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MINUTA DA ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª 1 
CINOBELINA ELVAS 2 

  Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro 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 Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes os (as) 5 
Conselheiros (as): Everaldo Moreira da Silva, Luciana Barboza Silva, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Cleidson Manoel Gomes da 6 
Silva, Rodolfo Molinário de Souza (representando a Conselheira Andressa Ribeiro), Alexandre José Medeiros do Nascimento, Leonardo 7 
Atta Farias, Silvokleio da Costa Silva, Hugo de Araújo de Amorim, Márcio da Silva Costa, Ozaias Antônio Batista (representando o 8 
Conselheiro David Gonçalves Borges), Romário Bezerra e Silva, Hatawa Melo de Almeida Monteiro, João Carlos Medeiros 9 
(representando o Conselheiro Ronny Sobreira Barbosa), Ariane da Silva Lopes Rocha Ascenso, Julian Junio de Jesús Lacerda. 10 
Justificaram ausência, à reunião, os (a) Conselheiros (a): Sinevaldo Gonçalves de Moura, Caio de Meneses Cabral, José Wellington 11 
Batista Lopes e Raynara Ferreira da Silva. Registra-se, ainda, que após a reunião, foram recebidas as justificativas de ausência do(a) 12 
Conselheiro (a) Davi Lima Pantoja Leite e Mara Franco de Sá. O Senhor Presidente deu início à sessão apresentando votos de boas-13 
vindas ao conselheiro recém-indicado representante do Colegiado de Medicina Veterinária, Cleidson Manoel Gomes da Silva. Em 14 
seguida, foi solicitado pelo Senhor Presidente, um minuto de silêncio em memória à Profª Cláudia Figueiredo Duarte Vieira que, outrora, 15 
tomara assento neste Conselho, representando o Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, cujo falecimento 16 
ocorrera em 06 de novembro. EXPEDIENTE: colocada em votação a Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária, entregue, 17 
antecipadamente, a todos os Conselheiros, foi aprovada por maioria, registrando-se 01 (uma) abstenção, após algumas correções 18 
ortográficas sugeridas pelo Conselheiro Silvokleio da Costa Silva. ORDEM DO DIA: Com a palavra, o Senhor Presidente esclareceu 19 
aos Conselheiros que houvera um equívoco em relação ao primeiro ponto de pauta: o Processo Nº 23111.024363/2017-35, se tratava, 20 
na verdade, de relatório de projeto de extensão coordenado pelo Prof. Me. Caio de Meneses Cabral e não necessitaria de deliberação 21 
deste Conselho. Seria retirado de pauta e encaminhado à Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão junto à PREX, para os 22 
fins. Processo Nº 23111.024356/2017-33; Assunto: Projeto de Extensão intitulado “Universidade Popular”, coordenado pela Profª. Drª 23 
Maria do Socorro Pereira da Silva; Relator: Conselheiro Cleidson Manoel Gomes da Silva. Parecer: favorável, condicionado a 24 
retificações em formulário. Decisão: aprovado por unanimidade. Dando continuidade, seguiu-se debate sobre como proceder, de forma 25 
menos burocrática e mais ágil, ao se tratar de deliberação de projetos de extensão em que havia membros de colegiados diferentes 26 
envolvidos, em que o Senhor Presidente propôs que os respectivos coordenadores de curso emitissem ad referendum, desobrigando a 27 
necessidade de deliberação em reuniões de cada Colegiado envolvido. Bastava, apenas, conforme sugestão da Conselheira Hatawa 28 
Melo de Almeida Monteiro, que o mesmo fosse deliberado pelo Colegiado ao qual o coordenador do projeto estava vinculado. 29 
Sugestões que foram acatadas por todos os Conselheiros, sendo aplicadas a todos os processos de projetos de extensão, com essa 30 
particularidade. Processo Nº 23111. 024358/2017-22; Assunto: Projeto de Extensão intitulado “Curso de Extensão: Leitura, Escrita 31 
