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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 5 / 2022 - CPCE (11.00.30) 
 
Nº do Protocolo: 23111.022824/2022-50

Teresina-PI, 20 de Maio de 2022

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na
Cidade de Bom Jesus (PI), através de videoconferência, atendendo a Resolução Nº 015/2020 -
CONSUN, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Everaldo Moreira da Silva, realizou-
se a Centésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Manifestaram sua presença
os (as) Conselheiros (as): Andressa Ribeiro, Antônio Francisco da Silva Lisboa Neto,
Fernanda Patrícia Gottardi, José Wellington Batista Lopes, Kamilla Dias Pessoa, Larissa de
Oliveira Fontes, Leonardo Atta Farias, Marcos dos Santos Lopes, Marcus Vinicius Beserra dos
Santos, Marília Beatriz Ferreira Abdulmassih, Rodolfo Molinário de Souza, Ronny Sobreira
Barbosa, Sheila Kelly Paulino Nogueira, Silvokleio da Costa Silva, Sinevaldo Gonçalves de
Moura, Sueli Rodrigues, Tairon Pannunzio Dias e Silva, Valcilene Rodrigues da Silva e Vilian
de Sousa Matos. Justificaram ausência à reunião, a/os Conselheira (os) Kelci Anne Pereira,
Rafael de Souza Miranda e Daniel Pires Coutinho (Este último o fez após a reunião).
Constatada a presença de quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão. EXPEDIENTE:
foi colocada em votação a ata da Centésima Quarta Reunião Ordinária, enviada,
antecipadamente, a todos/as os/as Conselheiros/as, sendo aprovada por maioria, com 2 (duas)
abstenções, registrando-se a correção ortográfica feita pelo Cons. Silvokleio da Costa Silva.
ORDEM DO DIA: Processo Nº 23111.010289/2022-62; Interessado: Prof. Me. Gleison de
Andrade Rodrigues; Assunto: Solicita Renovação de Afastamento para Continuar Curso de
Doutorado; Relator: Cons. Antônio Francisco da Silva Lisboa Neto. A presente solicitação
trata-se de renovação de afastamento integral para prosseguir o curso de Doutorado em
Química, área de concentração Química Inorgânica, na Universidade Federal do Piauí,
Campus Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina, por um período de um (01) ano, a
partir de 15 de março de 2022, cujo processo foi protocolado em 07.03.2022. Com a palavra, o
relator apresentou a relação de todos os documentos apensados nos autos e, como a solicitação
atendia a todos os “requisitos estabelecidos nas resoluções do CEPEX 186/06 e suas alterações
previstas na resolução 165/07”, manifestou seu parecer favorável. Decisão: aprovado por
maioria, registrando-se 01(uma) abstenção. INFORMES GERAIS: Manifestando-se no chat,
o Cons. Ronny Sobreira Barbosa, considerando o fim do presente período letivo, indagou se a
reunião ordinária do conselho, prevista para 31 de maio, seria mantida? Respondeu-lhe o
Senhor Presidente que, possivelmente, não, e seria enviado email a todos os conselheiros
acerca da remarcação desta. Dando seguimento, o Senhor Presidente apresentou os informes
pertinentes à Direção. 1. Informou que recebera ofício do Presidente da Associação dos
Produtores Rurais da Serra Branca, Uruçuí (PI), convidando o CPCE a participar do evento
intitulado “EXPOSOJA” que seria realizado de 5 a 7 de maio, fazendo saber que foram
disponibilizadas 02(duas) vans para participação no citado evento, bastando apenas que se
apresentasse um responsável (técnico ou professor) para acompanhar os participantes na
viagem; 2. Informou que tomara posse, no dia anterior à presente reunião, a professora para
área de sociologia, do curso de Licenciatura em Educação do Campo, a fim de repor a vaga
gerada com a redistribuição do Prof. Ozaias Antonio Batista; 3. Fora removida, por motivos de
saúde, a Técnica de Laboratório Mariana Lenara de Andrade Masrua, para o Centro de
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Ciências da Saúde, no Campus sede o que demandou readequação de servidores, sendo o
Técnico de Laboratório Alisson Franco Torres da Silva, que prestava colaboração à
administração do CPCE, removido para o laboratório em que a servidora atuava, retornando ao
cargo para o qual fora investido; 4. Fora designada, pela empresa de manutenção predial
contratada para prestar serviços ao CPCE, uma equipe fixa que ficaria fazendo a
manutenção/reparos no Campus. No momento, estavam em manutenção as calçadas do CPCE
e, solicitando auxilio, instou os conselheiros que, caso vissem algum setor necessitando de
reparos, informassem a administração, através do email: manutencaopredial.cpce@ufpi.edu.br;
5. Participou a todos que estava tramitando na UFPI o calendário acadêmico para 2022.1, cujo
início do período letivo estava previsto para 20 de junho e seria deliberado na reunião do
CEPEX a ser realizada em 09 de maio; 6. Fez saber que na data da presente reunião (27 de
abril) recebera convocatória para participar de reunião com a administração superior
juntamente com todos os pró-reitores e diretores para tratar de retorno presencial, colocando-se
à disposição para expor as deliberações que seriam tomadas nessa reunião após o término da
mesma. Prosseguindo, ao aproximar-se o término dos informes, o Cons. Silvokleio da Costa
Silva, tomou a palavra para informar que lhe fora feita, por um colegiado, certa solicitação a
fim de ser apresentada ao CEPEX, porém sugeria que a mesma fosse apresentada em forma de
proposição formal, de maneira que as outras coordenações tomassem parte para bem
fundamentá-la. Dando sequência, o Cons. Ronny Sobreira Barbosa ponderou que a elaboração
do calendário acadêmico redundava sempre na mesma problemática: número reduzido de dias
letivos e incompatibilidade dos dias letivos da UFPI com as escolas em que seus filhos
estudavam, dificultando o gozo de férias em família, solicitando a intervenção do representante
do CPCE, Prof. Dr. Silvokleio da Costa Silva, junto aos Conselhos Superiores para que o
mesmo expusesse essa demanda junto ao CEPEX quando da elaboração do calendário
acadêmico. Redarguiu-lhe o conselheiro representante do CPCE que era de mesma opinião,
entretanto, para o referido intento, deveria ser apresentada uma proposição formal como dantes
mencionado, para que este a levasse ao CEPEX, devidamente ratificada e embasada pelos
colegiados do CPCE. Reportando-se a esse informe, a Coordenadora do Curso de Engenharia
Agronômica, Prof. Dra. Larissa de Oliveira Fontes, fez saber que a proposta apresentada pelo
Cons. Ronny Sobreira Barbosa seria debatida na próxima reunião desse Colegiado, concitando
aos coordenadores presentes a fazer o mesmo a fim de consolidar essa proposição. Sem mais
nada havendo a informar, 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 maio de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 09:50 ) 
ANDRESSA RIBEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2059560 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 27/05/2022 16:54 ) 
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

