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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS 2 

          Às nove horas do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e dezesseis, na Cidade de Bom Jesus (PI), na Sala de 3 
Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Stélio 4 
Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes 5 
os (as) Conselheiros (as): Luciana Barboza Silva, Romário Bezerra e Silva, Ricardo Loiola Edvan, Silvokleio da Costa Silva, Julian 6 
Junio de Jesus Lacerda, Leonardo Atta Farias, Robson José do Nascimento (Representando a Conselheira Bruna Anair Souto 7 
Dias), Gláucio Marcelino Marques, Ronny Sobreira Barbosa, Andressa Francisca Silva Nogueira, Raynara Ferreira da Silva, Aurélio 8 
Vinícius Araújo Silva, João Carlos Medeiros, Thiago Henrique do Nascimento, Manoel Lopes da Silva Filho, Hugo de Araújo de 9 
Amorim e Davi Lima Pantoja Leite. Justificaram ausência, à reunião, os/as Conselheiros/as: Alexandre José Medeiros do 10 
Nascimento, Bruna Anair Souto Dias, Cláudia Figueiredo Duarte Vieira e David Gonçalves Borges, sendo que o  último o fez 11 
oralmente, visto que não pôde ficar para participar da reunião. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à 12 
sessão. EXPEDIENTE: colocada em votação a Ata da Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus, 13 
entregue, antecipadamente, a todos os Conselheiros, foi aprovada por unanimidade, considerando a ressalva apresentada pelo 14 
Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho, solicitando retirar, à linha 61, a palavra “ demonstrando”, escrita em duplicidade. ORDEM 15 
DO DIA: Plano anual de qualificação de Docentes lotados no CPCE, para o ano de 2017; Interessado: Direção do Campus. 16 
Relator: Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho. Com a palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria, informando 17 
resoluções que regulamentavam o referido plano, a relação de documentos constantes, bem como os documentos ausentes e os 18 
que careciam de retificação. Apresentando a seguir seu parecer favorável, condicionado à inclusão dos documentos faltantes e à 19 
correção dos que apresentavam erro. Decisão: aprovado por unanimidade. Para conhecimento, informa-se, a seguir, a relação de 20 
docentes, por curso, que tiveram seus nomes aprovados pelos respectivos Colegiados e Conselho, para cursar  Pós-Graduação 21 
em 2017, conforme a ordem apresentada no sumário das indicações, informado por cada coordenação de curso: Curso de 22 
Licenciatura em Ciências Biológicas - 1º e 2º semestres: Alberone Fernandes de Sousa – Doutorado; Aline Mendes Medeiros – 23 
Mestrado; Alexandre José Medeiros do Nascimento – Pós-Doutorado; Daniel Pires Coutinho – Doutorado; Davi Lima Pantoja Leite 24 
– Pós-Doutorado; Eullaysa Nascimento Sabóia - Doutorado; Gleison de Andrade Rodrigues – Doutorado; João Sammy Nery de 25 
Souza – Pós-Doutorado; José Edson Carvalho Melo – Mestrado; Joxleide Mendes da Costa Pires Coutinho – Doutorado; Kelly 26 
Cristine Rodrigues de Moura - Doutorado; Larissa Castro Diógenes – Doutorado; Wagnaldo Nunes da Silva Castro – Doutorado; 27 
Wanna Santos de Araújo – Doutorado. Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal - 1º e 2º semestres: Eleide Leite Maia – 28 
Doutorado; Helane França Silva– Doutorado; Curso de Bacharelado em Zootecnia - 1º e 2º semestres - Márcio da Silva Costa - 29 
Pós-Doutorado. Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - 1º semestre: Lílian Silva Catenacci – Doutorado. Curso de 30 
Licenciatura em Educação do Campo - 1º e 2º semestres - Pâmela Torres Michelette – Doutorado; João Paulo Charrone – 31 
Doutorado; Fernando Muratori Costa – Doutorado; Raimundo Jucier Sousa de Assis – Doutorado; Ranchimit Batista Nunes – 32 
Doutorado; Maria Simone Euclides – Doutorado; Sônia Maria Ribeiro de Souza – Pós-Doutorado; Ozaias Antonio Batista – 33 
Doutorado e Cláudia Figueiredo Duarte Vieira – Doutorado. Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica: 1º e 2º semestres - 34 
Alexandra Pereira Martins – Doutorado; Doze Batista de Oliveira – Doutorado; Neisvaldo Barbosa dos Santos – Doutorado e Caio 35 
de Meneses Cabral – Doutorado. Homologação do Resultado Final da Consulta à Comunidade Universitária para escolha de 36 
Diretor e Vice- Diretor do Campus Profª. Cinobelina Elvas – CPCE/UFPI – Quadriênio 2017-2021. Interessado: Direção do 37 
