
05/11/2021 16:51 https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2028550

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2028550 1/4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 19 / 2021 - CPCE (11.00.30) 
 
Nº do Protocolo: 23111.045491/2021-17

Teresina-PI, 29 de Outubro de 2021

ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS
PROFª CINOBELINA ELVAS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e um,
na Cidade de Bom Jesus (PI), através de videoconferência, atendendo a Resolução Nº
015/2020 - CONSUN, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Everaldo Moreira da
Silva, realizou-se a Centésima Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Manifestaram sua
presença os (as) Conselheiros (as): Andressa Ribeiro, Bernadete Maria Coêlho Freitas, Cácio
Luiz Boechat, Daniel Pires Coutinho, Fernanda Patrícia Gottardi, Francisco Rodolfo Júnior,
Guilherme José Bolzani de C. Ferreira, Iuri de Araújo Moreira, José Wellington Batista Lopes,
Kelci Anne Pereira, Larissa de Oliveira Fontes, Leonardo Atta Farias, Marília Beatriz Ferreira
Abdulmassih, Marcus Vinicius Beserra dos Santos, Ozaias Antonio Batista, Ricardo Loiola
Edvan, Ronny Sobreira Barbosa, Silvokleio da Costa Silva e Wagner Costa Lima. Justificaram
ausência à reunião, os Conselheiros Rodolfo Molinário de Souza e Tairon Pannunzio Dias e
Silva. Apresentando os votos de boas-vindas aos/a Conselheiros/a: Ozaias Antonio
Batista(Coordenador interino do Curso de Licenciatura em Educação do Campo), José
Wellington Batista Lopes(Coordenador recém-eleito do Colegiado do Curso de Engenharia
Florestal), Leonardo Atta Farias e Ricardo Loiola Edvan (Representantes recém-indicados do
Colegiado do Curso de Zootecnia), Ronny Sobreira Barbosa ( Representante recém-indicado
do Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica),Kelci Anne Pereira (Representante recém-
indicada do Colegiado do Curso de Educação do Campo), o Senhor Presidente deu início à
sessão. EXPEDIENTE: foi colocada em votação a ata da Nonagésima Nona Reunião
Ordinária, enviada, antecipadamente, a todos/as os/as Conselheiros/as, sendo aprovada por
maioria, registrando-se 04 (quatro) abstenções e, ainda, considerando a correção ortográfica
apresentada pelo Cons. Silvokleio da Costa Silva. ORDEM DO DIA: Processo Nº
23111.035436/2021-96; Assunto: Projeto extensão intitulado: “Sobre Ser Calouro:
Conhecendo e se adaptando ao Ensino Superior”; Interessada: Thalita Pachêco Cornélio;
Relator: Cons. Daniel Pires Coutinho. Com a palavra, o Senhor Presidente esclareceu que esse
processo necessitava da deliberação deste Conselho visto que o segmento técnico-
administrativo não possui colegiado. Sendo a palavra cedida ao relator, este procedeu à
apresentação da matéria e a seu término, afirmou que “O cronograma é claro e soa
perfeitamente exequível em ambiente digital e a equipe técnica proposta tem atestada
competência para o seu desenvolvimento pleno”, manifestando seu parecer favorável.
Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº: 23111.034935/2021-43; Assunto: Eleição
para Representação Discente junto ao Conselho do Campus (Proposta de novo cronograma);
Relator: Diretor do Campus. Usando da palavra, o Senhor Presidente informou que houvera
apenas 01(um) inscrito para as 04(quatro) vagas de conselheiro representante do segmento
discente e, assim, como a quantidade de inscritos fora inferior ao pleito, seria necessário novo
cronograma, apresentando-o a seguir. Após analisada a proposta de cronograma, item a item, o
mesmo foi colocado em votação. Decisão: aprovado por todos os Conselheiros presentes.
Questionado por membro titular da Comissão Eleitoral, Profª Andressa Ribeiro, sobre a
composição dessa comissão, o Senhor Presidente informou que a Comissão (constituída
através de Resolução Conselho do Campus/CPCE/UFPI Nº 008, de 19 de Agosto de 2021)
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permaneceria com os mesmos nomes, caso algum membro titular não pudesse atender ao
pleito, que fosse convocado o suplente. Processo Nº 23111.017004/2021-53; Assunto: Solicita
Prorrogação de Afastamento; Interessada: Profª. Ma. Eullaysa Nascimento Saboia; Relator:
Cons. Ricardo Loiola Edvan. Usando da palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria.
Detalhadamente, informou toda a tramitação do processo com seus respectivos despachos e
documentação apensada. Por fim, em seu parecer asseverou que, “através da avaliação dos
documentos que compõem o processo, e de acordo com Resolução n° 186/06 do CEPEX, suas
alterações na Resolução 165/07 e 103/10-CEPEX, e demais normas vigentes, expresso parecer
FAVORÁVEL a presente solicitação.” Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº
23111.032650/2021-46; Assunto: Solicita apreciação no Colegiado do Curso de Engenharia
Agronômica, Pedido de afastamento para Realizar Ação de Desenvolvimento no Programa de
Pós-Graduação. Interessado: Doze Batista de Oliveira. Relator: Cons. Leonardo Atta Farias.
Com a palavra, o relator apresentou o processo, informando tratar-se de “pedido de
afastamento para realizar ação de desenvolvimento em nível de Doutorado no Programa de