LISBOA NETO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1090052 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 10:27 ) 
EVERALDO MOREIRA DA SILVA 

DIRETOR 
Matrícula: 1979669 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 11:39 ) 
FERNANDA PATRICIA GOTTARDI 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1773208 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 14:51 ) 
JOSE WELLINGTON BATISTA LOPES 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 11:47 ) 
LARISSA DE OLIVEIRA FONTES 
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COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2261234 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 1692509 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 19:39 ) 
LEONARDO ATTA FARIAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1671082 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/06/2022 14:37 ) 
MARCUS VINICIUS BESERRA DOS

SANTOS 
TECNICO DE LABORATORIO AREA 

Matrícula: 1219474 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 14:30 ) 
MARILIA BEATRIZ FERREIRA

ABDULMASSIH 
COORDENADOR DE CURSO 

Matrícula: 1930394 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 16:27 ) 
RODOLFO MOLINARIO DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1982169 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 11:38 ) 
RONNY SOBREIRA BARBOSA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1081793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 11:35 ) 
SHEILA KELLY PAULINO NOGUEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1243963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 12:09 ) 
SILVOKLEIO DA COSTA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1580163 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 19:51 ) 
SINEVALDO GONCALVES DE MOURA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1641780 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 12:09 ) 
SUELI RODRIGUES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1315148 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 16:29 ) 
TAIRON PANNUNZIO DIAS E SILVA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 4077023 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 15:32 ) 
VALCILENE RODRIGUES DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2422121 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/05/2022 11:31
) 

KAMILLA DIAS PESSOA 
Matrícula: 20189032626 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 20/05/2022 17:07
) 

MARCOS DOS SANTOS LOPES 
Matrícula: 20179147620 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/05/2022 08:55
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) 
VILIAN DE SOUSA MATOS 

Matrícula: 20209071682 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://www.sipac.ufpi.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: 6b49b383d5

https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

