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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto 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 Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Estiveram
presentes os (as) Conselheiros (as): Ronny Sobreira Barbosa, Romário Bezerra e Silva, Caio de Meneses Cabral, David
Gonçalves Borges, José Wellington Batista Lopes, Alexandre José Medeiros do Nascimento, Leonardo Atta Farias, Thiago
Henrique do Nascimento, Sônia Maria Ribeiro de Souza, Raynara Ferreira da Silva, Hatawa Melo de Almeida Monteiro, Bruna
Anair Souto Dias, Davi Lima Pantoja Leite, Hugo de Araujo de Amorim, Alisson Franco Torres da Silva, Francisco Rodolfo Júnior
(Representando o Conselheiro Silvokleio da Costa Silva), Leilson Rocha Bezerra, Luciana Barboza Silva, Julian Junio de Jesús
Lacerda, Márcio da Silva Costa e Cláudia Figueiredo Duarte Vieira. Justificaram ausência, à reunião, os (as) Conselheiros (as):
Nair Silva Cavalcanti de Lira e Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu
início à sessão apresentando as boas-vindas aos Conselheiros, recém-eleitos Coordenadores de Cursos de Graduação, bem
como aos recém-indicados representantes de Colegiados. EXPEDIENTE: colocada em votação a Ata da Sexagésima Primeira
Reunião Ordinária do Conselho de Campus, entregue, antecipadamente, a todos os Conselheiros, foi aprovada por maioria,
registrando-se 01 (uma) abstenção. ORDEM DO DIA: como o relator do único ponto da Ordem do Dia não houvera chegado até
aquele momento, o Senhor Presidente apresentou o ponto da extra-pauta: Processo Nº 23111.017927/2017-83; solicitando
prorrogação de afastamento para prosseguir Mestrado; Interessado: Prof. José Edson Carvalho Melo; Relator: Conselheiro
Ronny Sobreira Barbosa. Usando da palavra, o relator procedeu à apresentação da matéria informando que se tratava de
prorrogação de afastamento, por 01 (um) ano, a partir de 01 de agosto do ano em curso, apresentando a relação de documentos
constantes no processo, manifestando parecer favorável, visto que toda a documentação encontrava-se em consonância com as
normas vigentes nesta IES. Decisão: aprovado por unanimidade. Dando sequência, o Senhor Presidente anunciou o ponto da
Ordem do Dia: Processo Nº 23111. 018449/2017-29; Assunto: alteração de regime de trabalho; Interessada: Profª Aline Mendes
Medeiros; Relator: Conselheiro Márcio da Silva Costa. Escusando-se pelo atraso, o relator deu início à apresentação da matéria
participando ao Conselho que se tratava de alteração de tempo parcial (20 horas) para tempo integral (40 horas) embasada na
importância da disciplina que ministrava “Língua de Sinais Brasileira”, para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, sendo
ofertada como optativa para outros cursos de graduação deste Campus. Acrescentou que a requerente participava, ainda, de
atividades de extensão. Salientou que tal importância fundamentava-se no Decreto Nº 5.626/2005, passando a informar a relação
de documentos apresentados, esclarecendo que a referida solicitação fora aprovada no Colegiado ao qual a interessada estava
vinculada, emitindo, a seguir, seu parecer favorável. Posta em discussão, a matéria, o relator foi questionado se a requerente
poderia mudar de regime de trabalho em estágio probatório? Respondeu-lhe que a lei que proibia tal mudança fora revogada, não
havendo, portanto, empecilhos. Decisão: aprovado por todos os Conselheiros. INFORMES GERAIS: Dando início aos informes, a
Conselheira Luciana Barboza Silva fez saber que o CNPq estava com edital aberto para recuperação de áreas degradadas,
voltado para remanescentes de água, concluindo que era uma boa oportunidade para pleitear financiamento. Em seguida, o
Conselheiro Alisson Franco Torres da Silva informou que fora aprovada, na última reunião do CAD, uma resolução normatizando a
utilização de transportes da UFPI, e tão logo fosse enviada a este Campus, seria repassada para conhecimento de todos,
informação esta que foi ratificada pelo Senhor Presidente. Prosseguindo, o Conselheiro David Gonçalves Borges participou ao
Conselho que estava aberto o edital de pesquisa da CAPES Nº 38/2017, na temática de educação em direitos humanos e
diversidades. Dando seguimento, o Senhor Presidente parabenizou aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, pois
os 03 (três) conseguiram aprovação no edital das Bolsas da FAPEPI. Considerando que eram apenas 10 (dez) bolsas para todas
as instituições, exceto UESPI, considerando, ainda, que só a UFPI tem mais de 50 (cinquenta) Programas de Pós-Graduação, era
um feito muito mais meritório. Finalmente, reportando-se à postagem em rede social, de conteúdo inapropriado, feita pelo
estudante Gustavo da Silva Soares, vinculado ao curso de Engenharia Florestal deste Campus, o Senhor Presidente fez saber que
estava em diálogo com a PREG e PROJUR para tomar as medidas cabíveis sobre as ações disciplinares que esta IES poderia
tomar em casos dessa natureza, mais ainda, por se tratar de reincidente. Solicitou, igualmente, a discrição de todos e informou que
fora constituída comissão de sindicância para apurar os fatos. Por fim, 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, 20
de setembro de 2017.
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