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02/06/2021 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Piauí, 1 

realizada no dia dois de junho de dois mil e vinte e um. Constatada a existência de quórum às dez horas e cinco minutos através 2 

de videoconferência. Conselheiros Presentes: Acácio Salvador Veras e Silva, Adriana Maria Viana Nunes, Aldeídia Pereira de 3 

Oliveira, Angelo Brito Rodrigues, Arquimedes Cavalcante Cardoso, Carmen Milena Rodrigues Siqueira Carvalho, Dionis de 4 

Castro Dutra Machado, Érika de Araújo Abi-chacra, Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino, Francisca Tereza de Galiza, 5 

Francisco Leonardo Torres Leal, Geânia de Sousa Paz Lima, Gerardo Vasconcelos Mesquita, Hilris Rocha e Silva, Ione Maria 6 

Ribeiro Soares Lopes, Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes, Janete de Páscoa Rodrigues, João Marcelo de Castro Sousa, José 7 

de Sousa Lima Neto, Josete Veras Viana Portela, Karla Andrade Oliveira, Lauro Lourival Lopes Filho, Lívia Aguiar Santos N. 8 

Lima, Luciano da Silva Lopes, Ludmila Tolstenko Nogueira, Luiz Ayrton Santos Júnior, Maíra Soares Ferraz, Márcia Teles de 9 

Oliveira Gouveia, Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas, Marcoeli Silva de Moura, Maria Eliete Batista Moura, Maria Zélia de 10 

Araújo Madeira, Maurício Batista Paes Landim, Monica Fortes Napoleão do Rego, Otacílio Batista de Sousa Netto, Poliana 11 

Cristina de Almeida Fonseca, Regina Maria Sousa de Araújo, Sérgio Araújo Machado, Stella de Noronha Campos Mendes, 12 

Telma Maria Evangelista de Araújo, Veruska Cavalcanti Barros e Zulmira Lúcia Oliveira Monte. Conselheiros Representados: 13 

Nenhum. Conselheiros que justificaram ausência: Gilmara Péres Rodrigues, Vagner José Mendonça e Waleska Ferreira de 14 

Albuquerque. Conselheiros Ausentes: Abel de Barros Araújo Filho, Ahecio Kleber Araújo Brito, Avelar Alves da Silva, Bruno 15 

Guedes Alcoforado Aguiar, Caroline de Deus Tupinambá Rodrigues Gonçalves, Catarina Fernandes Pires, João Paulo Jacob 16 

Sabino, Karla Rovaris da Silva, Liana Maria Medeiros de Vasconcelos, Michelle Chintia Rodrigues de Sousa, Sérgio Luiz Galan 17 

Ribeiro e Valdimar da Silva Valente. EXPEDIENTE: A Reunião do Conselho Departamental foi presidida pela Diretora Pro 18 

Tempore do Centro de Ciências da Saúde - CCS e Presidente deste Conselho, Professora Doutora Kelly Palombit, momento em 19 

que declarou aberta a sessão, submetendo à votação a Ata da reunião passada (06/05/2021), sendo esta aprovada por maioria 20 

absoluta dos Conselheiros presentes no momento. Antes de iniciar a apreciação e votação dos processos, houve alguns 21 

esclarecimentos e opiniões favoráveis ao novo formato desta reunião em que ela agora terá início com a apreciação dos processos 22 

e será finalizada com os informes e avisos necessários. Também foi discutido sobre a Ata, onde esta será sempre enviada ao 23 

SIPAC para a coleta de assinatura dos conselheiros após a sua aprovação na Reunião. ORDEM DO DIA: 1. Processo nº 24 

010540/2021-78. Interessado(a): Carla Patrícia de Carvalho Oliveira. Assunto: Solicitação de afastamento das atividades para 25 

cursar Doutorado. Relator(a): Zulmira Lúcia Oliveira Monte. Após o relato da Professora Zulmira, a Presidente do Conselho 26 

abriu para discussão. Por se tratar de um Processo que havia sido relatado na Reunião do Conselho Departamental do CCS do 27 

dia 06/05/2021 e entrado em diligência, havendo necessidade de ser apreciado novamente, já que o devido processo necessitava 28 

de documentos considerados extremamente importantes para seu andamento em instâncias superiores, a relatora Zulmira Lúcia 29 

