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MINUTA DA ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª 1 
CINOBELINA ELVAS 2 

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 4 
Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Octogésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram 5 
presentes os (as) Conselheiros (as): Ronie Silva Juvanhol, Josenir Teixeira Câmara, Ângela Camila Orbem Menegatti, 6 
Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Guilherme José Bolzani de Campos Ferreira, Lílian Silva Catenacci, Fernando 7 
Muratori Costa, Edivania de Araújo Lima, Luciana Barboza Silva, Marco Túlio Costa Almeida (Representando o Cons. 8 
Márcio da Silva Costa), Andressa Ribeiro, Antônio Carlos Ferraz Filho, Keliana de Sousa Carvalho (Representando o Cons. 9 
Marcelo Manoel de Sousa), Luis Ricardo Romero Arauco, Marcos Jácome de Araújo e Francisco Rodolfo Júnior. 10 
Justificaram ausência, à reunião, o/a Conselheiro/a João Paulo Charrone e Maria do Socorro Pereira da Silva. Dando as 11 
boas-vindas aos Conselheiros Luis Ricardo Romero Arauco, recém-indicado representante do Colegiado do Curso de 12 
Zootecnia, e Marco Túlio Costa Almeida, recém-eleito subcoordenador deste curso, o Senhor Presidente deu início à 13 
sessão. EXPEDIENTE: foi colocada em votação a ata da Octogésima Reunião Ordinária, entregue, antecipadamente, a 14 
todos/as os/as Conselheiros/as, que foi aprovada por maioria, registrando-se 01(uma) abstenção. ORDEM DO DIA: 15 
Processo Nº 23111. 014143/2019-94; Assunto: Prorrogação de Afastamento; Interessado: Prof. Me. David Gonçalves 16 
Borges; Relatora: Consª. Ângela Camila Orbem Menegatti.  Com a palavra, a relatora procedeu à apresentação da 17 
matéria, informando tratar-se de prorrogação de afastamento para dar continuidade a curso de Doutorado por 01 (um) ano, 18 
a partir de 01 de novembro do corrente ano.  Enfatizou que toda a documentação apresentada encontrava-se em 19 
conformidade com as normas de afastamento de pessoal docente para Pós-Graduação stricto sensu da UFPI e, ainda, que 20 
a presente solicitação fora aprovada pelo Colegiado ao qual o interessado estava vinculado, manifestando, em seguida, 21 
seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111. 014028/2019-95; Assunto: Proposta de 22 
Núcleo de Agroecologia e Arte do Vale do Gurguéia (NAGU); Interessada: Coordenação do Curso de Licenciatura em 23 
Educação do Campo. Relatora: Consª Edivania de Araújo Lima. Com a palavra, a relatora apresentou a matéria, 24 
informando a relação de todos os documentos constantes nos autos do processo. Em seguida, com base na documentação 25 
apresentada e na Resolução Nº 106/09 – CEPEX, manifestou seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. 26 
Proposta de Cronograma para Realização de Eleição para Escolha de Representação Discente, na Forma de 04 27 
(quatro) Membros  Efetivos e 04 (quatro) Suplentes,  junto ao Conselho do  Campus Profª Cinobelina Elvas -  Biênio 28 
2019-2021; Interessada: Direção do Campus; Relator: Cons. Luis Ricardo Romero Arauco. Com a palavra, o relator 29 
iniciou a leitura da proposta, ponto a ponto, sendo feito um ajuste em um horário da proposta e, por fim, manifestou seu 30 
parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Escolha de Membros para Compor Comissão Eleitoral para 31 
Escolha de Representação Discente, junto ao Conselho do  Campus Profª Cinobelina Elvas -  Biênio 2019-2021. 32 
Interessada: Direção do Campus. Com a palavra, o Senhor Presidente provocou o Conselho para que algum membro se 33 
apresentasse para compor a comissão, informando que seriam necessários representantes dos 03 (três) segmentos da 34 
instituição. Apresentaram-se os docentes: Luis Ricardo Romero Arauco (Titular) e Lílian Silva Catenacci (Suplente). 35 
Técnicos Administrativos: Keliana de Sousa Carvalho (Titular) que apresentou o nome do seu colega de sala: Wallyson da 36 
Cunha Santos (Suplente). Discentes: Jean Carlos Willms Raupp (Titular), por sugestão do seu orientador, Prof. Dr. Paulo 37 
Rodrigo Ramos Xavier Pereira e Huga Géssica Bento de Oliveira (Suplente), por sugestão da sua orientadora, Profª. Drª. 38 
Andressa Ribeiro. Decisão: os nomes apresentados para compor a Comissão Eleitoral obtiveram aprovação unânime do 39 
Conselho. Por fim, o Senhor Presidente apresentou o último ponto de pauta: Processo Nº 23111. 013768/2019-35; 40 
Assunto: Solicitação de Aproveitamento; Interessado: Tairon Pannunzio Dias e Silva; Relator: Cons. Fernando Muratori 41 
Costa. Com a palavra, o relator procedeu à apresentação detalhada da matéria informando que o interessado fora segundo 42 