Campus. Relator: Conselheiro Ricardo Loiola Edvan. Com a palavra, o relator apresentou a matéria informando que o processo 38 
eleitoral fora conduzido pela comissão constituída através de Portaria Nº 006/2016 – CONSELHO CPCE/UFPI, fundamentado no 39 
Edital Nº 01/2016 – Comissão Eleitoral, atendendo a legislação vigente disposta em Resoluções Nº 036/2012 e Nº 035/2016, 40 
ambas do CONSUN. Em seguida, apresentou a relação de documentos constantes, narrando, em seguida, o histórico do pleito 41 
eleitoral, fazendo saber que fora realizada a inscrição de, apenas, uma chapa, Chapa 1, composta pelos candidatos: Prof. Dr. 42 
Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, para Diretor e Prof. Dr. Everaldo Moreira da Silva, para Vice-Diretor. Dando seguimento, fez o 43 
relato da totalização de votos da forma como segue: compareceram à urna 84  (oitenta e quatro) docentes, 28 (vinte e oito) 44 
técnicos administrativos e 534 (quinhentos e trinta e quatro) discentes, devidamente matriculados e aptos a votar. Foram atribuídos 45 
à Chapa 1, 550 (quinhentos e cinquenta) votos, dos considerados válidos, sendo 52 (cinquenta e dois) de docentes, 25 (vinte e 46 
cinco) de técnicos administrativos e 395 (trezentos e noventa e cinco) de discentes. Registrando-se, ainda, 68 (sessenta e oito) 47 
votos em branco e 106 (cento e seis) votos nulos. Finalizou, informando que a Chapa 1 obtivera  68% (sessenta e oito por cento) 48 
dos votos válidos, encerrando seu relato com  parecer favorável,  visto que todo o processo eleitoral, bem como a documentação 49 
apresentada estava dentro das normas vigentes desta instituição. Decisão: aprovado por maioria, registrando-se uma abstenção. 50 
Homologado o resultado, o Senhor Presidente informou que este Conselho deveria indicar lista tríplice para preenchimento dos 51 
cargos supracitados, a fim de encaminhá-la à reitoria, já que se tratava de consulta,  solicitando a colaboração dos Conselheiros. 52 
Inscreveram-se, para compor a lista tríplice, os professores: Leonardo Atta Farias, Manoel Lopes da Silva Filho, Romário Bezerra e 53 
Silva e Ronny Sobreira Barbosa. Não havendo mais inscrições, o Senhor Presidente apresentou a Composição da Lista Tríplice: 54 
para o cargo de Diretor: Prof. Dr. Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, Prof. Dr. Leonardo Atta Farias, Prof. Dr. Manoel Lopes da Silva 55 
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Filho e seus respectivos Vice-Diretores: Prof. Dr. Everaldo Moreira da Silva, Prof. Dr. Romário Bezerra e Silva e Prof. Dr. Ronny 56 
Sobreira Barbosa. Decisão: posta em votação, a lista tríplice, foi aprovada por unanimidade. Proposta de Cronograma para 57 
Eleição de Coordenador e Subcoordenador de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas  do CPCE – Biênio 2017-58 
2019. Interessado: Direção do Campus. Relator: Conselheiro Leonardo Atta Farias. Com a palavra, o relator fez saber que 59 
recebera a proposta já elaborada, entretanto fez algumas correções que julgou necessárias, apresentando-a a seguir: o 60 
encaminhamento à Direção, por parte do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, dos nomes que comporiam a Comissão 61 
Eleitoral se daria em 29 de novembro, até as 17h30min; o encaminhamento à Comissão Eleitoral, por parte da Coordenação do 62 
referido Curso, da listagem nominal de votantes seria em 30 de novembro até as 17h;  a divulgação do cronograma e 63 
procedimentos da eleição se realizaria em 01 de dezembro até as 20h; a divulgação da listagem nominal, por parte da Comissão 64 
Eleitoral seria em 02 de dezembro até as 20h; as inscrições de candidaturas seriam em 05 e 06 de dezembro, das 8h30min às 65 
11h30min e das 14h30min  às 17h30min; dar-se-ia o resultado de homologação das inscrições em 07 de dezembro,  às 20h; a 66 
interposição de recursos referente às inscrições seria em 08 de dezembro, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 67 
17h30min; dar-se-ia o resultado de recursos referente às inscrições em 09 de dezembro, até as 20h; realizar-se-ia a eleição em 14 68 
de dezembro, das 8h às 21h; e, finalmente, a homologação do resultado final da eleição, pelo Conselho do Campus, se daria em 69 
19 de dezembro. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo nº 23111.023036/2016-85; Proposta de Projeto de Extensão, 70 
