21. Expansão da área do Campus, mediante articulação com órgãos do Executivo 

municipais e estaduais; 

22. Abertura da Clínica Escola Psicologia para a comunidade atendendo 4,5 mil 

pacientes ano; 

23. Abertura da Clínica Escola Fisioterapia para a comunidade atendendo 1,5 mil 

pacientes durante a semana; 

24. Planejamento, articulação e conclusão da Clínica Escola de Biomedicina e 

Laboratório de Análises Clínicas, com inauguração em abril/2018; 
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25. Planejamento, articulação e conclusão do Centro de Especialidades Médicas, onde 

funcionava o Anexo para o Curso de Medicina, com inauguração em abril/2018;  

26. Reforma da Biblioteca Setorial do Campus, dividindo os espaços com cabines e 

deixando mais propícia para estudos; 

27. Arborização do Campus, dentro do Projeto de Conservação da Biodiversidade local; 

28. Reativação da Estação de Piscicultura e Aquicultura em parceria com CODEVASF e 

Banco do Nordeste, atuando na comunidade com entrega de pescado para 

produção e consumo;  

29. Melhorias da residência universitária; 

30. Planejamento e construção de Biotério no Campus; 

31. Projeto para criação do Comitê de Ética de Pesquisa com Animais; 

32.  Implantação do Projeto de Acessibilidade do Campus Ministro Reis Velloso em 

parceria com o IPIPEA; 

33. Incentivo a qualificação de técnicos e docentes. 

Outras ações Administrativas 

1. Técnico Administrativo do Banco do Nordeste  

2. Coordenador do Curso de Matemática da UFPI-CMRV por dois mandatos  

3. Contribuiu para a Implantação do Programa de Iniciação a Docência-PIBID no 

Campus Ministro Reis Velloso 

4. Contribuiu para a implantação do Programa de Formação Complementar-PARFOR 

no Campus Ministro Reis Velloso. 

Participação de conselhos e homenagens 

1. Membro do Comitê Gestor dos Fóruns dos Diretores de Campi fora de sede; 

2. Membro dos Conselhos Universitário,  Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de 

Administração da Universidade Federal do Piauí; 

3. Conselheiro do programa PROJovem; 
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4. Presidente do Comitê  de Patrocínio  da Prefeitura Municipal de Parnaíba ; 

5. Título de Cidadão Parnaibano; 

6. Medalha de Honra ao mérito de Comenda do Estado (comendador). 


