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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Departamental do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Piauí, 1 

ocorrida no dia quatro de agosto de dois mil e vinte e um. Constatada a existência de quórum às nove horas e seis minutos através 2 

de videoconferência. Conselheiros Presentes: Abel de Barros Araújo Filho, Adriana Maria Viana Nunes, Ahecio Kleber Araújo 3 

Brito, Aldeídia Pereira de Oliveira, Arquimedes Cavalcante Cardoso, Avelar Alves da Silva, Carmen Milena Rodrigues Siqueira 4 

Carvalho, Catarina Fernandes Pires, Daniela Reis Joaquim de Freitas, Dionis de Castro Dutra Machado, Fabrício Eduardo Rossi, 5 

Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino, Francisca Tereza de Galiza, Geânia de Sousa Paz Lima, Gerardo Vasconcelos Mesquita, 6 

Gilmara Péres Rodrigues, Hilris Rocha e Silva, Ione Maria Ribeiro Soares Lopes, Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes, João 7 

Paulo Jacob Sabino, Josie Haydée Lima Ferreira Paranaguá, Karla Rovaris da Silva, Lauro Lourival Lopes Filho, Ludmila 8 

Tolstenko Nogueira, Luiz Ayrton Santos Júnior, Maíra Soares Ferraz, Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas, Maria Eliete Batista 9 

Moura, Maria Zélia de Araújo Madeira, Maurício Batista Paes Landim, Michelle Chintia Rodrigues de Sousa, Monica Fortes 10 

Napoleão do Rego, Poliana Cristina de Almeida Fonseca, Raul Alves Feitosa, Regina Maria Sousa de Araújo, Rosimeire Ferreira 11 

dos Santos, Telma Maria Evangelista de Araújo, Valdimar da Silva Valente, Waldilleny Ribeiro de Araújo Moura, Waleska 12 

Ferreira de Albuquerque e Zulmira Lúcia Oliveira Monte. Conselheiros Presentes que não solicitaram a suspensão das férias: 13 

Angelo Brito Rodrigues, Caroline de Deus Tupinambá Rodrigues Gonçalves, Francisco Leonardo Torres Leal, João Marcelo de 14 

Castro Sousa, Josete Veras Viana Portela e Lívia Aguiar Santos N. Lima. Conselheiros Representados: Girlene Soares de 15 

Figueiredo e Marcoeli Silva de Moura respectivamente por Vagner José Mendonça e Cacilda Castelo Branco Lima. Conselheiros 16 

com ausências justificadas: José de Sousa Lima Neto, Liana Maria Medeiros de Vasconcelos, Luciano da Silva Lopes, Márcia 17 

Teles de Oliveira Gouveia, Otacílio Batista de Sousa Netto e Sérgio Araújo Machado. Conselheiros Ausentes: Nenhum, devido 18 

ao período de férias dos docentes. EXPEDIENTE: A Reunião Extraordinária do Conselho Departamental foi presidida pela 19 

Diretora Pro Tempore do Centro de Ciências da Saúde - CCS e Presidente deste Conselho, Professora Doutora Kelly Palombit, 20 

momento em que declarou aberta a sessão, submetendo à votação a Ata da reunião anterior (27/07/2021), sendo esta aprovada 21 

por unanimidade. ORDEM DO DIA com Pauta em regime de urgência: 1. Processo nº 030821/2021-56. Interessada: 22 

Comissão eleitoral do CCS. Assunto: Encaminha o relatório da Comissão eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretora(a) 23 

do CCS/UFPI para o quadriênio 2021/2025. Relator: Ahecio Kleber Araújo Brito. Como a conselheira Waleska Ferreira de 24 