Oliveira Monte constatou que tudo que havia sido solicitado pela relatora Karla Andrade Oliveira (que agora encontra-se afastada 30 

das atividades cursando pós-doutorado) foi atendido. Acrescentou ainda que a solicitante melhorou o plano de trabalho e colocou 31 

um plano pertinente das atividades que serão desenvolvidas no Doutorado. A Professora Zulmira Lúcia Oliveira Monte 32 

complementou que a requerente teve que estender o período do afastamento, que, segundo o novo decreto, o afastamento tem 33 

que ser realizado em tempo integral do doutorado, não sendo mais possível solicitar afastamento por um ano e posteriormente 34 

solicitar renovação por mais um ano. E acrescentou ainda, que de acordo com informações recebidas, não existe mais a figura 35 

da prorrogação do curso, reforçando a importância de se encerrar o doutorado dentro do prazo estipulado de quatro anos. A 36 

relatora frisou que a principal exigência da Superintendência de Recurso Humanos é que o afastamento só pode ser realizado 37 

mediante a emissão do Ato da Reitoria. O conselheiro Arquimedes Cavalcante Cardoso solicitou a palavra e questionou se o 38 

professor afastado pode continuar participando de comissões ou colegiados. A relatora se manifestou falando que do seu ponto 39 

de vista, o afastamento é total, não existindo mais afastamento parcial, o que impossibilita o professor afastado de participar de 40 

atividades da Instituição. O conselheiro Acácio Salvador Veras e Silva acrescentou que há um impeditivo na participação em 41 

qualquer ação da Universidade, inclusive até existe uma quilometragem que deve ser obedecida, onde o docente precisa 42 

obrigatoriamente estar na cidade onde foi autorizado o afastamento. A conselheira Telma Maria Evangelista de Araújo 43 

acrescentou que com a pandemia, não está sendo obrigatório este afastamento, mas que realmente não pode participar de 44 

atividades da UFPI. O conselheiro José de Sousa Lima Neto solicitou a palavra e agradeceu a relatora pela análise a apresentação 45 

minuciosa do Processo, e a adequação à nova realidade, de acordo com o decreto de 2019. A relatora aproveitou e acrescentou 46 

que a certidão negativa correcional fornecida pela Unidade Seccional de Correição da UFPI é extremamente importante, 47 

reforçando que sem ela o processo não segue adiante. O Professor Acácio Salvador Veras e Silva também parabenizou a relatora 48 

pelo esforço da atualização da Legislação, e acrescentou que quando houver regulamentação interna, a Legislação deve ser 49 



respeitada, e os documentos acessórios, que sejam impeditivos do seu andamento, devem ser acrescentados. O Professor ainda 50 

sugeriu que a relatora fizesse um extrato de toda a documentação necessária para este tipo de solicitação, facilitando relatos 51 

futuros. Após a discussão do relato, a Presidente do Conselho abriu para votação. Parecer: Favorável. Decisão: Aprovado por 52 

maioria. 2. Processo nº 003147/2021-63. Interessado(a): Fábio Solon Tajra. Assunto: Solicitação de criação e oferta de Curso 53 

de Especialização em Gestão em Saúde Pública. Relator(a): Érika de Araújo Abi-chacra. Após o relato, foi aberto para 54 

discussão. A conselheira Veruska Cavalcanti Barros solicitou a palavra e informou que juntamente com a conselheira Érika de 55 

Araújo Abi-chacra, essa seria a última reunião que ambas participam, visto que os seus Atos estão próximos de expirar, e 56 

aproveitou para agradecer a oportunidade de colaborar com o Centro. A conselheira parabenizou a proposta de curso do Professor 57 

Fábio Solon Tajra, e ainda acrescentou o quão pertinente e urgente é este projeto de especialização, visto que munícipios menores 58 

necessitam ter esse novo olhar para esta nova realidade de transformar as evidências em ações públicas. A Professora Veruska 59 

