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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro 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 Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Campus.
Estiveram presentes os (as) Conselheiros (as): Luciana Barboza Silva, Thiago Henrique do Nascimento, Cláudia Figueiredo Duarte
Vieira, Ronny Sobreira Barbosa, Julian Junio de Jesus Lacerda, João Carlos Medeiros, Caio de Meneses Cabral, Raynara Ferreira
da Silva, Silvokleio da Costa Silva, Bruna Anair Souto Dias, Alexandre José Medeiros do Nascimento, Alisson Franco Torres da
Silva, Gláucio Marcelino Marques, Fernando Muratori Costa, David Gonçalves Borges e Davi Lima Pantoja Leite. Justificaram
ausência, à reunião, as/os Conselheiras/os: Nair Silva Cavalcanti de Lira, Andressa Francisca Silva Nogueira, Leonardo Atta
Farias, Ricardo Loiola Edvan, Manoel Lopes da Silva Filho, Márcio da Silva Costa e Hugo de Araujo de Amorim, sendo que os dois
últimos, justificaram-na verbalmente. Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão, apresentando
as boas-vindas ao Conselheiro Alisson Franco Torres da Silva, suplente do Conselheiro Aurélio Vinícius Araújo Silva, removido,
temporariamente, para o Campus Sede. EXPEDIENTE: colocada em votação a Ata da Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária do
Conselho de Campus, entregue, antecipadamente, a todos os Conselheiros, foi aprovada por unanimidade. Em virtude do Relator
do primeiro ponto da ordem do dia, ainda, não estar presente à reunião, o Senhor Diretor solicitou mudança na ordem dos pontos,
tendo início pelo segundo: ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.005103/2017-61; Assunto: Afastamento para Finalizar
Doutorado; Interessada: Profª Ma. Maria Simone Euclides; Relator: Conselheiro Alexandre José Medeiros do Nascimento. Com a
palavra, o relator informou que se tratava de afastamento por 05 (cinco) meses, a partir de 01 de março de 2017 e apresentou a
relação de documentos constantes no processo. Asseverou que o mesmo atendia a todas as exigências da Resolução nº 186/06 e
165/07 (ambas do CEPEX), emitindo, em seguida, seu parecer favorável. Decisão: aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente apresentou o primeiro ponto da ordem do dia: Processo Nº 23111.032432/2016-01; Assunto: Afastamento
para iniciar curso de Pós-Graduação, nível: Doutorado; Interessado: Tec. Administrativo Heldeney Rodrigues de Sousa; Relatora:
Conselheira Bruna Anair Souto Dias. Com a palavra, a Conselheira procedeu à apresentação da matéria informando a relação de
documentos constantes no mesmo, apresentando, a seguir, seu Parecer: desfavorável “em função de o servidor técnico estar
atualmente afastado para cursar o mestrado e de acordo com o previsto na Lei nº 8.112/90, Art. 96-A § 4º Os servidores
beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após
o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009), tal fato que o próprio
interessado incluiu nos autos deste processo na folha 05, se referindo ao afastamento para cursar o doutorado”. Decisão:
aprovado por maioria, registrando-se 01 (um) voto contrário. INFORMES GERAIS: Dando início aos informes, o Conselheiro Caio
de Meneses Cabral manifestou descontentamento com o resultado do Edital de Bolsas de Extensão PREX – 2017, informando que
o mesmo fora publicado e “não foi nem um pouco satisfatório” visto que apenas 02(dois) projetos de extensão do CPCE foram
aprovados, dentre, aproximadamente, 20 (vinte) projetos apresentados, causando “comprometimento no pilar bolsista de extensão
em 2017”, propondo “solicitar um parecer coletivo da razão pela qual todos esse processos não foram aprovados”, justificando o
caráter extraordinário da extensão e, ainda, para que no próximo edital “estivéssemos melhor e mais bem capacitados(...) para
que a gente aproveite melhor esses editais (...) para fortalecer o campus e a nossa região”. Respondeu-lhe o Senhor Presidente
que estava verificando o que houve, junto a Pró-Reitoria de Extensão e aguardava manifestação da mesma e, assim que
obtivesse um esclarecimento da PREX, os coordenadores dos projetos de extensão seriam informados. Reportando-se a esse
assunto, a Conselheira Luciana Barboza Silva participou ao Conselho que, a exemplo de outros anos, em, no máximo, duas
semanas, cada professor que enviou projeto receberia avaliação da planilha de pontuação e o parecer em relação a seu projeto.
Em seguida, o Senhor Presidente antecipou que em 13 de março do ano em curso, às 19h, seriam realizadas as cerimônias de
Posse da Nova Diretoria deste Campus, a Inauguração do Prédio de Pós-Graduação e Solenidade Comemorativa dos 10 anos de
existência do CPCE, convidado a todos os Conselheiros a se fazerem presentes às solenidades. Encerrou seus informes,
agradecendo à Vice-Diretora e informando que esta seria a última reunião ordinária da atual gestão. Sendo a palavra cedida à
Conselheira Luciana Barboza Silva, esta participou ao Conselho que nos dias 29 e 30 de março, seria ministrado um curso de
Redação Científica pelo Prof. Dr. Gilson Volpato, no auditório do CCN, do Campus Sede (já que o mesmo, instado, por esta
Conselheira, várias vezes a ministrar o curso no CPCE, não pudera atender seu convite) e as inscrições seriam feitas na Secretaria
do Curso de Pós-Graduação em Fitotecnia, a um valor de R$20,00 (vinte Reais), acrescentou, ainda, que haveria ônibus disponível
para os discentes dos cursos de Pós-Graduação, solicitando ampla divulgação. Finalizando os informes, o Conselheiro Silvokleio
da Costa Silva inteirou o Conselho que estavam sendo realizadas na Secretaria da Direção, as inscrições para processo de
seleção para contratação de professores substitutos nas áreas de Zootecnia, Letras, Bioquímica, Botânica e Genética e Evolução,
solicitando, igualmente, divulgação. 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, 07 de abril de 2017
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