Albuquerque havia solicitado vistas ao Processo na última Reunião, a Presidente Kelly Palombit solicitou que a conselheira 25 

fizesse suas considerações. Inicialmente, a conselheira solicitou que constasse em Ata seu descontentamento com a convocação 26 

desta reunião extraordinária no momento das férias docentes, pela dificuldade que a conselheira e demais colegas tiveram para 27 

se organizar e poder participar. Acrescentou ainda que, no momento, o SIGAA passa por instabilidade e que a Superintendência 28 

de Tecnologia da Informação (STI) enviou um Memorando Circular informando que haveria o desligamento do seu Datacenter 29 

do dia 29 de julho a 01 de agosto de 2021, reforçando a dificuldade em solicitar a suspensão das férias para uma reunião nesse 30 

período. A conselheira afirmou ainda não saber se suas férias haviam sido interrompidas ou não, pois não havia recebido o 31 

comunicado oficial da Superintendência de Recursos Humanos (SRH), o que poderia inviabilizar esta reunião, pois, de acordo 32 

com o Art. 43 do Regimento Geral da UFPI, em seu parágrafo 2, os conselheiros não podem estar presentes, tendo voz e voto 33 

em uma reunião, estando afastados por qualquer que seja o motivo. A conselheira ainda demonstrou seu descontentamento com 34 

a urgência que foi dada para essa Reunião, entendendo a importância da pauta, mas não a sua urgência, visto que este processo 35 

se posterga há mais de 8 meses. Posteriormente, a conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque passou para suas colocações da 36 

vista do processo, onde solicitou ao relator que a carta de repúdio da Chapa 02, lida na última reunião, fosse inserida ao processo 37 

do relatório da comissão eleitoral e solicitou que o relator fizesse menção e esclarecimentos em seu relato sobre a denúncia e 38 

advertência sofrida pela Chapa 01, devido irregularidade em publicações feitas no WhatsApp e no Site da UFPI; solicitou também 39 

o apensamento do processo nº 07921/2021-78 ao atual processo, pois na opinião da conselheira se trata de uma continuação e 40 

não de dois casos separados, podendo servir de subsídio para que o relator faça seu devido parecer com mais informações 41 

melhorando seu embasamento para o mesmo; a conselheira ainda gostaria que fosse esclarecido o motivo das prestações de 42 

contas das chapas não terem sido inseridas no processo anterior (processo nº 07921/2021-78), de acordo com o item 5.4 do Edital 43 

01/2020 e Art. 23 da Resolução nº 35/2020, onde fala que as prestações de contas devem ser enviadas em até 03 dias úteis após 44 

a consulta universitária, sendo que esta consulta ainda estava em vigor, já que a efetiva anulação do processo somente aconteceu 45 

com a Resolução nº 29 de 22/06/2021; e por fim, a conselheira solicitou que fosse inserido no processo os e-mails encaminhados 46 

pelas chapas para a comissão eleitoral confirmando que estas enviaram suas prestações de conta nos prazos estabelecidos, para 47 

garantir transparência e legitimidade do processo eleitoral. Logo após a explanação da conselheira Waleska Ferreira de 48 

Albuquerque, a presidente do Conselho, Kelly Palombit, fez alguns esclarecimentos sobre a convocação da reunião 49 



extraordinária. A professora Kelly Palombit afirmou que na última reunião do Conselho Departamental do CCS, realizada no 50 

dia 27/07/2021, após a solicitação e atendimento da vista do Processo, ficou combinado que essa próxima reunião seria marcada. 51 

No dia até foi sugerido pelos conselheiros presentes que a reunião poderia ser na sexta-feira (30/07/2021) ou segunda-feira 52 

(02/08/2021) seguinte, mas a Presidente do Conselho optou por marcar na quarta-feira (04/08/2021), levando em consideração 53 

os problemas no sistema e o tempo necessário para fazer a solicitação da interrupção das férias à SRH. Informou ainda, que a 54 

convocatória da reunião extraordinária foi enviada no mesmo dia da última reunião (27/07/2021), com um comunicado sobre a 55 

solicitação antecipada da suspensão das férias para os conselheiros que tivessem interesse em participar desta reunião. A 56 

professora Kelly Palombit ainda reforçou que disponibilizou no grupo dos Conselheiros a relação dos professores que solicitaram 57 

a suspensão das férias e que foram atendidos. A presidente do Conselho informou que os conselheiros que estavam de férias e 58 

que não solicitaram a interrupção das férias, não teriam direito a voto na presente reunião, e que seriam computados apenas os 59 

votos dos conselheiros que não estavam de férias naquele dia e daqueles que realizaram a solicitação de interrupção. Dando 60 

continuidade à reunião, a Presidente do Conselho passou a palavra ao relator do processo, o conselheiro Ahecio Kleber Araújo 61 