Pós-Graduação em Ciências Agrárias CPCE/UFPI por um período de 30 meses, a partir de
08/07/202”. Prosseguindo, apresentou a relação de toda a documentação constante nos autos.
Fundamentado nas resoluções vigentes apresentadas pela PRPG/UFPI e PDP/SRH/UFPI
(Resolução CEPEX/UFPI 186/06, Decreto nº 9.991/2019 e IN 201/2019), manifestou sua
análise da seguinte forma: “ analisou-se as atividades docentes do interessado, observando que
o mesmo é atualmente responsável por duas disciplinas no CPCE; observou-se, também, o
plano de trabalho das atividades em desenvolvimento no curso de doutorado e histórico escolar
do interessado e constatou-se a incompatibilidade de horários entre as atividades, por conta da
alta carga horária pendente para que o interessado conclua suas obrigações no doutorado (375
horas ou 25 créditos), sendo que boa parte desta carga horária pendente refere-se à pesquisa
experimental e redação da tese, etapas que demandam muita dedicação do acadêmico e que
corriqueiramente fogem de horários pré-estabelecidos de acontecerem, visto intercorrências
que surgem no decorrer de uma condução experimental e da redação do trabalho final.”
Concluiu, apresentando seu parecer, conforme exposto a seguir: “Mediante o exposto, me
posiciono FAVORÁVEL à redução da carga horária acadêmica do interessado para que o
mesmo possa promover a ação de desenvolvimento em serviço em nível de doutorado visto
que uma alta carga horária acadêmica certamente inviabilizaria o cumprimento da sua jornada
de trabalho ao mesmo tempo em está promovendo ação de desenvolvimento em serviço”.
Posto em discussão, o Cons. Guilherme José Bolzani de C. Ferreira expôs a seguinte
problemática: “Por se tratar de um tipo de afastamento não previsto de forma explícita na
legislação conhecida, está se tomando uma adaptação interpretativa de outra lei não específica
para o caso, sugiro que esse processo seja colocado em diligência para que os órgãos
superiores responsáveis pelos afastamentos nos norteiem a melhor forma de proceder. Em
nenhum momento pretendemos prejudicar nem o campus, nem a UFPI, nem os colegas, porém
feito de forma incorreta no intuito de auxiliar podemos estar prejudicando.” Continuou,
ponderando que “Um afastamento sem as devidas fundamentações legais pode trazer mais
prejuízo do que aguardar, pelo afastamento devidamente fundamentado, pelo setor responsável
(SRH). O qual dirimiria, por completo, as dúvidas e necessidades legais para tal benefício”.
Após prolongado debate, o parecer do relator foi colocado em votação: Decisão: dentre os
18(dezoito) Conselheiros presentes no momento da votação, 07(sete) manifestaram-se
favoráveis e 11(onze) abstiveram-se, dentre estes, os Conselheiros Guilherme José Bolzani de
C. Ferreira, Francisco Rodolfo Júnior, Silvokleio da Costa Silva e Bernadete Maria Coêlho
Freitas solicitaram o registro, em ata, acerca de sua abstenção. Processo Nº:
23111.038588/2021-61; Assunto: Solicita Prorrogação de Afastamento; Interessado: Prof.
David Gonçalves Borges; Relator: Cons. Ronny Sobreira Barbosa. Fazendo uso da palavra, o
relator apresentou a matéria e logo após, a relação de documentos constantes nos autos. Por
fim, manifestou seu parecer favorável, fundamentado na “ observância às resoluções 186/06,
165/07 e 103/10 que estabelecem e atualizam normas que trata do tema e em consonância com
a Seção IV da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que também dispõe sobre o tema no
âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, verificou-se que, documentalmente, o processo enquadra-se
dentro dos critérios regimentais e legais para permissibilidade da prorrogação de afastamento
do supracitado docente”. Decisão: aprovado por maioria, registrando-se 01(uma) abstenção.
Finalizadas as discussões da Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu início aos INFORMES
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GERAIS: Como não houve inscritos, o Senhor Presidente procedeu aos informes pertinentes à
Direção: Informe 1. Fez saber que naquele período estava sendo realizado o concurso para
professor do Magistério Superior, em que 06(seis) vagas seriam destinadas ao CPCE. Informe
2. Solicitou atenção aos Conselheiros para assinarem as atas das reuniões do Conselho cuja
solicitação de assinatura lhes é informada via email. Informe 3. Anunciou que naquele dia
entrara em exercício o professor efetivo, lotado no curso de Medicina Veterinária, Prof. Dr.
Antônio Francisco da Silva Lisboa Neto. Informe 4. Em reunião da Diretoria de Governança,
da PROPLAN, juntamente com todos os Diretores, estava em discussão o retorno presencial às
atividades administrativas e acadêmicas na UFPI. Adiantou que se daria em duas etapas: no
primeiro momento, retornaria a parte administrativa, por conseguinte, os servidores técnicos,
para depois, no segundo momento, com os docentes para as aulas presenciais. Acrescentou
que, possivelmente, em janeiro ou fevereiro de 2022 já deveria estar estabelecido como se
daria esse retorno: se híbrido ou presencial. Por fim, 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, 29 de outubro de 2021.

