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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª 1 
CINOBELINA ELVAS 2 

          Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na Cidade de 3 
Bom Jesus, na Sala de Reuniões da Direção do Campus Universitário “Profª Cinobelina Elvas”, sob a presidência do 4 
Diretor, Professor Doutor Stélio Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do 5 
Conselho de Campus. Estiveram presentes os (as) Conselheiros (as): Luciana Barboza Silva, José Valdenor da Silva 6 
Júnior, Gerson dos Santos Lisboa, Márcio da Silva Costa, David Gonçalves Borges, Márcio Cleto Soares de Moura, 7 
Ranchimit Batista Nunes, Gláucio Marcelino Marques, Leonardo Atta Farias, Ricardo Loiola Edvan, Raynara Ferreira 8 
da Silva, Bruna Anair Souto Dias, Julian Junio de Jesus Lacerda, João Carlos Medeiros, Nair Silva Cavalcanti de Lira, 9 
Manoel Lopes da Silva Filho, Thiago Henrique do Nascimento, Wiara de Assis Gomes, Isabella de Oliveira Barros, 10 
Cristiane de Almeida Nascimento e Manuel Charles Araújo Júnior. Justificaram ausência, à reunião, os Conselheiros  11 
Alexandre José Medeiros do Nascimento e Everaldo Moreira da Silva. Dando boas-vindas aos novos conselheiros 12 
representantes discentes Thiago Henrique do Nascimento e Raynara Ferreira da Silva e constatada a presença de 13 
quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE: o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 14 
Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Campus, entregue, antecipadamente, a todos os 15 
Conselheiros, que foi aprovada por unanimidade, com as seguintes ressalvas: 1) à linha 21, retire-se: “e Conselho”. 2) 16 
às linhas 76 a 80, retire-se o excerto: “ Solicitando a palavra, (...) se fazia necessária.” , concernente à fala da 17 
Conselheira Bruna Anair Souto Dias, solicitada por esta. 3) às linhas 104, 107 e 109, onde se lê: “CRMV”; leia-se: 18 
“CMRV”.ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.028185/2015-50, solicitando prorrogação de afastamento a fim de 19 
concluir Doutorado. Interessado: Prof. Me Marcelo Sousa Lopes. Relator: Conselheiro Everaldo Moreira da Silva. O 20 
presente processo teve seu relato e parecer lidos pelo Conselheiro Gerson dos Santos Lisboa, a pedido do relator que 21 
não pode estar presente à reunião.  Com a palavra, este Conselheiro fez saber que se tratava de prorrogação de 22 
afastamento por 03 (três) meses, a partir de maio/2016, informando que a presente solicitação obtivera parecer 23 
favorável do colegiado ao qual o requerente encontrava-se vinculado bem como a relação de documentos 24 
apresentados estava em consonância com as normas desta instituição, informando, a seguir, o parecer favorável do 25 
relator. Decisão: aceito por todo o Conselho.   Dando seguimento, o Senhor Presidente apresentou o segundo ponto 26 
da pauta: Processo Nº 23111.028240 /2015-10, solicitando renovação de afastamento a fim de dar continuidade a 27 
Doutorado. Interessada: Profª Ma.Wanna Santos Araújo. Relator: Conselheiro José Valdenor da Silva Júnior. Com a 28 
palavra, o relator participou ao Conselho que se tratava de prorrogação de afastamento por 01 (ano) ano, a partir de 29 
09/03/2016, informando que a relação de documentos constantes nos autos estava em conformidade com as normas 30 
desta IFES, assim como a presente solicitação obtivera parecer favorável do colegiado ao qual a requerente 31 
encontrava-se vinculada, apresentando, a seguir, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. A 32 
seguir, o Senhor Presidente informou o último ponto de pauta:  Processo Nº 23111.031313 /2015-42, Projeto de 33 
