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

      Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de julho do ano de dois mil e dezoito, 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 Septuagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram presentes os 5 
(as) Conselheiros (as): Luciana Barboza Silva, Rodolfo Molinário de Souza (Representando a Conselheira Andressa Ribeiro), José 6 
Wellington Batista Lopes, Francisco Rodolfo Júnior, Márcio da Silva Costa, Viviany Lúcia Fernandes dos Santos (Representando o 7 
Conselheiro Leonardo Atta Farias), João Paulo Charrone, Jaqueline Zanon de Moura, Sinevaldo Gonçalves de Moura, Guilherme José 8 
Bolzani de Campos Ferreirra, Sônia Maria Ribeiro de Souza, Valcilene Rodrigues da Silva, Márcia Paula Oliveira Farias 9 
(Representando a Conselheira Hatawa Melo de Almeida Monteiro), Josenir Teixeira Câmara e Gustavo Alves Pereira (Representando o 10 
Conselheiro Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira). Justificaram ausência, à reunião, os (as) Conselheiros (as): Andressa Ribeiro, 11 
Everaldo Moreira da Silva, Lílian Silva Catenacci e Alexandre José Medeiros do Nascimento que o fez após a reunião. Constatada a 12 
presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão apresentando os votos de boas-vindas às Conselheiras recém-indicadas, 13 
representantes dos Colegiados dos Cursos de Graduação em Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas: Jaqueline Zanon de 14 
Moura e Josenir Teixeira Câmara, respectivamente. EXPEDIENTE: foi colocada em votação a ata da Septuagésima Reunião Ordinária, 15 
entregue, antecipadamente, a todos os conselheiros (as), que foi aprovada por maioria, registrando-se 02 (duas) abstenções. ORDEM 16 
DO DIA: Processo Nº 23111.035221/2018-90; Assunto: Solicita prorrogação de afastamento; Interessada: Antonieta Alexandrina de 17 
Jesus; Relator: Cons. Gustavo Alves Pereira. Trata-se de Afastamento de Técnica Administrativa, para dar continuidade a curso de 18 
Pós-Graduação, nível: Doutorado, por 01 (um) ano, a contar de 01/08/2018. Com a palavra, o relator apresentou a relação de 19 
documentos constantes e como todos estavam em consonância com as normas da instituição, manifestou seu parecer favorável. 20 
Decisão: o parecer foi aprovado por unanimidade, considerando a ressalva apresentada pelo Cons. Guilherme José Bolzani de C. 21 
Ferreira que sugeriu substituir o vocábulo “finalizar” por “dar continuidade” a Doutorado. Processo Nº 23111.024836/2018-58; 22 
Assunto: Solicita afastamento; Interessado: Prof. Me. David Gonçalves Borges; Relator: Cons. Rodolfo Molinário de Souza. Usando 23 
da palavra, o relatou apresentou a matéria informando tratar-se de afastamento integral do docente supracitado para capacitação em 24 
nível de doutoramento, no exterior, na área de Filosofia, na Universidade da Beira Interior, em Covinhã, Distrito de Castelo Branco – 25 
Portugal, por 01 (um) ano, a contar de 01 de novembro de 2018.  Dando continuidade, fez saber que o processo “atende a todos os 26 
itens regimentais internos definidos pelas resoluções nº 186/06, 165/07 e 103/10 do CEPEX-UFPI e contém toda a documentação 27 
necessária para a formalização do pedido junto à administração, devidamente preenchida, assinada e autenticada, quando for o caso 28 
(...)”, apresentando, por fim, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111.024879/2018-61; 29 
Assunto: Solicita afastamento para cursar Pós-Doutorado; Interessado: Prof. Dr. Ronny Sobreira Barbosa; Relator: Cons. Francisco 30 
Rodolfo Júnior. Trata-se de afastamento para cursar estágio pós-doutoral em 02 (duas) instituições: Ohio State University (OSU), 31 
Mansfield, Estados Unidos, por 09 meses e Universidade de Brasília (UnB), por 03 meses, totalizando 01 (um) ano, a contar de 32 
01/10/2018. Fazendo uso da palavra, o relator apresentou pormenorizadamente a relação dos documentos constantes no processo e 33 
achando-o devidamente instruído, em conformidade com a Resolução Nº 231/14 CEPEX, manifestou seu parecer favorável. Decisão: 34 
aprovado por todos os Conselheiros. Processo Nº 23111.024626/2018-05; Assunto: Solicita inclusão no plano plurianual de 35 
qualificação de docentes - 2018; Interessado: Profª Ma. Adriana Lima Monteiro; Relator: Consª Márcia Paula Oliveira Farias. Após 36 
apresentar a matéria, a relatora elencou a relação de documentos constantes no processo. Em seguida, na análise do processo, 37 
observou que a terminologia “Plano anual” utilizada pela requerente e pela relatora do Colegiado, deveria ser substituída por “Plano 38 
plurianual”, em conformidade com o Art. 2 da Resolução Nº 165/07 CEPEX, bem como fez saber que a referida solicitação se deu fora 39 
do prazo estabelecido por esta IFES, em função da solicitante estar cursando doutorado desde 2017 e ter entrado em exercício na 40 
UFPI, após o prazo estipulado para tal solicitação. Finalizou seu relato, manifestando o seu parecer: “tendo como base a 41 
documentação apresentada nos autos do processo nº 23111.024626/ 2018-05, a Resolução 186/06 CEPEX e 165/07 CEPEX, bem 42 
como, as intempestivas inclusões de docentes no Plano Plurianual de Qualificação de Docentes neste Campus, emito parecer 43 
