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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS
Às quinze horas do dia vinte e seis de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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 Sexagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes os
(as) Conselheiros (as): Everaldo Moreira da Silva, Luciana Barboza Silva, Julian Junio de Jesús Lacerda, Alisson Franco Torres da
Silva, Silvokleio da Costa Silva, Leonardo Atta Farias, Nair Silva Cavalcanti de Lira, Alexandre José Medeiros do Nascimento,
Hugo de Araújo de Amorim, Andressa Francisca Silva Nogueira, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Ariane da Silva Lopes
Rocha Ascenso, Sônia Maria Ribeiro de Souza, Davi Lima Pantoja Leite, Sinevaldo Gonçalves de Moura, Márcio da Silva Costa,
José Wellington Batista Lopes, David Gonçalves Borges, Andressa Ribeiro, Romário Bezerra e Silva, Ronny Sobreira Barbosa e
Hatawa Melo de Almeida Monteiro. Após a reunião, foi recebida a justificativa de ausência do Conselheiro Caio de Meneses
Cabral. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE: colocadas em votação as
Atas da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária e da Vigésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Campus,
entregues, antecipadamente, a todos os Conselheiros, foram, ambas, aprovadas por unanimidade, após algumas correções
ortográficas. ORDEM DO DIA: Com a palavra, o Senhor Presidente comunicou aos Conselheiros que fora solicitado pelo relator do
primeiro ponto, a alteração na ordem da pauta, sendo que o primeiro ponto passaria a ser o quarto para que o relator finalizasse
seu relato. Assim, deu-se início à sessão pelo segundo ponto de pauta: Processo Nº 23111.024333/2017-29; Assunto: Programa
de Extensão intitulado: “Núcleo de Agroecologia do Vale do Gurguéia - NAGU”, coordenado pelo Prof. Me. Caio de Meneses
Cabral. Relatora: Conselheira Sônia Maria Ribeiro de Souza, redistribuído ao Conselheiro Julian Junio de Jesús Lacerda. Com a
palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando detalhadamente como se daria a execução do mesmo bem
como afirmou que toda a documentação estava em conformidade com a legislação vigente e, ainda, obtivera parecer favorável da
coordenação de curso ao qual o docente está vinculado, apresentando, a seguir, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por
unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente apresentou o terceiro ponto da pauta: Proposta de Cronograma para eleição
de Coordenador e Subcoordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CPCE/UFPI, biênio 2018/2020;
Interessado: Direção do Campus. Relator: Conselheiro Everaldo Moreira da Silva. Fazendo uso da palavra, o relator apresentou a
proposta de cronograma lendo-a item por item, atendo-se apenas aos eventos que diziam respeito à deliberação pelo Conselho, já
que lhe fora encaminhada proposta da comissão eleitoral em que mencionava eventos internos. Assim, foram retificadas algumas
datas e, em seguida, foi posta em votação. Decisão: aprovada por todo o Conselho. Dando seguimento, o Senhor Presidente
apresentou o quarto ponto da pauta: Processo Nº 23111. 024343/2017-64; Assunto: Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão
em Educação, Ciência Descolonial, Epistemologia e Sociedade – Campus Bom Jesus - LEDOC; Interessada: Profª Drª Maria do
Socorro Pereira da Silva; Relator: Conselheiro Alexandre José Medeiros do Nascimento. Fazendo uso da palavra, o relator
apresentou a matéria informando toda a documentação constante no processo, manifestando, em seguida, seu parecer favorável,
visto que toda a documentação encontrava-se em consonância com a Resolução Nº 106/09–CEPEX que regulamenta a criação de
Núcleo de Estudo ou Pesquisa na UFPI. Entretanto, solicitou que fosse substituída, pela interessada, uma folha do processo que
se encontrava rasurada. Decisão: aprovado por unanimidade. Dando sequência, o Senhor Presidente, conforme mencionado no
início da sessão, apresentou o primeiro ponto da pauta: Processo Nº 23111.024172/2017-73; Assunto: Projeto de Extensão
intitulado “Pet Saudável”; coordenado pelo Prof. Dr. Antônio Augusto Nascimento Machado Júnior; Relator: Conselheiro Davi Lima
Pantoja Leite. Parecer: favorável. Decisão: aprovado por todo o Conselho. Por fim, o Senhor Presidente apresentou o último
ponto da pauta: Processo Nº 23111.024383/2017-14; Assunto: Proposta de Regimento da Fazenda-Escola de Alvorada do
Gurguéia – FEAG/CPCE; Interessada: Comissão constituída para elaborar o supracitado regimento; Relator: Conselheiro José
Wellington Batista Lopes. Com a palavra, o relator apresentou a matéria informando a relação de documentos constantes,
passando, em seguida, para a análise da referida proposta, esmiuçando-a e apresentando suas sugestões ponto a ponto. Finalizou
