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MINUTA DA ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA
ELVAS
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro 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 Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes os
(as) Conselheiros (as): Marcelo Manoel de Sousa, Helbecy Cristino Paraná de Sousa, Marcos Jácome de Araújo, Lílian Silva Catenacci,
Edivania de Araújo Lima, Márcia Paula Oliveira Farias (Representando a Conselheira Hatawa Melo de Almeida Monteiro), José
Wellington Batista Lopes, João Paulo Charrone, Andressa Ribeiro, Ronie Silva Juvanhol, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira,
Leonardo Atta Farias, Eduardo Justino Santana, Jaqueline Zanon de Moura, Everaldo Moreira da Silva e Francisco Rodolfo Júnior.
Justificaram ausência, à Reunião, os Conselheiros: Sônia Maria Ribeiro de Souza, Josenir Teixeira Câmara, Valcilene Rodrigues da
Silva, Alexandre José Medeiros do Nascimento, Márcio da Silva Costa e Guilherme José Bolzani de Campos Ferreirra. Constatada a
presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE: foi colocada em votação a ata da Septuagésima
Segunda Reunião Ordinária, entregue, antecipadamente, a todos os conselheiros (as), que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO
DIA: Processo Nº 23111.010473/2017-10; Assunto: Solicita Remoção; Interessado: Prof. Dr. Leonardo Atta Farias; Relatora: Consª
Lílian Silva Catenacci. Solicitando a palavra, o interessado indagou ao Conselho se necessitaria se ausentar para deliberação do
processo. Respondeu-lhe o Senhor Presidente que sua ausência era opcional. Dando início, a relatora apresentou a matéria
informando tratar-se de remoção do interessado, do Curso de Zootecnia deste Campus, para o Departamento de Zootecnia do Centro
de Ciências Agrárias do Campus sede. Informou que o processo já obtivera aprovação da Assembleia Departamental do Curso de
Zootecnia bem como do Conselho Departamental do Centro de Ciências Agrárias (CCA), ambos no Campus sede. Entretanto, o
Conselho Departamental do CCA solicitou que o processo fosse apreciado pelo Colegiado do Curso de Zootecnia do CPCE. Neste
Colegiado, o processo obteve parecer favorável com a condição de que a SRH retribuísse um código de vaga equivalente para o curso
de Zootecnia do CPCE e que a remoção só ocorresse após a contratação desse profissional ou que fosse contratado um professor
substituto para assumir as responsabilidades acadêmicas do interessado. Parecer: “Mesmo estando de acordo com os pré-requisitos
para uma remoção interna, enfatizo a necessidade do cumprimento das condicionantes impostas pelo Colegiado de Zootecnia do
CPCE”. Em seguida, transcreveu ipsis litteris o parecer aprovado do colegiado do curso de Zootecnia do CPCE: “desde que a
Administração Superior desta IES, por meio do Setor de Recursos Humanos, retribua código de vaga equivalente ao do
(INTERESSADO) ao Curso de Zootecnia do CPCE para contratação de um profissional que assuma as responsabilidades hoje
desempenhadas pelo (INTERESSADO) e que a área exige; além de que a remoção do interessado ocorra posteriormente à
contratação deste Profissional (Professor Efetivo) ou que algum professor substituto assuma as responsabilidades acadêmicas vigentes
do (INTERESSADO) por ocasião da remoção; isso tudo para não causar prejuízos acadêmicos locais.” Colocada em discussão a
matéria, foram esclarecidas todas as dúvidas. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111.025169/2018-88; Assunto:
Solicita afastamento para cursar Pós-Graduação; Interessado: Prof. Me. Caio de Meneses Cabral; Relator: Cons. José Wellington
Batista Lopes. Usando da palavra, o relator apresentou a matéria informando tratar-se de afastamento do docente supracitado para
capacitação em nível de doutorado, na Universidade Internacional de Andaluzia, Espanha. Em seguida, enfatizou que em conversa
com o Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica, ao qual o interessado está vinculado, foi-lhe informado que o interessado
estava dentro do percentual de docentes afastados para Pós-Graduação, atendendo, portanto, a Resolução Nº 165-2007 – CEPEX
apresentando, por fim, seu parecer favorável. Fazendo uso da palavra, o Coordenador do Curso de Agronomia solicitou o seguinte
registro em ata: “Dentre as 06 vagas disponíveis para afastamento para curso de Pós-Graduação, por parte de docentes do respectivo
colegiado, apenas 02 estão sendo ocupadas. Dessa forma, o afastamento do Prof. Caio Cabral não trará prejuízo ao texto da
Resolução 186 CONSUN, em que se define o limite de 25% de vagas em relação ao número de docentes que integram o colegiado.”