Brito. Antes de ler o seu parecer, o relator fez alguns esclarecimentos, declarando que quando um conselheiro é escolhido para 62 

relatar um processo, ele precisa fazer a sua relatoria embasado no que tem em mãos, não podendo fazer menção do que não esteja 63 

no bojo do processo. Acrescentou ainda que o presente processo se encontra na pauta da reunião para ser homologado, e que o 64 

processo eleitoral foi finalizado quando a comissão eleitoral fez o encaminhamento da Ata final da eleição, reforçando que 65 

questões referentes ao processo eleitoral deveriam ter sido discutidas no processo eleitoral, e que nesse momento o processo 66 

encontra-se em fase de homologação. Posteriormente, o relator do processo, respondeu as colocações da conselheira Waleska 67 

Ferreira de Albuquerque, afirmando que o presente processo está com todos os documentos exigidos pela resolução que rege as 68 

eleições e que a carta de repúdio elaborada pela Chapa 02 não se trata de um documento estabelecido na resolução. Acrescentou 69 

ainda, que a carta foi lida na íntegra na reunião anterior pela representante da Chapa 02, constando na Ata. Sobre as possíveis 70 

irregularidades apresentadas pela conselheira e candidata Waleska Ferreira de Albuquerque, o relator respondeu que as mesmas 71 

foram mencionadas nas folhas 194 a 196 do devido processo. Sobre a solicitação de apensamento dos dois processos relacionados 72 

as eleições para Direção do CCS, o relator declarou que ele foi escolhido para relatar e emitir um parecer sobre o presente 73 

processo em discussão, e que não teve acesso ao processo anterior. Quanto ao motivo da ausência das prestações de contas no 74 

primeiro processo, o relator reforçou que não tinha como emitir opinião ou resposta acerca de um processo que não é o de sua 75 

relatoria. E quanto a inserção dos e-mails sobre a confirmação de envio e recebimento no processo, o relator afirmou que é a 76 

mesma situação da carta de repúdio, ambos não são exigidos pela Resolução que rege esta eleição, não sendo possível atender 77 

estas solicitações de inserção de tais documentos, e acrescentou que estes pedidos poderiam ter sido solicitados a comissão 78 

eleitoral, pois faz parte da consulta eleitoral. Com isso, o relator explanou a todos o seu parecer, informando que as indagações 79 

feitas pela conselheira não o fizeram mudar seu relatório, e leu a todos os presentes o seu parecer favorável a homologação do 80 

relatório da comissão eleitoral, sendo eleitos o Prof. Arquimedes Cavalcante Cardoso para Diretor e a Profa. Carla Maria de 81 

Carvalho Leite, para Vice-Diretora do Centro de Ciências da Saúde para o quadriênio 2021-2025, pois não encontrou nada que 82 

impediria o processo eleitoral de seguir adiante em suas tramitações, reafirmando que o presente processo encontra-se em 83 

conformidade com a Resolução 035/2020 CONSUN/UFPI. Posteriormente, a presidente do Conselho colocou o parecer do 84 

relator em discussão. A primeira a se pronunciar foi a conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque, manifestando discordância 85 

sobre o parecer, afirmando que quanto mais informações dos acontecimentos sobre o processo eleitoral, melhor o embasamento 86 

sobre uma eventual decisão favorável ou desfavorável acerca do mesmo, de forma que com o apensamento dos processos 87 

melhoraria substancialmente o parecer do relator, deixando registrado a sua indignação e repúdio sobre o não apensamento dos 88 

processos. Em seguida, o conselheiro Angelo Brito Rodrigues solicitou a palavra e demonstrou sua apreensão sobre a questão 89 

de poder ou não votar pois o mesmo, até aquele momento, não havia recebido a confirmação da interrupção de suas férias por 90 

parte da SRH. A presidente do Conselho solicitou ao conselheiro Angelo Brito Rodrigues que encaminhasse a Direção do CCS, 91 

cópia do Memorando Eletrônico que foi enviado à SRH. A professora Kelly Palombit afirmou que de acordo com informações 92 