favorável”. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111.024843/2018-63; Assunto: Solicita anuência para transferência 44 
de projeto da UFPI para UNIFESSPA; Interessado: Prof. Dr. Cleidson Manuel Gomes da Silva; Relatora: Consª. Viviany Lúcia 45 
Fernandes dos Santos. Usando da palavra, a relatora apresentou a matéria informando que, atendendo orientação do Conselho 46 
Nacional de Pesquisa – CNPq, o requerente encaminhou documentação para solicitação de carta de anuência da UFPI constando 47 
autorização da mesma para migrar, para a instituição em que o requerente foi aprovado (Universidade Federal do Sul e Sudeste do 48 
Pará – UNIFESSPA), o projeto de pesquisa, intitulado: ”Avaliação da Expressão de Genes e imunolocalização de proteínas 49 
relacionadas ao reconhecimento materno da gestação em ovelhas submetidas a diferentes tratamentos de sincronização de estro”, 50 
financiado pelo CNPq, processo 425 339/2016-5, Chamada Universal 01/2016 – Faixa A. Dando seguimento, apresentou a relação de 51 
documentos apensados ao processo e, por fim, manifestou seu parecer: “informo que o requerente apresentou a documentação 52 
estabelecida pelo CNPq e, levando em consideração a vigência do processo, manifesto parecer favorável para emissão de carta de 53 
anuência da UFPI, para transferência de execução do projeto na UNIFESSPA”. Decisão: aprovado por todo o Conselho. Proposta de 54 
Cronograma para Realização de Eleição para a Escolha de 01 (um) Representante do Segmento Técnico-Administrativo junto 55 
ao Conselho do Campus. Interessado: Diretor do Campus. Relator: Diretor do Campus. Com a palavra, o Senhor Presidente 56 
informou que o mandato do representante do segmento técnico-administrativo junto ao Conselho expirara, necessitando, assim, realizar 57 
nova eleição, apresentando, a seguir, a proposta de cronograma que fora enviada antecipadamente a todos os Conselheiros. Decisão: 58 
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Após lida ponto a ponto e acatadas as sugestões de datas, a proposta foi colocada em votação e obteve aprovação unânime do 59 
Conselho. Em seguida, o Senhor Presidente informou que se fazia necessário compor a comissão eleitoral para tal fim. Esclareceu que 60 
a mesma deveria ser composta por membros dos 03 segmentos desta IES. Assim, como o SINTUFPI já enviara seu representante 61 
titular e suplente, seria escolhido, dentre os membros do Conselho, o representante do segmento docente e discente. Com a palavra, 62 
apresentou-se a Consª Jaqueline Zanon de Moura, para fazer parte da comissão representando o corpo docente. No que diz respeito à 63 
representação do corpo discente, como não havia nessa sessão, representante de tal segmento, por sugestão do Cons. Guilherme 64 
José Bolzani de C. Ferreira e com a anuência do Conselho foi realizado sorteio dentre os 04 membros representantes desse segmento 65 
no Conselho, sendo a primeira sorteada: Aimée Jordania de Aquino Rocha; segundo sorteado: Helbecy Cristino Parana de Sousa; 66 
terceiro sorteado: Cícero das Chagas Soares Aragão e quarto sorteado: Eduardo Justino Santana. Ficando a comissão composta da 67 
seguinte forma: Representante Docente: Jaqueline Zanon de Moura; Representante Técnico-Administrativo: Estéfenson Marques 68 
Morais (titular) e Amanda Costa Santos (suplente) e Representante Discente: Aimée Jordania de Aquino Rocha (titular) e Helbecy 69 
Cristino Paraná de Sousa (suplente). Decisão: a comissão eleitoral foi aprovada por unanimidade.  Eleição para Representante 70 
Docente do CPCE junto ao CEPEX/CONSUN; Interessado: Diretor do Campus. Com a palavra, o Senhor Presidente participou ao 71 
Conselho que o mandato do representante docente junto aos Conselhos Superiores (CEPEX e CONSUN) expirara em julho, portanto, 72 
fazia-se necessário nova eleição entre os membros deste Conselho, para esse fim. Em seguida, o Senhor Presidente abriu a sessão 73 
para inscrições e informou que independente da quantidade de candidatos inscritos, a escolha seria feita em forma de votação secreta. 74 
Apresentou-se o Cons. Márcio da Silva Costa que expôs sua proposta esclarecendo que gostaria de contribuir, ainda mais, com a 75 
instituição que o formou e deu-lhe os três títulos que hoje possui, sendo esta uma maneira de ressarcir a dívida de gratidão para com a 76 
mesma. bem como defenderia os interesses do CPCE junto aos Conselhos Superiores.  Ao término de sua exposição, procedeu-se a 77 
votação secreta entre todos os membros do Conselho que estavam presentes. Decisão: o Cons. Márcio da Silva Costa foi eleito por 78 
unanimidade. Dando seguimento, o Senhor Presidente passou aos INFORMES GERAIS: Dando início, o Cons. José Wellington Batista 79 
Lopes fez saber que o resultado parcial do Edital da FAPEPI (Programa Primeiros Projetos – PPP) estava disponível por CPF.  80 
Direcionando-se ao informe seguinte, o Senhor Presidente comunicou que na semana seguinte teria início o período letivo 2018.2 e a 81 
calourada seria realizada de quarta sexta-feira. Por fim, convidou a todos para as cerimônias de colação de grau que seriam realizadas 82 
nos dias 16 e 17 de agosto. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia 83 
Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será 84 
assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom Jesus, 29 de agosto de 2018. 85 