Extensão intitulado; “Manejo Nutricional e Sanitário de Aves Criadas para Agricultura Familiar”, coordenado pela Profª. 34 
Drª. Leilane Rocha Barros Dourado. Relatora: Conselheira Isabella de Oliveira Barros. Parecer: favorável. Decisão: 35 
aprovado por todo o Conselho. EXTRA-PAUTA: Processo Nº 23111.004096/2016-07, Projeto de Extensão intitulado; 36 
“Implantação de Campo Agrostológico para Fornecer Informações sobre Espécies Forrageiras no Sul do Piauí”, 37 
coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Loiola Edvan. Relatora: Conselheira Bruna Anair Souto Dias. Parecer: favorável. 38 
Decisão: aceito por todo o Conselho. Em seguida, o Senhor Presidente fez saber o segundo ponto da extra-pauta: 39 
Processo Nº 23111.0040219/2016-18, solicitando prorrogação de afastamento a fim de dar continuidade a Doutorado. 40 
Interessada: Profª Ma. Andressa Ribeiro. Relator: Conselheiro Márcio da Silva Costa. Com a palavra, o relator 41 
participou ao Conselho que se tratava de prorrogação de afastamento por 06 (seis) meses, a partir de 01/04/2016, 42 
informando que a presente solicitação obtivera parecer favorável do colegiado ao qual a requerente encontrava-se 43 
vinculada bem como a relação de documentos apresentados estava em consonância com as normas desta instituição, 44 
apresentando, a seguir, seu parecer favorável. Decisão: aceito por todo o Conselho. Por fim, o Senhor Presidente 45 
apresentou o último ponto da extra-pauta: Processo Nº 23111.028152/2015-18, solicitando prorrogação de 46 
afastamento a fim de dar continuidade a ao curso de Pós-Graduação em Agronegócios em nível de Doutorado. 47 
Interessado: Prof. Me. Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira. Relator: Conselheiro Gláucio Marcelino Marques. 48 
Fazendo uso da palavra, o relator informou que o requerente solicitara afastamento por 01 (um) ano, a partir de 49 
05/03/2016, assim como a relação de documentos constante nos autos do processo atendia a todos os requisitos 50 
legais, emitindo, assim, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. INFORMES GERAIS: Dando 51 
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início aos informes, sendo a palavra cedida à Conselheira Isabella de Oliveira Barros, esta solicitou especial atenção 52 
ao cardápio servido no Restaurante Universitário - RU/CPCE que estava ‘limitado ao consumo de carboidratos’. 53 
Registrou, ainda, a necessidade de “recapeamento da via de acesso ao Campus” que se encontrava bastante 54 
danificada, causando riscos aos transeuntes. Dando sequência, o Conselheiro Márcio da Silva Costa quis inteirar-se se 55 
o CPCE já houvera feito “alguma manifestação junto aos poderes públicos no sentido de tentar melhorar a região” no 56 
que diz respeito à internet e telefonia fixa e móvel, deficiências que “ limitam muito o próprio andar da instituição e o 57 
desenvolvimento da região”.  Dando continuidade, o Conselheiro José Valdenor da Silva Júnior, representante do 58 
corpo técnico-administrativo, participou ao Conselho que, em reunião com o SINTUFPI, seus filiados, em especial os 59 
que estão lotados no Hospital Veterinário Universitário- HVU, solicitaram esclarecimentos a respeito da composição da 60 
Comissão de Elaboração da Minuta do Regimento do HVU, pois não faziam parte da mesma representantes técnicos-61 
administrativos e discentes e, em seu entendimento, “para ter legitimidade, precisa ter participação de todos os 62 
envolvidos”. Fazendo uso da palavra, o Senhor Presidente esclareceu o Conselho quanto aos questionamentos 63 
levantados: a respeito do cardápio do RU, informou que em novembro/2015 houvera um “problema na licitação e o 64 
grupo em que estavam inseridas frutas, verduras e leguminosas foi cancelado”. Continuou, informando que no fim de 65 