intitulado: “Solos na Escola”, coordenado pelo Prof. Dr. João Carlos Medeiros. Relator: Conselheiro Glaucio Marcelino 71 
Marques. Parecer: favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. INFORMES GERAIS: Dando início aos informes, o Senhor 72 
Presidente participou ao Conselho que, na semana anterior, estivera em reunião  com o Magnífico Reitor e Diretores de Centros e 73 
Campi em que lhes foi apresentado, pelo dirigente máximo desta instituição, o cenário de ocupação no Campus de Teresina, 74 
relatando casos de depredação e subtração de objetos do patrimônio da UFPI. Informou que estava sendo avaliado como se daria 75 
a investigação a fim de imputar responsabilidade a quem lhe era devido, acrescentando que esse cenário estava sendo discutido 76 
pela Andifes e que, posteriormente, apresentaria diretrizes às universidades a fim de norteá-las. Ademais, foi-lhe informado, na 77 
mencionada reunião, que a partir de 2017, 20% (vinte por cento) do recurso de capital da UFPI seria descentralizado e destinado 78 
aos Centros e Campi da UFPI, aumentando a obrigação e compromisso em apresentar índices de qualidade e índices quantitativos 79 
dos cursos de graduação e pós-graduação de cada campus, conclamando a “todos a se imbuírem do sentimento de que todos 80 
somos responsáveis pela quantidade de recursos que chega à universidade, todos nós seremos fortemente afetados”. Esclareceu 81 
que a descentralização seria discutida entre a PROPLAN, PRAD, Campi e Centros, mas, certamente, seriam utilizados os critérios 82 
usados pelo MEC para destinação de recursos às universidades, tais como: quantidade de alunos matriculados nos cursos de 83 
graduação e pós-graduação e qualidade dos cursos ofertados, feito através das avaliações do Enade. Reportando-se a outro 84 
informe referente a essa mesma reunião, fez saber que, semelhante a este Campus, o Campus de Picos houvera enviado 85 
solicitação para que o CEPEX se manifestasse quanto ao cumprimento do calendário acadêmico, considerando as ocupações sem 86 
atividades letivas, porém, adiantou que o CEPEX só se manifestaria após a definição da situação. Sendo a palavra cedida ao 87 
Conselheiro Silvokleio da Costa Silva, este solicitou permissão para ler Ofício Circular S/N, da ADUFPI de Teresina, com o 88 
assunto: a caravana dos associados da ADUFPI a Brasília entre os dias 27 e 30 de novembro, fazendo a leitura da mesma, em 89 
seguida. Dando seguimento, este Conselheiro solicitou retificação da Portaria 008-2016, do Conselho deste Campus, informando 90 
como deveria ficar a redação de determinado trecho do documento, em consonância com o que foi deliberado em reunião anterior 91 
deste Conselho, sendo-lhe acatado pelo Senhor Presidente. Dando sequência, esse Conselheiro,  reportando-se à comissão 92 
constituída na Portaria dantes mencionada, da qual fazia, igualmente, parte, fez saber que um discente tentou desqualificar a 93 
referida comissão, alegando que a mesma era parcial, entretanto as atividades a esta atribuídas estavam em perfeito andamento. 94 
Ainda, sobre essa comissão, o Conselheiro Hugo de Araújo de Amorim, demonstrando insatisfação, participou ao Conselho que 95 
fora alvo de hostilidades por parte de discentes, por fazer parte dessa comissão, causando-lhe desconforto em permanecer na 96 
mesma, entretanto o faria. Corroborou as palavras do Conselheiro Silvokleio da Costa Silva acerca do fato de desqualificação de 97 
comissão feita por discentes e, ainda, solicitou deste Conselho um posicionamento” mais firme” quanto ao retorno das aulas e 98 
parecer jurídico quanto ao cenário de ocupação. De posse da palavra, o Senhor Presidente solicitou aos membros da 99 
supramencionada comissão que perseverassem no diálogo conciliador e na ponderação. Acrescentou que via com tristeza o fato 100 
de alguns discentes colocarem em descrédito a comissão constituída pelo órgão deliberativo máximo neste Campus, prescrevendo 101 
respeito à instituição, seus órgãos e representantes, desejando um desenlace respeitoso e conciliatório entre as partes. Por fim, 102 
convocando todos os segmentos a responder o questionário da CPA, deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia 103 
Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será 104 
assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 20 de janeiro de 2017.                           105 