seu relato manifestando seu parecer favorável. Posta em discussão, após prolongado debate, o Conselheiro David Gonçalves
Borges, Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – LEDOC, considerando que à época da solicitação de
nome para compor a Comissão de elaboração do referido regimento, feita pela Direção, não o encaminhara já que apenas 09
(nove) professores compunham o Colegiado e, ainda, por ser o LEDOC um curso da área de humanas, “não havia professores
aptos para tal representação”, porém, atualmente, havia entrado em exercício uma docente com formação na área de
Desenvolvimento e Meio Ambiente e como o cenário mudara, PEDIU VISTA DO PROCESSO (Art. 46. §§ 3º e 4º do Regimento
Geral da UFPI). Por fim, o Senhor Presidente, considerando a futura descentralização de recursos financeiros dentro da UFPI e
prevendo que determinadas estruturas causavam excessivo ônus, fez um questionamento para que todos os Conselheiros
ponderassem e emitissem sua resposta na próxima reunião em que o referido regimento fosse analisado: “Onde a fazenda deve
estar, na estrutura da UFPI?”. Exemplificou, ainda, que o Hospital Veterinário Universitário (HVU) de Bom Jesus entrara na cota do
CPCE, enquanto que o HVU de Teresina entrara na cota da Administração Superior. INFORMES GERAIS: Dando início aos
informes, o Conselheiro David Gonçalves Borges informou que seria realizado no CPCE o I BIOLEDOC e II Semana da
Consciência Negra, de 03 a 09 de novembro. Em seguida, o Conselheiro Alexandre José Medeiros do Nascimento fez saber que
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na última reunião do CEPEX, fora solicitado pela CAMEN alteração em Resolução nº 177/12 – CEPEX, que trata das Normas de
Funcionamento dos Cursos de Graduação na UFPI e este conselheiro solicitou retirada de pauta porque não se sentiu apto a votar
pelos coordenadores. Participou que houvera repassado a proposta para cada coordenador, para melhor instrução a este
conselheiro. Manifestou, ainda, insatisfação com a tímida representatividade do corpo docente do CPCE no “Dia C da Ciência”,
realizado na Praça do Fórum (Centro da cidade de Bom Jesus) que, segundo as palavras deste, era o “momento em que nós
temos para aproximar a ciência da sociedade e da comunidade e mostrar o que estamos fazendo”. Prosseguindo, a Conselheira
Andressa Ribeiro informou que seria realizada a VII Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Florestal, no CPCE, nos dias 30
(abertura às 18h30min), 31 de outubro e 1º de novembro, solicitando a compreensão dos professores para liberarem os alunos que
forem participar da mesma, se julgassem conveniente. Dando seguimento, o Conselheiro Davi Lima Pantoja Leite, fazendo
referência a convite recebido pelo corpo docente desta IFES para participar de Audiência Pública do Plano Diretor da cidade de
Bom Jesus, manifestou descontentamento por não poder participar desse evento e informou que tampouco esta IES foi
representada pelo seu corpo docente, discente e/ou técnico-administrativo. Afirmou que “foi perdida uma oportunidade valiosa
desta IES estar se aproximando da cidade” e contribuir com seus saberes. Prosseguindo, o Conselheiro Julian Junio de Jesús
Lacerda informou que dia 27 de novembro ocorreria a IV Reunião Nordestina de Ciência do Solo, em Teresina, solicitando
divulgação. Finalizando, o Senhor Presidente fez saber que no início daquela semana estivera participando de reuniões
promovidas pela Subcomissão Especial (criada com vistas a atender solicitações dos Diretores de Campi) para tratar da situação
dos Campi fora das sedes das Universidades Federais e dos Institutos Federais, atendendo solicitação feita pela Câmara dos
Deputados, em Brasília (DF), onde foram elencadas as demandas desses Campi em todo o Brasil e reivindicações que estavam
sendo encaminhadas ao Ministério da Educação cujo ministro seria convocado para junto aos seus Diretores, participar de reunião
para tratar do andamento dessas demandas, em novembro do corrente ano. Continuou informando que, segundo alguns Diretores,
a ANDIFES tem se furtado a tomar iniciativa para defender os acordos feitos com o MEC a fim de atender as demandas conforme
combinado ao criar os Campi fora das sedes. Concluiu, informando que seria feito diagnóstico de todos esses Campi no que diz
respeito à estrutura, recursos humanos, financeiros e materiais, apontando o que afetava o bom andamento de cada Campus.
Esclareceu que dentre os Campi cujos Diretores estavam presentes, o CPCE apresentava boas condições de funcionamento, visto
que alguns não tinham estrutura física mínima para funcionamento, nem corpo docente ou Restaurante Universitário, dentre
outros. Assim, 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, 22 de novembro de 2017.
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