ano o sistema de licitação e pregão fecham, entretanto, no presente momento, o pregão já fora realizado, estava em 66 
fase de licitação e, se não houvesse nenhum imprevisto, o cardápio seria reestabelecido até fevereiro/2016, solicitando 67 
a compreensão de todos, visto que como se tratava de produtos com uma variação de preço muito grande e só eram 68 
realizados dois pregões por ano, a interrupção no fornecimento desses produtos é passível de acontecer. Acerca da 69 
pavimentação, o Senhor Presidente participou que a licitação para pavimentação do referido trecho já houvera sido 70 
feita por, pelo menos três vezes, e não obtivera êxito porque não se conseguia nenhuma empresa que o fizesse, 71 
considerando que o” trecho era pequeno para grandes empresas e caro e grande para pequenas empresas”. 72 
Acrescentou que um estudo estava sendo realizado pela Prefeitura/UFPI para saber qual pavimentação teria 73 
custo/benefício menor: colocação de blocos oitavados ou paralelepípedos, visto que com asfalto, provavelmente, 74 
nenhuma empresa se apresentaria, mais uma vez. Referindo-se ao questionamento do Conselheiro Márcio da Silva 75 
Costa, o Senhor Presidente informou-lhe que já houvera sido feita uma carta manifesto elaborada pelos professores do 76 
CPCE, em 2011, aprovada neste Conselho e enviada ao Conselho Universitário que através da Resolução Nº 77 
050/2011 – CONSUN, foi constituída uma Comissão a fim de elaborar um documento para enviá-lo ao Governador, às 78 
Bancadas Federal e Estadual do Estado do Piauí e aos Prefeitos das regiões onde fica localizada a UFPI. Em seu 79 
entendimento, esse manifesto deveria ser trazido à baila, reelaborando-o juntamente com entidades não 80 
governamentais. Porém, foi enfático ao lembrar que em reunião no auditório do CPCE, onde seriam abordados tais 81 
problemas, com a presença de um senador, três deputados federais e dois estaduais, todos os docentes do CPCE 82 
foram convidados e apenas três se fizeram presentes. Continuou, sugerindo que uma nova Comissão poderia ser 83 
constituída a fim de reelaborar tal documento e com a anuência do Conselho, apresentaram-se os seguintes 84 
docentes/nomes, representando seus respectivos cursos: Márcio da Silva Costa (Zootecnia), Isabella de Oliveira 85 
Barros (Medicina Veterinária), Wiara de Assis Gomes (Engenharia Agronômica), Glaucio Marcelino Marques 86 
(Engenharia Florestal), David Gonçalves Borges (PROCAMPO), Alexandre José Medeiros do Nascimento (Ciências 87 
Biológicas). E os discentes: Thiago Henrique do Nascimento e Manuel Charles Araújo Júnior. Seria, ainda, solicitado 88 
um nome para representar a ADUFPI e outro para o SINTUFPI. Finalmente, sobre a ausência de participação de 89 
técnicos administrativos na Comissão de elaboração do Regimento do HVU, o Senhor Presidente esclareceu que fora 90 
constituída uma comissão, antes de haverem técnicos lotados no HVU, para discutir assuntos pertinentes a esse setor. 91 
Acrescentou que tal comissão não existia legalmente, visto que o Regimento do HVU não foi constituído. Assim que o 92 
Regimento fosse elaborado e, posteriormente, aprovado pelo CONSUN, poderia ou não ser formado um Comitê 93 
Gestor, a critério do CONSUN. Em seu entendimento, apenas um diálogo com o Supervisor, sugerindo a inclusão de 94 
tais membros, poderia solucionar esse descontentamento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 95 
encerrada a sessão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei a 96 
presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor  Presidente e demais Conselheiros 97 
presentes. Bom Jesus, 27 de janeiro de 2016. 98 


