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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS 2 

          Às oito horas e trinta minutos do dia sete de abril do ano de dois mil e dezessete, na Cidade de Bom Jesus (PI), na Sala 3 
de 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 Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes 5 
os (as) Conselheiros (as): Nair Silva Cavalcanti de Lira, Romário Bezerra e Silva, Cláudia Figueiredo Duarte Vieira, Fernando 6 
Muratori Costa, Alexandre José Medeiros do Nascimento, Ricardo Loiola Edvan, Raynara Ferreira da Silva, Julian Junio de Jesus 7 
Lacerda, Andressa Francisca Silva Nogueira, Márcio da Silva Costa, Caio de Meneses Cabral, Manoel Lopes da Silva Filho, 8 
Alisson Franco Torres da Silva, Luciana Barboza Silva, Ronny Sobreira Barbosa, Leilson Rocha Bezerra, Bruna Anair Souto Dias, 9 
João Carlos Medeiros, Silvokleio da Costa Silva, Everaldo Moreira da Silva, Davi Lima Pantoja Leite, Hugo de Araujo de Amorim e 10 
David Gonçalves Borges. Justificaram ausência, à reunião, os Conselheiros Thiago Henrique do Nascimento e Leonardo Atta 11 
Farias. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE: colocadas em votação as Atas 12 
da Vigésima Segunda Reunião Extraordinária e da Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Campus, entregues, 13 
antecipadamente, a todos os Conselheiros, foram, ambas, aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 14 
apresentou as boas-vindas aos Conselheiros: Everaldo Moreira da Silva, Vice-Diretor do Campus, e Leilson Rocha Bezerra, 15 
representante do Colegiado do Curso de Bacharelado em Zootecnia. ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 23111.001716/2017-29; 16 
Assunto: prorrogação de afastamento para prosseguir Doutorado; Interessada: Profª Ma. Lílian Silva Catenacci; Relator: Cons. 17 
Leilson Rocha Bezerra. Com a palavra, o relator informou que se tratava de afastamento por 06 (seis) meses a contar de 01.03. 18 
2017. Apresentou a relação de documentos constantes no processo, manifestando a seguir seu parecer favorável, pois todos os 19 
documentos apresentavam-se em conformidade com as normas vigentes nesta IES, bem como fora aprovado pelo Colegiado do 20 
curso em que a interessada estava vinculada. Decisão: aprovado por unanimidade. PROCESSO 23111.025511/2016-58;  21 
Assunto: Prorrogação de afastamento para dar continuidade a Doutorado; Interessada: Profª Ma. Wanna Santos de Araujo; 22 
Relator: Cons. Fernando Muratori Costa. Usando da palavra, o relator informou tratar-se de afastamento por um ano, a partir de 23 
16.03.2017. Apresentou seu relato elencando a relação de todos os documentos arrolados, asseverando que a referida relação 24 
encontrava-se em consonância com as normas da instituição, manifestando, em seguida, seu parecer favorável. Decisão: 25 
aprovado por todo o Conselho. PROCESSO Nº 23111.005203/2017-97; Assunto: Prorrogação de afastamento para dar 26 
continuidade a Doutorado; Interessada: Profª Ma. Pâmela Torres Michelette; Relator: Cons. Romário Bezerra e Silva. Fazendo 27 
uso da palavra, o relator afirmou que se tratava de afastamento por 12 (doze) meses, a contar de 13.06.2017. Informou a relação 28 
de documentos constantes, bem como fez saber que a referida solicitação fora aprovada em reunião do Colegiado do curso ao 29 
qual está vinculada a interessada, emitindo, por fim, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por todos os Conselheiros. 30 
PROCESSO Nº 23111. 005303/2017-13; Assunto: Afastamento para dar sequência e finalizar Doutorado; Interessado: Prof. Me. 31 
Fernando Muratori Costa; Relator: Cons. Caio de Meneses Cabral. Informa-se que o prazo de afastamento é por 01 (um) ano, a 32 
partir de 02.08.2017. Com a palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando a relação de documentos 33 
constantes ao processo e, após análise, verificou que estavam em conformidade com as normas vigentes da instituição, 34 
manifestando parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 23111.005301/2017-24; Assunto: Projeto 35 
de Extensão, intitulado: “Aproveitamento de Resíduos Madeireiros Disponíveis em Serrarias e Marcenarias do Município de Bom 36 
Jesus (PI), Visando a Diminuição dos Impactos Ambientais Negativos Locais”; Coordenador: Prof. Me. Marcelo Xisto Ribeiro; 37 