colocado em Edital Nº 09/2018 - UFPI, para a área de Produção e Nutrição de Ruminantes, justificando sua solicitação em 43 
função do processo de redistribuição da Profª Drª Priscila Teixeira de Souza Carneiro, para a Universidade Federal do 44 
Cariri, enfatizando que a mesma fora admitida nesta IFES para a área de Biotecnologia, Etologia Animal e Zootecnia Geral. 45 
Informou, ainda, que o Colegiado do Curso de Zootecnia aprovara, por unanimidade, o parecer favorável do relator. 46 
Entretanto, o Conselheiro/relator posicionou-se da seguinte forma: “mesmo entendendo que o colegiado, como órgão 47 
deliberativo, tem autonomia para decidir sobre o perfil desejado para o curso de Zootecnia, tanto a Resolução supracitada ( 48 
Nº 33/17 – CONSUN, que alterou Regimento Geral da UFPI), quanto a decisão do TCU não amparam a decisão do 49 
colegiado no que diz respeito  ao critério:  ‘O reaproveitamento de candidatos aprovados em processos seletivos da UFPI e 50 
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de outras Instituições de Ensino Superior ocorrerá, obrigatoriamente, no mesmo cargo/especialidade/subárea em que os 51 
professores nomeados foram aprovados’ (...) e, ainda, ‘o provimento seja em um cargo idêntico àquele para o qual foi 52 
realizado com iguais denominação e descrição e que envolva as mesmas atribuições, competências e deveres’ (decisão do 53 
TCU) (...) entendo que, em que pese a demonstração por parte do candidato de formação e atuação profissional 54 
compatíveis com a área pleiteada e alta similaridade entre a mesma e aquela área para a qual o requerente foi aprovado 55 
em concurso, ainda assim, por força normativa dos dispositivos explicitados acima, o aproveitamento solicitado não tem 56 
condições legais e regimentais de ser efetivado”, manifestando seu Parecer: Desfavorável. Colocada em discussão, a 57 
matéria, após considerações de alguns Conselheiros, o parecer do relator foi colocado em votação, obtendo o seguinte 58 
resultado, dentre os 16(dezesseis) Conselheiros presentes: 12(doze) votos favoráveis ao parecer e 01 (um) voto contrário, 59 
registrando-se, ainda, 03 (três) abstenções. Decisão: aprovado, o parecer do relator, por maioria. INFORMES GERAIS: 60 
Com a palavra, a Conselheira Lílian Silva Catenacci informou que estavam mantendo um lobo-guará no Hospital 61 
Veterinário e que ficaria aproximadamente por 02(duas) semanas internado,  solicitando auxílio em forma de frutas,  62 
verduras e carnes para alimentá-lo. Apresentando o informe seguinte, propôs que às sextas-feiras, no horário de almoço, 63 
fossem apresentados projetos de ensino, pesquisa e extensão, em andamento no Campus, para conhecimento da 64 
Comunidade Acadêmica, necessitando, apenas, do espaço físico, já que o Centro Acadêmico de Medicina Veterinária se 65 
responsabilizaria por abrir e fechar a sala. Dando seguimento, o Senhor Presidente lembrou aos Conselheiros que nos dias 66 
04 e 13 de setembro seriam realizadas reuniões extraordinárias deste Conselho, conforme informado via email. 67 
Prosseguiu, fazendo saber que no dia anterior ocorrera reunião sobre Seminários Integrados da UFPI (SIUFPI) que seria 68 
realizado de 19 a 21 de novembro no CPCE, tendo como coordenadores do evento os Assessores de Pesquisa, Extensão, 69 
Coordenadores do PIBID e representante da Assistência Estudantil do CPCE. Acrescentou que estava sendo elaborada a 70 
programação com o auxílio dos Colegiados. Por fim, reportando-se à questão orçamentária da UFPI, participou ao 71 
Conselho que até aquela data, com o término do mês de agosto, as Universidades receberam 58% do orçamento previsto 72 
para o ano de 2019, que respeitada a proporcionalidade de 8,34, já deveria estar com aproximadamente 67%, 73 
representando uma perda de 9% no orçamento (que é o mesmo de 2014). Acrescentou que o MEC vinha liberando o 74 
orçamento mensalmente, cerca de 6%, sendo que no mês de agosto fora liberado 5%, começando a comprometer os 75 
pagamentos de empenhos e outros compromissos assumidos pela UFPI. Fez saber que na última reunião do CAD, fora 76 
aprovada uma resolução priorizando as ordens de pagamento. E, ainda, com a saída do CNPq das bolsas, a UFPI deixara 77 
de receber os recursos destinados a 67 bolsas da Iniciação científica, entretanto, a administração superior decidiu por 78 
manter essas bolsas, para não reduzir o edital da iniciação científica nesse quantitativo de bolsas, agravando, ainda mais, o 79 
quadro orçamentário desta IFES. Sem mais nada havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, 80 
para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de 81 
lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 26 de 82 
setembro de 2019. 83 