Acadêmica e Produção Científica”; coordenado pelo Prof. Me. Ozaias Antônio Batista; Relatora: Conselheira Hatawa Melo de Almeida 32 
Monteiro. Parecer: favorável, condicionado a correções em formulário. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111. 33 
032753/2017-89; Assunto: Projeto de Extensão intitulado “Cine Debate: Cinema, Sociedade & Cultura”, coordenado pela Profª Drª 34 
Mara Franco de Sá; Relator: Conselheiro Márcio da Silva Costa. Parecer: favorável, condicionado à retificação em cronograma. 35 
Decisão: aprovado por todo o Conselho. Processo Nº 23111. 032789/2017-62; Assunto: Projeto de Extensão intitulado “Projeto 36 
Semeando Agroecologia: Resgate de Saberes, Sementes e Sabores na Comunidade de Eugenópolis, Bom Jesus (PI)”; coordenado 37 
pela Profª Ma. Valcilene Rodrigues da Silva; Relator: Conselheiro Leonardo Atta Farias. Parecer: favorável. Decisão: aprovado por 38 
unanimidade. Processo Nº 23111. 032720/2017-39; Assunto: Solicita autorização para prestar colaboração esporádica em convênio 39 
de Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI); Interessada: Profª Drª Andressa Ribeiro; Relator: Conselheiro Silvokleio da Costa 40 
Silva. De posse da palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando a relação de todos os documentos constantes. 41 
Em seguida, fundamentado na Resolução Nº 190/2011 – CEPEX, que estabelece normas para a participação de docentes em regime 42 
de Dedicação Exclusiva (DE), em atividades esporádicas remuneradas ou não, em assuntos de suas respectivas especialidades, bem 43 
como no parecer favorável do Colegiado do Curso ao qual a interessada está vinculada, apresentou seu parecer favorável. Decisão: 44 
aprovado por unanimidade. Com a palavra, o Senhor Presidente parabenizou à equipe que compunha o curso de Engenharia Florestal, 45 
na pessoa da Profª Andressa Ribeiro, pela captação de recursos na ordem de mais de um milhão de reais, o que iria subsidiar o 46 
respectivo curso em suas atividades. Registra-se a chegada da Conselheira Andressa Ribeiro e a saída do seu representante, no 47 
ínterim da deliberação do tema supracitado. Processo Nº 23111.032980/2017-12; Assunto: Plano Anual de Qualificação de Docentes 48 
lotados no CPCE, para o ano de 2018; Interessado: Direção do Campus; Relator: Conselheiro Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira. 49 
Com a palavra, o relator deu início à apresentação da matéria, informando os nomes indicados por cada colegiado para qualificação, da 50 
forma como segue: CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA FLORESTAL - 1º e 2º semestres: Helane França Silva– 51 
Doutorado e Marcelo Xisto Ribeiro – Doutorado; LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - 1º e 2º semestres: Pâmela Torres 52 
Michelette – Doutorado; Fernando Muratori Costa – Doutorado; Ranchimit Batista Nunes – Doutorado; David Gonçalves Borges - 53 
Doutorado; Ozaias Antônio Batista – Doutorado e Valcilene Rodrigues da Silva – Doutorado; CURSO DE BACHARELADO EM 54 
ENGENHARIA AGRONÔMICA: 1º e 2º semestres - Alexandra Pereira Martins – Doutorado; Neisvaldo Barbosa dos Santos – 55 
Doutorado; Doze Batista de Oliveira – Doutorado; Yuri Jacques Agra Bezerra da Silva – Pós-Doutorado; Larissa de Oliveira Fontes – 56 
Pós-Doutorado e Daniela Vieira Chaves – Pós-Doutorado; 2º semestre: Caio de Meneses Cabral – Doutorado. CURSO DE 57 
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BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA - 1º e 2º semestres: Denise Cerqueira de Sousa – Doutorado; CURSO DE 58 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 1º Semestre: José Edson Carvalho Melo – Mestrado e Wanna Santos de Araújo – 59 
Doutorado; 1º e 2º semestres: Alberone Fernandes de Sousa – Doutorado; Daniel Pires Coutinho – Doutorado; Eullaysa Nascimento 60 