Relator: Cons.Julian Junio de Jesus Lacerda. Parecer: favorável. Decisão: aprovado por todo o Conselho. MEMO ELETRÔNICO 38 
Nº 23/2017 – CCBIO; Assunto: “Solicitar à reitoria desta IES que, por meio de sua procuradoria jurídica, oriente este Conselho 39 
sobre quais as medidas legais que deverão ser tomadas por este Campus diante dos constantes ataques difamatórios realizados 40 
aos discentes e servidores (técnicos administrativos e docentes) por meios de comunicação em massa locais”; Interessado: Prof. 41 
Dr. Silvokleio da Costa Silva; Relator: Cons. Silvokleio da Costa Silva. Fazendo uso da palavra, o relator lembrou ao Conselho que 42 
tal solicitação fora demandada na última reunião extraordinária deste Conselho. Enfatizou a necessidade da aprovação de todos os 43 
membros para dar sequência aos trâmites. Colocada em votação pelo Senhor Presidente, a solicitação obteve aprovação unânime 44 
do Conselho. Decisão: aprovado por unanimidade.  INFORMES GERAIS: Dando início aos informes, a Conselheira Raynara 45 
Ferreira da Silva, solicitada por seus pares, indagou ao Senhor Presidente se havia previsão para um novo ponto de lanchonete, 46 
bem como apresentou descontentamento de discentes quanto à superlotação dos ônibus. Esclareceu-lhe o Senhor Presidente que 47 
desde o ano anterior, tramitava nesta IFES um processo que estava, atualmente, em vias de conclusão, junto à PREUNI o qual 48 
solicitava um novo ponto de lanchonete e de xérox; quanto à lotação de ônibus, recomendou que os usuários deveriam prezar pela 49 
razoabilidade, já que o trajeto não era tão demorado, entretanto, sugeriu apresentar demanda de horários à CAF para 50 
readequação. Dando sequência aos informes, o Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho solicitou revisão quanto ao prazo 51 
estipulado pela SRH para apresentação de certificados de Pós-Graduação dos docentes desta IFES, justificando que havia muitos 52 
docentes com doutorado recém-concluído e necessitam de prazo maior para obter seus diplomas. Corroborando a preocupação 53 
desse Conselheiro, o Conselheiro Caio de Meneses Cabral asseverou que “está bem claro no Diário Oficial e no Acórdão que a 54 
instituição, a partir do momento que comunica ao servidor, é obrigada a dar um prazo de 180 dias”. De posse da palavra, o Senhor 55 
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Presidente sugeriu-lhes que, juntamente com os demais coordenadores de curso, redigissem um documento à SRH solicitando 56 
dilação de prazo para a entrega dos Diplomas. Referindo-se ao informe seguinte, o Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho 57 
participou ao Conselho quão difícil seria atender ao Memo Eletrônico Nº 89/2017 – DIREÇÃO o qual solicitava aos coordenadores 58 
informações acerca de aulas práticas e disciplinas ministradas em laboratórios, requerendo maiores esclarecimentos da Direção. 59 
Respondeu-lhe o Senhor Presidente que se tratavam de informações necessárias à Direção, visto que saber quais professores 60 
ministravam aulas em quais laboratórios, seriam informações óbvias que não demandavam maiores sacrifícios, sendo as mesmas 61 
essenciais para um readequação visando melhor aproveitamento de materiais e equipamentos a fim de otimizar esses espaços 62 
para o uso de toda a comunidade acadêmica que os necessitasse, visto que estava em andamento esse estudo. Replicou-lhe o 63 
Conselheiro Manoel Lopes da Silva Filho que reportava, apenas, um descontentamento do Colegiado, solicitando, ainda, mais 64 
cautela ao destituir coordenadores de laboratórios e retirar materiais. Referindo-se à última fala deste Conselheiro, o Senhor 65 
Presidente esclareceu que os materiais retirados pertenciam a professores removidos ou redistribuídos e os mesmos foram 66 
retirados por uma técnica que tinha competência para tal procedimento. Dando sequência aos informes, o Conselheiro Silvokleio 67 
da Costa Silva, atendendo solicitação da Assessora de Extensão do CPCE, informou que os professores cujos projetos de 68 
extensão não foram contemplados com bolsa, deveriam solicitar descadastramento desses projetos. Em seguida, este Conselheiro 69 
informou ao Senhor Presidente que ao solicitar o crachá institucional encontrara dificuldades, solicitando providências, visto que 70 
este problema era compartilhado por outros docentes. Com a palavra, o Senhor Presidente fez saber que notificações dessa 71 
