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MINUTA DA ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS

Às oito horas e trinta minutos do dia sete de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na Cidade de Bom Jesus (PI), na Sala
de Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Stélio
Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Septuagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes os (as)
Conselheiros (as): Marcelo Manoel de Sousa, Luciana Barboza Silva, Guilherme José Bolzani de Campos Ferreira, Lílian Silva
Catenacci, Hatawa Melo de Almeida Monteiro, Alexandre José Medeiros do Nascimento, José Wellington Batista Lopes, Francisco
Rodolfo Júnior, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Márcio da Silva Costa, Leonardo Atta Farias, Josenir Teixeira Câmara, Ronie
Silva Juvanhol, Edivania de Araújo Lima, Andressa Ribeiro e Cícero das Chagas Soares Aragão. EXPEDIENTE: foi colocada em
votação a ata da Septuagésima Quarta Reunião Ordinária, entregue, antecipadamente, a todos/as os/as conselheiros/as, que foi
aprovada por maioria, registrando-se 03 (três) abstenções. ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.052824/2018-12; Assunto: Nova
Proposta de Cronograma para Eleição de Coordenador e Subcoordenador de Curso de Ciências Biológicas – CPCE/UFPI. Relator:
Cons. Ronie Silva Juvanhol. Com a palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando a relação de documentos
constantes no processo e sugerindo alterações em algumas datas propostas visto que uma delas coincidiu com o feriado de carnaval.
Assim, a proposta de novo cronograma foi retificada e apresentada pelo relator. Com a palavra, após sugestão do Cons. Guilherme
José Bolzani de Campos Ferreira, o Senhor Presidente esclareceu que como não houvera candidato inscrito, não se realizara o
processo eleitoral em tempo oportuno, desta forma, a coordenação ficaria sob responsabilidade do professor decano, nesse interim (de
janeiro a março/2019), até que o novo coordenador eleito fosse designado. Parecer: Favorável ao cronograma apresentado. Decisão:
aprovado por todos os Conselheiros. Processo Nº 23111.052728/2018-82; Assunto: Plano Anual de Qualificação de Docentes
(PAQD) – 2019; Interessados (as): Coordenações dos Cursos de Graduação do CPCE/UFPI; Relatora: Consª. Edivania Araújo de
Lima. Com a palavra, a relatora deu início à matéria, apresentando a relação de todos os documentos constantes no processo. Em
seguida, na análise do mesmo, fez saber que foram solicitados aos coordenadores dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e
Licenciatura em Educação do Campo, alguns documentos que julgou necessários e os mesmos seriam anexados ao processo,
posteriormente. Parecer: ”favorável ao PAQD 2019 para os docentes do Campus Profª Cinobelina Elvas, que apresentaram a
documentação completa solicitada até a data especificada (17/12/2018) pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Enfatizo, ainda, que os
docentes inseridos no PAQD, porém apresentaram documentação incompleta devem encaminhar a sua coordenação os documentos
para que os mesmos possam ser inseridos nos autos deste processo.” Decisão: aprovado, por unanimidade. Processo Nº
2311.025183/2018-98; Assunto: Criação de Núcleo de Estudo de Pesquisa; Interessado: Prof. Dr. Natanael Pereira da Silva Santos;
Relatora: Consª. Lílian Silva Catenacci. Fazendo uso da palavra, a relatora detalhou o andamento do referido processo cuja solicitação
encontrava-se em consonância com a Resolução Nº 106/2009- CEPEX que regulamenta a criação de Núcleo de Estudo ou Pesquisa,
no âmbito da UFPI, exceto por um detalhe: faltava-lhe a aprovação deste Conselho, sendo-o feito através da presente solicitação.