Decisão: aprovado por unanimidade. Para melhor esclarecimento, informa-se que o afastamento é por um ano, a contar de 08/01/2019.
Processo Nº 23111.025314/2018-53; Assunto: Solicitação de Homenagem Póstuma; Interessado: Direção do Campus; Relator:
Cons. Everaldo Moreira da Silva. Com a palavra, o relator apresentou a matéria informando tratar-se de homenagem póstuma à Prof.
Ma. Cláudia Figueiredo Duarte Vieira na forma de denominação do prédio do Núcleo de Assistência Estudantil do CPCE, a ser
inaugurado brevemente. Após breve biografia, por achá-la digna da referida homenagem, destacando seu mérito profissional e pessoal,
apresentou seu parecer favorável. Posta em discussão a matéria, a Conselheira Edivania de Araújo Lima igualmente a achou digna de
tal homenagem, entretanto afirmou que outras(os) professoras(es) que passaram pelo Campus e fizeram um bom trabalho, do mesmo
modo, eram merecedoras, exemplificando a professora aposentada, Aldina de Figueiredo Cunha, e asseverou que a homenagem
deveria ser dada em vida. Com a palavra, o Senhor Presidente lembrou ao Conselho que todos os professores advindos do primeiro
concurso e ainda estavam no CPCE foram homenageados na cerimônia de aniversário de 10 anos deste Campus e esclareceu que,
particularmente, para nomear prédios públicos, há uma recomendação do TCU ou AGU proibindo de denominá-los com nomes de
pessoas vivas. Lembrou, ainda, que o prédio do RU é uma homenagem a um professor, já falecido, deste Campus, Marcelo Luiz de
Andrade. Fazendo uso da palavra, a Conselheira Lílian Silva Catenacci enfatizou que não estava tirando o mérito dessa homenagem,
mas entendia que, independente de quem fosse o homenageado, um prédio público não deveria ter o nome de alguém, deveria se
pensar em valorizar a universidade como um todo, já que é de todos e não, vangloriar uma única pessoa que passou por aqui.
Prosseguindo, o Conselheiro Marcelo Manoel de Sousa manifestou-se favorável à homenagem, por entender que “esses prédios
precisam ter vida, ter um nome, uma cara (...) cria-se uma identidade a partir daí, senão se torna apenas um prédio, umas paredes”.
Acrescentou, ainda, que esse seria seu local de trabalho e muito lhe aprazia que tivesse o nome da homenageada. Corroborando as
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palavras da Conselheira Lílian Silva Catenacci, o Conselheiro Marcos Jácome de Araújo, enfatizando que não se opunha à homenagem
à professora, manifestou-se contra colocar nomes de pessoas em prédios. Ratificando as palavras deste Conselheiro e da Consª Lílian
Silva Catenacci, a Conselheira Jaqueline Zanon de Moura considerou que homenagens com denominações de pessoas em prédios
públicos podem tornar-se excludentes, agradando a uns e desagradando a outros. Lembrou, ainda, de que alguns discentes faleceram
e outro ficou paraplégico vindo para o CPCE e, no entanto, nenhum deles recebera homenagem. Ao término das manifestações, o
Senhor Presidente finalizou as discussões defendendo a sua proposta, esclarecendo que não se tratava de exaltar nenhum nome ou
sobrenome ilustre da cidade, tratava-se de homenagear uma pessoa comum, igual a todos os docentes que ali estavam, uma
professora que se dedicou ao Campus e que contribuiu ativamente para a inclusão social dos seus alunos, no seu entender estava
fazendo uma homenagem a todos os docentes comprometidos com suas responsabilidades, não via mal algum em propor essa
homenagem. Tratava-se, ainda, de dar vida a um conjunto de paredes, conforme colocado pelo Cons. Marcelo Manoel de Sousa. Ao
término de sua explanação, o parecer do relator foi colocado em votação. Dentre os 17(dezessete) Conselheiros presentes, 06(seis)
posicionaram-se favoráveis ao parecer, 06(seis) posicionaram-se contra, registrando-se 05(cinco) abstenções. Decisão: O Senhor
Presidente usou do voto de minerva (voto de qualidade) para desempatar a votação, aprovando o parecer do relator e informando que o
presente processo seria encaminhado ao Conselho de Administração (CAD), para decisão final. EXTRAPAUTA: Processo Nº
23111.025167/2018-45; Assunto: Homologação do Resultado Final da Eleição para a Escolha de 01 (um) Representante do
Segmento Técnico-Administrativo junto ao Conselho do Campus; Interessado: Comissão Eleitoral; Relator: Cons. Everaldo Moreira da
Silva. Com a palavra, o relator fez a leitura da relação de documentos constantes no processo, fazendo saber que se inscreveram 02
chapas: Chapa Um: Marcelo Manoel de Sousa que obteve 12(doze) votos e Chapa Dois: Keliana de Sousa Carvalho, obtendo
04(quatro) votos. Desta forma, o Técnico Administrativo Marcelo Manoel de Sousa foi eleito para representar seu segmento junto a este
Conselho durante o biênio 2018-2020, tendo como suplente a Técnica Administrativa Keliana de Sousa Carvalho. Parecer: favorável.