natureza estavam sendo observadas e seriam encaminhadas à SCS para solucioná-los. Dando seguimento, o Conselheiro Davi 72 
Lima Pantoja Leite propôs que as reuniões deste Conselho fossem realizadas no turno vespertino, justificando que quando as 73 
reuniões acontecem pela manhã, os professores do curso de Ciências Biológicas necessitavam trabalhar em três turnos, 74 
sobrecarregando-os. Respondeu-lhe o Senhor Presidente que sempre que possível, atenderia sua solicitação, entretanto, como a 75 
Direção atendia em horário comercial, não poderia garantir-lhes tal prerrogativa. Prosseguindo, o Conselheiro David Gonçalves 76 
Borges agradeceu ao Diretor, Vice-Diretor e demais professores que se fizeram presentes ao I Encontro Estadual de Estudantes 77 
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, realizado no período de 30 de março a 01 de abril, bem como anunciou que o 78 
Encontro Regional de Estudantes desse Curso, seria realizado em Teresina. Solicitou, ainda, esclarecimentos, ao Senhor 79 
Presidente, quanto às Pós-Graduações Lato Sensu pagas, oferecidas por esta IFES, se havia alguma manifestação da PROJUR 80 
referente as que já existem e como a instituição deveria proceder, visto que a Câmara dos Deputados rejeitara a cobrança de 81 
mensalidades para esta modalidade. Com a palavra, o Senhor Presidente participou que provocara a Pró-Reitoria de Pós-82 
Graduação acerca dessa informação, porém, até o momento, não fora atendido. Usando da palavra, o Conselheiro Hugo de Araujo 83 
de Amorim reiterou a solicitação apresentada pela Conselheira Raynara Ferreira da Silva quanto à superlotação dos ônibus, bem 84 
como demonstrou insatisfação quanto à burocracia existente para a instalação de novos pontos de xérox e lanchonete. 85 
Demonstrou, igualmente, preocupação com a deficiência do Hospital Veterinário no que diz respeito à viabilização de aulas 86 
práticas. Solicitou atenção quanto ao desperdício de ração para cães e, ainda, pediu agilidade no que diz respeito à confirmação 87 
do ônibus para conduzir os discentes ao Congresso, que foi por estes, escolhido. Respondendo-lhe as solicitações, o Senhor 88 
Presidente o informou que:  quanto à disponibilidade de ônibus, estava aguardando solicitação formal da Coordenação; quanto ao 89 
hospital, admitiu que existiam desafios a serem superados, confiava na competência do Supervisor para saná-los, medidas 90 
estavam sendo tomadas a fim de flexibilizar o estágio no hospital e, considerando o curto prazo de existência deste Campus, 91 
houve progresso significativo, colocando-se à disposição para o diálogo e sugestões. Em seguida, o Conselheiro Silvokleio da 92 
Costa Silva lembrou a todos os presentes que naquele dia, haveria cerimônia de Colação de Grau dos Cursos do CPCE, 93 
enfatizando a relevância da presença dos professores. Por fim, o Senhor Presidente apresentou os informes da Direção, iniciando 94 
pelo lançamento do Edital da Bolsa PIBIC, salientando que os projetos só seriam aprovados se estivessem cadastrados e 95 
aprovados no Comitê de Ética. Em seguida, ratificou o informe anterior do Conselheiro Silvokleio da Costa Silva.  Finalizou, 96 
demonstrando preocupação com a situação do orçamento de custeio da UFPI, informando que o mesmo sofreu redução de 7% 97 
somando-se a, aproximadamente, 6% resultante de inflação do período, perfazendo um total de 13%, se não houvesse 98 
contingenciamento, solicitando que toda a comunidade acadêmica se envolvesse e reavaliasse hábitos de consumo 99 
desnecessários. Acrescentou, ainda, que o orçamento para investimento estava praticamente zerado, daria, apenas, para 100 
aquisição de alguns equipamentos vitais, ademais, conforme portaria do Ministério de Planejamento, o limite orçamentário para 101 
despesas com manutenção de mão de obra terceirizada, fora reduzido de 64 milhões, em 2016, para 51 milhões, em 2017, 102 
gerando um corte de 22%, aproximadamente, podendo chegar até 35%, até o fim do ano, comprometendo seriamente o 103 
funcionamento da universidade, reiterando a compreensão e empenho de toda a comunidade acadêmica. Nada mais havendo a 104 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do 105 
Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e 106 
demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 03 de maio de 2017. 107 