Em tempo: Nas discussões referentes ao Processo Nº 23111.032650/2021-46, após a
expressão: "prolongado debate”, por solicitação do Cons. Leonardo Atta Farias e com a
anuência do Conselho, acrescente-se: “NO QUAL O RELATOR MENCIONOU QUE
CONSULTOU A SRH NO SENTIDO DE BUSCAR ORIENTAÇÕES ACERCA DA
CONDUÇÃO DO PROCESSO", o parecer do relator foi colocado (...).

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 11:13 ) 
ANDRESSA RIBEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2059560 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 31/10/2021 10:12 ) 
BERNADETE MARIA COELHO FREITAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 3095702 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 31/10/2021 14:33 ) 
CACIO LUIZ BOECHAT 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2100352 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:33 ) 
DANIEL PIRES COUTINHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2573429 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 12:00 ) 
EVERALDO MOREIRA DA SILVA 

DIRETOR 
Matrícula: 1979669 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/11/2021 08:56 ) 
FERNANDA PATRICIA GOTTARDI 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1773208 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/10/2021 17:49 ) 
FRANCISCO RODOLFO JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1549460 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 18:45 ) 
GUILHERME JOSE BOLZANI DE

CAMPOS FERREIRA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1551976 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 14:43 ) 
JOSE WELLINGTON BATISTA LOPES 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/10/2021 19:14 ) 
KELCI ANNE PEREIRA 
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COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2261234 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1317780 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 09:43 ) 
LARISSA DE OLIVEIRA FONTES 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1692509 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 30/10/2021 11:08 ) 
LEONARDO ATTA FARIAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1671082 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:02 ) 
MARCUS VINICIUS BESERRA DOS

SANTOS 
TECNICO DE LABORATORIO AREA 

Matrícula: 1219474 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/11/2021 16:40 ) 
MARILIA BEATRIZ FERREIRA

ABDULMASSIH 
COORDENADOR DE CURSO 

Matrícula: 1930394 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 30/10/2021 13:57 ) 
OZAIAS ANTONIO BATISTA 

COORDENADOR 
Matrícula: 1115983 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:13 ) 
RICARDO LOIOLA EDVAN 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2011596 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/11/2021 09:58 ) 
RONNY SOBREIRA BARBOSA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1081793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/10/2021 18:04 ) 
SILVOKLEIO DA COSTA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1580163 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/10/2021 17:47 ) 
WAGNER COSTA LIMA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2950215 
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