Decisão: aprovado por todo o Conselho. INFORMES GERAIS: Dando início, a Conselheira Márcia Paula Oliveira Farias, conforme
anunciado em reunião anterior deste Conselho, fez saber que as vacinas antirrábicas para cães e gatos já se encontravam disponíveis
no Hospital Veterinário Universitário. Prosseguindo, a Consª Lílian Silva Catenacci informou que, juntamente com o Grupo de Estudos
de Biodiversidade, estava lançado um edital a fim de criar a marca “UFPI Educa”, feito em função da Agência Nacional de Marcas,
visando desenvolver jogos ecológicos e produtos com viés educativo. Ratificou o informe feito em reunião anterior acerca da vinda da
pesquisadora da Universidade da Pensilvânia e a mesma ministraria uma palestra sobre as experiências e atividades desenvolvidas por
esta pesquisadora e ainda, apresentaria a universidade que frequenta, solicitando os bons préstimos dos seus pares para apresentá-la
a atividades desenvolvidas pelos docentes deste Campus. Dando seguimento, o Cons. Marcelo Manoel de Sousa, pedagogo do Núcleo
de Assistência Estudantil – NAE, informou que nos dias 27 e 28 de setembro seria realizado no CPCE, sob coordenação do NAE, a I
Jornada Multidisciplinar sobre Cuidados com a Saúde – UFPI/CPCE – Corpo e Mente em Equilíbrio, convidando a todos a participar.
Reportando-se a e esse informe, a Conselheira Jaqueline Zanon de Moura parabenizou-o pela iniciativa do evento que vem em tempo
oportuno e estava sendo muito bem visto fora da comunidade acadêmica. Pediu licença para fazer informe extra-universidade
anunciando que o Rotary, junto com o Rotaract e a Profª Lilian Silva Catenacci estavam organizando o Kit Cine Pipoca e mais o Cine
Cult, apresentando os filmes: ‘A vida é uma festa” e dois filmes de curta-metragem premiados: “O Avião de Papel” e “A Casa de
Pequenos Cubinhos”, a serem exibidos dia 26 de setembro, às 19h, no Teatro Allard, a entrada seria 1 quilo de alimento não perecível,
a ser doado em forma de cesta básicas pelo Rotaract. Por fim, o Senhor Presidente reiterou o convite feito pelo Cons. Marcelo Manoel
de Sousa, sensibilizando os docentes para que, junto a seus alunos, participassem desse evento tendo em vista que o tema era
relevante e apropriado para os dias atuais. Anunciou que a carência de psicólogo no Campus seria suprida no início do próximo ano
com o lançamento de edital disponibilizando duas vagas nessa área: uma para o CPCE e outra para o CTBJ. Confessou que ainda não
era o ideal, mas era um bom auxílio nessa área. Reportando-se ao informe seguinte, o Senhor Presidente comunicou que o processo
com a proposta de Regimento do Hospital Veterinário Universitário fora enviado à Conselheira Hatawa Melo de Almeida Monteiro,
Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, para relatá-lo na próxima reunião extraordinária deste Conselho cuja data seria
escolhida em consenso com a própria relatora. Assim que essa data for decidida, seria comunicado aos Conselheiros bem como seriam
encaminhadas as propostas de Regimento. Por fim, o Senhor Presidente lembrou que o Seminário de Docência Superior ocorreria
neste Campus no dias 1 e 2 de outubro próximo, voltado, principalmente, para os docentes recém-nomeados e que ainda não
participaram desse seminário, entretanto, pela programação do evento, sugeria a todos os docentes que tivessem disponibilidade, a
participar já que seriam tratados temas de forte interesse para o corpo docente. Informou, ainda, que viriam 08(oito) profissionais do
Campus sede para realizar o evento, porém temia pelo número reduzido de inscritos até o momento e as inscrições estavam prestes a
se encerrar. Caso não houvesse participantes suficientes para justificar a vinda de tantos palestrantes, o evento seria adiado. Nada
mais havendo a tratar, 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, 11 de outubro de 2018.
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