Sabóia - Doutorado; Gleison de Andrade Rodrigues – Doutorado; Joxleide Mendes da Costa Pires Coutinho – Doutorado; Kelly Cristine 61 
Rodrigues de Moura - Doutorado; Larissa Castro Diógenes – Doutorado; Wagnaldo Nunes da Silva Castro – Doutorado; CURSO DE 62 
BACHARELADO EM ZOOTECNIA: 1º e 2º semestres: Leilane Rocha Barros Dourado – Pós-Doutorado; 2º semestre: Márcio da Silva 63 
Costa – Pós-Doutorado. Finalizou seu relato apresentado seu parecer favorável, já que toda a documentação apresentava-se em 64 
consonância com as normas vigentes. Decisão: aprovado por todo o Conselho. Proposta de Cronograma para Realização de 65 
Eleição para Escolha de Representação Discente, na Forma de 04 (quatro) Membros  Efetivos e 04 (quatro) Suplentes,  junto 66 
ao Conselho do  Campus Profª Cinobelina Elvas -  Biênio 2018-2020. Interessada: Direção do Campus; Relator: Conselheiro 67 
Everaldo Moreira da Silva. Fazendo uso da palavra, o relator apresentou a proposta de cronograma lendo-a item por item. Foram 68 
retificadas algumas datas e, em seguida, foi posto em votação o parecer favorável do relator. Decisão: aprovada por todo o Conselho. 69 
Em seguida, procedeu-se a escolha dos membros para compor a comissão eleitoral. Esclareceu-lhes, o Senhor Presidente, que a 70 
comissão deveria ser composta por um membro titular e um suplente de cada segmento desta IFES. Assim, foram designados os 71 
seguintes membros: Docente: Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira (Titular) e Davi Lima Pantoja Leite (Suplente); Técnico-72 
Administrativo: a solicitação seria encaminhada ao SINTUFPI para apresentar tais nomes; Discente: a solicitação seria encaminhada ao 73 
DCE para informar os nomes. Dando sequência, o Senhor Presidente colocou em votação os nomes bem como as solicitações ao 74 
SINTUFPI e DCE para composição da comissão eleitoral, sendo, aprovados por unanimidade. Processo Nº 23111.024383/2017-14; 75 
Assunto: Proposta de Regimento da Fazenda-Escola de Alvorada do Gurguéia – FEAG/CPCE; Interessada: Comissão constituída 76 
para elaborar o supracitado regimento; Relator: Conselheiro José Wellington Batista Lopes. Este processo foi retirado de pauta, pois 77 
seu relator estava ausente, com a devida justificativa. EXTRAPAUTA: Processo Nº 23111.032711/2017-48; Assunto: Projeto de 78 
Extensão intitulado “Segurança Alimentar na Escola: difusão de técnicas em aquaponia familiar no Município de Currais”, coordenado 79 
pelo Prof. Dr. Luis Ricardo Romero Arauco; Relator: Conselheiro Ozaias Antônio Batista. Parecer: favorável, condicionado à correção 80 
em formulário. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111.032875/2017-75; Assunto: Projeto de Extensão intitulado 81 
“Cenas Camponesas: a práxis emancipatória da Educação do Campo e da Agroecologia no Vale do Gurguéia”, coordenado pela Profª 82 
Drª  Kelci Anne Pereira; Relator: Conselheiro Everaldo Moreira da Silva. Parecer: favorável, condicionado a correções em formulário. 83 
Decisão: aprovado por todo o Conselho. INFORMES GERAIS: Dando início aos informes, o Conselheiro Hugo de Araújo de Amorim, 84 
manifestou descontentamento com a sanidade animal de bovinos disponibilizados na Fazenda Escola de Alvorada do Gurguéia para 85 
aulas práticas que, em seu entendimento, conforme constatação in loco, apresentavam escore da condição corporal abaixo de 1. 86 
Dando seguimento, o Conselheiro Silvokleio da Costa Silva informou que estava aberto o edital de monitoria para seleção de monitores 87 
remunerados e solicitou uniformizar a disponibilização de bolsas entre os colegiados. Informou, ainda, que no dia 26 de novembro seria 88 
realizada aprova do ENADE para os cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Florestal, solicitando a compreensão de professores 89 