Cavalcanti Barros ainda questionou se o interessado apresentou um plano final de ações internas relacionado à Covid-19, visto 60 

que pode ser solicitado posteriormente. A relatora Érika de Araújo Abi-chacra informou que essa questão não foi especificada, 61 

mas que com certeza terá resultados positivos nesse sentido. O conselheiro Otacílio Batista de Sousa Netto questionou se o curso 62 

terá financiamento ou se o aluno matriculado pagará pelo curso, e a relatora respondeu que será um curso autossustentável, que 63 

irá se manter de acordo com o pagamento das mensalidades pelos alunos. Acrescentou ainda que tudo foi detalhado na planilha 64 

orçamentária. O Professor Gerardo Vasconcelos Mesquita solicitou a palavra para reforçar a relevância do projeto apresentado. 65 

Em seguida, o conselheiro Luiz Ayrton Santos Júnior questionou se uma Instituição Pública poderia realizar cursos pagos, e 66 

Professor Acácio Salvador Veras e Silva explicou que essa questão já está regulamentada há algum tempo. O conselheiro José 67 

de Sousa Lima Neto solicitou a palavra e acrescentou que cursos de extensão que usam as dependências da Universidade, não 68 

podem ser pagos. Para um curso ser na modalidade paga, é necessário escrever todo um processo deixando claro que será cobrada 69 

a inscrição dos participantes, e que o responsável pelo projeto deverá arcar com os custos do uso da máquina UFPI, como por 70 

exemplo, auditórios. O conselheiro Arquimedes Cavalcante Cardoso acrescentou que toda parte financeira é realizada pela 71 

FADEX, e o conselheiro Acácio Salvador Veras e Silva concordou, reforçando que existe toda uma regulamentação sobre esse 72 

assunto. Após a discussão, o parecer da relatora foi para votação. Parecer: Favorável. Decisão: Aprovado por maioria. Após 73 

todos os processos terem sidos apreciados e votados, a Presidente informou a todos sobre a solicitação do Comitê de Ética em 74 

Pesquisa Humana da UFPI, para a atualização de seu quadro, com a indicação de três membros titulares e dois suplentes. Foi 75 

decidido enviar estes nomes posteriormente, devido ao interesse dos que estão em continuar a fazer parte desta comissão, visto 76 

que na indicação do ano passado, os membros não foram convocados. Logo após, o conselheiro Acácio Salvador Veras e Silva, 77 

forneceu alguns informes sobre o andamento dos trabalhos já realizados pela Comissão de atualização do Regimento do CCS, 78 

prestando contas de certa forma, sobre as reuniões e a revisão já realizada de vinte dos oitenta artigos que fazem parte do 79 

Regimento. O Professor José de Sousa Lima Neto até indagou o mesmo sobre a existência deste documento digitado, mas que 80 

devido ao mesmo ser de meados dos anos oitenta, não existe essa versão digitalizada, pelo processo de informatização da UFPI 81 

não ser avançada naquele período, e por isso os trabalhos seguirem um pouco lentamente, mas que continuam sendo realizados. 82 

A conselheira Telma Maria Evangelista de Araújo deu informes sobre o início da vacinação contra a Covid-19 dos docentes e 83 

alunos participantes de estágios e internatos, devido aos mesmos frequentarem ambientes e locais de risco, que foi algo bastante 84 

comemorado, pois foi uma luta para conseguir esta vacinação aos envolvidos neste processo. Para finalizar, a conselheira Carmen 85 

Milena Rodrigues Siqueira Carvalho, indagou se haveria ou não aulas no feriado de Corpus Christi, a Presidente Kelly Palombit 86 

a respondeu que não, já que havia saído a informação no Diário Oficial da União – DOU, que seria feriado na quinta-feira e 87 

ponto facultativo na sexta-feira, pois, o mesmo não havia sido antecipado pelo Governo Federal. Sem nada mais havendo, a 88 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, Eu, Altemar Siriano do Nascimento, lavrei a 89 

presente Ata, que após lida e achada conforme, será assinada pela Presidente e demais Conselheiros presentes. 90 
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