Enfatizando a importância da criação do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Estatística e Melhoramento - NPE³M para o auxílio
no planejamento, análise e interpretação dos dados gerados em projetos de extensão e pesquisas científicas desenvolvidas por
docentes e discentes do CPCE/UFPI, emitiu seu parecer favorável. Decisão: aprovado por todo o Conselho. Processo Nº
23111.040167/2018-20; Assunto: Solicita remoção para o Centro de Ciências Agrárias; Interessada: Profª Drª Leilane Rocha Barros
Dourado; Relatora: Consª Josenir Teixeira Câmara. Detalhando pormenorizadamente o andamento do processo, a relatora enfatizou
que a referida solicitação obtivera parecer favorável em todas as instâncias pelas quais fora deliberado, a saber: Departamento de
Zootecnia; Centro de Ciências Agrárias (ambos do Campus sede) e Colegiado do Curso de Zootecnia do CPCE, sendo que neste
último, a remoção fora condicionada. Finalizou, informando que toda a documentação encontrava-se conforme estabelecido pela
Resolução Nº 020/2014 – CONSUN, manifestando seu parecer favorável, em conformidade com o do relator do Colegiado do Curso de
Zootecnia, condicionado “à efetivação de novo docente na mesma categoria (DE 40 horas) e com perfil equivalente à área com lotação
no Curso de Zootecnia do CPCE/UFPI”. Posta em discussão a matéria, o Cons. Guilherme José Bolzani de Campos Ferreira ponderou
que havia necessidade de clareza quanto à disponibilização do código de vaga, em contrapartida à remoção. Decisão: aprovado por
maioria, registrando-se 01 (uma) abstenção. Processo Nº 23111.024121/2017-41; Assunto: Proposta de Normas para Solicitação,
Liberação e Utilização de Veículos – CPCE/UFPI. Relator: Cons. Alexandre José Medeiros do Nascimento. Usando da palavra, o
Senhor Presidente informou que o relator desse processo solicitara a retirada de pauta em função de não ter tido tempo hábil para
analisar a matéria, sendo, o presente processo reapresentado na próxima reunião ordinária deste Conselho. INFORMES GERAIS:
Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Francisco Rodolfo Júnior, dando início aos informes, relatou a sua preocupação com o tempo
exíguo que foi dado aos coordenadores para apresentarem sugestões à proposta de resolução de Curricularização da Extensão na
UFPI, preocupação que foi reiterada pelo Cons. Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira. Com a palavra, o Senhor Presidente sugeriu aos
Conselheiros/Coordenadores interessados que elaborassem um documento solicitando retirada de pauta da matéria, na reunião do
CEPEX que ocorreria na semana subsequente. Corroborando as palavras desses Conselheiros, o Cons. Márcio da Silva Costa,
representante do CPCE junto aos Conselhos Superiores, manifestou desconhecimento a respeito da proposta de resolução a ser
apreciada na referida reunião do CEPEX e afirmou que mediante a aprovação de uma resolução que regulamenta a inclusão das
atividades de extensão como componente obrigatório nos currículos dos cursos de graduação, fazia-se necessário dispor de mais
tempo para melhor analisá-la. Reportando-se a esse assunto, a Conselheira Hatawa Melo de Almeida Monteiro afirmou que fora feito,
pela Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, um questionamento sobre essa proposta de resolução, demonstrando sua
impraticabilidade em alguns pontos e fora enviado à Pró-Reitoria de Extensão. Dando seguimento, a Consª. Andressa Ribeiro informou
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que o PPC do Curso de Engenharia Florestal seria implementado em 2019.1, porém sem a “problemática da curricularização” tendo
que reformulá-lo em breve, acrescentou. Fez saber, ainda, que mais dois projetos do Curso de Engenharia Florestal foram agraciados
na Chamada Universal do CNPq. Com a palavra, o Senhor Presidente parabenizou o Curso de Engenharia Florestal por ambas
conquistas. Prosseguindo, a Consª Lílian Silva Catenacci lembrou que naquele dia completavam-se 03 (três) anos de funcionamento do
Hospital Veterinário Universitário e informou, ainda, acerca de iminente auditoria no HVU. Em seguida, a Consª. Hatawa Melo de
Almeida Monteiro noticiou que as 250 doses de vacina antirrábica, para cães e gatos, conseguidas junto às Secretarias Municipal e
Estadual de Saúde, perderam-se em virtude de queda de energia por longo período. Reportando-se ao informe seguinte, a Consª
Josenir Teixeira Câmara informou que o curso de Ciências Biológicas, igualmente, fora agraciado com 02 (dois) projetos na Chamada
Universal do CNPq. Congratulando os agraciados, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria
Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 28 de fevereiro de 2019.
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