para a liberação de discentes a fim de participar em atividades referentes ao ENADE, em caso de tê-las. Prosseguindo, o Conselheiro 90 
Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira admoestou os presentes sobre o uso exagerado de papel no CPCE. Reportando-se ao informe do 91 
Conselheiro Hugo de Araújo de Amorim, corroborou a sua insatisfação quanto ao estado “degradante” de saúde dos bovinos da 92 
Fazenda Escola de Alvorada, demonstrando seu constrangimento com o que constatou ao visitar a referida fazenda, classificando de 93 
“inaceitável” tal situação para uma instituição tutelada por curso de Ciências Agrárias. Com a palavra, o Senhor Presidente apresentou 94 
os seguintes esclarecimentos sobre o tema da fazenda mencionado: 1) A fazenda sempre foi gerida por professores da área de 95 
bovinocultura, exceto nos últimos meses, e acreditava, portanto, na competência destes. 2) A dinâmica da fazenda encontrava-se 96 
atrelada à burocracia da Universidade, citando como exemplo que, para ter pastagem no ano seguinte, necessitava dispor de sementes 97 
de qualidade e adubo, impreterivelmente, nos meses de dezembro e janeiro (estação chuvosa em que é plantado o capim). Esclareceu 98 
que no ano de 2016, a semente adquirida veio com baixo vigor, portanto, a pastagem não vingou e o rebanho teve que ser mantido à 99 
base de silagem, feno e concentrado, possibilitando que não houvesse perdas no rebanho ao longo de 2017.  Acrescentou que fora 100 
implantada capineira por irrigação no ano de 2017, já que a fazenda não dispunha desse sistema de produção de alimento para os 101 
bovinos. 3) O CPCE já estava no segundo pregoeiro licitado pela UFPI e que não conseguia leiloar os animais desde 2015. O rebanho 102 
necessitava ser reduzido e como nunca se efetuou o leilão, a alimentação precisava ser racionada. Igualmente, os animais não 103 
poderiam ser abatidos para o consumo no RU, pois  a fazenda não dispunha de abatedouro e tampouco de transporte adequado. 4) A 104 
pastagem fora completamente consumida em um incêndio três anos atrás e não houve como recuperá-la adequadamente, pois os anos 105 
seguintes foram de seca. Prosseguindo, manifestou preocupação com a situação dos animais, entretanto asseverou que não se tratava 106 
de incompetência de gestores, mas devido às questões burocráticas, todo o andamento da fazenda ficava comprometido. Concluiu 107 
informando as providências que estavam sendo tomadas: a) fora feita nova licitação de sementes e seria pleiteado junto ao vencedor 108 
da mesma o fornecimento de sementes de melhor qualidade; b) fora realizada nova solicitação de empenho para aquisição de 109 
concentrado, o que dependia dos recursos disponibilizados, na parte final do orçamento de 2017 a ser destinado à UFPI naquela 110 
semana. c) uma área de 40 ha, para plantar capim, já estava arada aguardando a estação chuvosa para o plantio, bem como a área de 111 
capim irrigado estava sendo aumentada. Ratificando as palavras do Conselheiro Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, a Conselheira 112 
Hatawa Melo de Almeida Monteiro ponderou que, sabedores das questões burocráticas que impendiam o bom andamento da fazenda, 113 
os gestores necessitavam se adequar às mesmas, incluindo-se entre os responsáveis pelo mau desempenho da fazenda nesse 114 
quesito. Por fim, o Conselheiro Silvokleio da Costa Silva, reportando-se à última semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas, 115 
informou que o número de participantes vinha decrescendo e sugeriu realização de semana acadêmica unificada. Nada mais havendo a 116 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do 117 
Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros 118 
presentes. Bom Jesus,     de dezembro de 2017. 119 