recebidas da própria SRH, todas as solicitações de interrupção de férias para participar desta reunião, foram atendidas. Não 93 

havendo mais discussões sobre o parecer do relator, foi iniciada a votação do parecer pelos conselheiros, com o seguinte 94 

resultado: 34 votos favoráveis, 05 votos contrários e 02 abstenções. Parecer: Favorável. Decisão: Aprovado, portanto, 95 

homologado por maioria dos conselheiros do CCS. A conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque solicitou a explanação de 96 

seu voto e solicitou sua justificativa constada em Ata, o que lhe foi autorizado pela presidente. A conselheira informou sobre a 97 

sua “abstenção” na votação do parecer do relator, e como Chapa 02, a conselheira informou que iria manter a ética e o respeito 98 

ao processo, respeitando o Art. 46 do Regimento Geral da UFPI, em seu parágrafo 10, onde o membro interessado no processo 99 

não vota em assunto de interesses pessoais, e acrescentou que sua abstenção se deve também por não concordar com a 100 

desobediência aos padrões democráticos, éticos e de respeito com a comunidade do CCS.  2. Elaboração da Lista Tríplice: 101 

Após a homologação do resultado da consulta eleitoral, a Presidente do Conselho informou que seria necessário elaborar a lista 102 

tríplice para ser encaminhada ao Conselho Universitário. Foi sugerido pela Presidente do Conselho, que seguindo o resultado da 103 

consulta à comunidade universitária e o relatório final da comissão eleitoral, os candidatos das Chapas 01 e 02 fossem inscritos 104 

nas listas, ficando a terceira vaga aberta para inscrição de demais nomes interessados. A professora Kelly Palombit abriu para 105 



discussão ou para outras sugestões ou discordâncias. O conselheiro Raul Alves Feitosa solicitou a palavra e agradeceu em nome 106 

da Comissão Eleitoral, todo apoio recebido de toda comunidade e dos candidatos das Chapas 01 e 02. Agradeceu a todos os 107 

membros da comissão eleitoral que contribuíram de forma decisiva para que esse processo eleitoral fosse finalizado e 108 

homologado. O conselheiro ainda compartilhou a experiência árdua enfrentada por ele e pelos membros da comissão nesse longo 109 

processo de consulta eleitoral, e aproveitou para formalizar, juntamente com a conselheira Poliana Cristina de Almeida Fonseca, 110 

o encerramento dos trabalhos da comissão eleitoral. Continuando, o conselheiro Raul Alves Feitosa concordou em deixar as duas 111 

chapas que já concorreram no processo eleitoral e sugeriu os nomes dos conselheiros Telma Maria Evangelista de Araújo como 112 

Diretora e Gerardo Vasconcelos Mesquita como Vice-Diretor, para ocuparem a terceira vaga. O conselheiro Gerardo 113 

Vasconcelos Mesquita solicitou a palavra e sugeriu a inscrição da Chapa da Professora Lis Cardoso Marinho Medeiros, que 114 

concorreu na primeira consulta. A conselheira Dionis de Castro Dutra Machado solicitou a palavra e emitiu opinião contrária a 115 

inclusão do nome da professora Lis Marinho, visto que a mesma não estava presente na reunião para confirmar seu interesse ou 116 

não em participar da lista, e por constar no processo que foi homologado anteriormente, a desistência da sua chapa, sugerindo 117 

que fosse indicado o nome de professores que estivessem presentes na reunião. Os dois professores indicados, Telma Maria 118 

Evangelista de Araújo e Gerardo Vasconcelos Mesquita, aceitaram que seus nomes fossem colocados na lista tríplice, caso não 119 

tivessem objeções por parte do Conselho. Não havendo mais inscrições ou outras colocações ou discordâncias por parte dos 120 

conselheiros, a presidente do Conselho colocou as duas listas para votação, lista para Diretor(a), composta por 1º Arquimedes 121 

Cavalcante Cardoso, 2º Waleska Ferreira de Albuquerque e 3º Telma Maria Evangelista de Araújo, e lista para Vice-Diretor(a), 122 

composta por 1º Carla Maria de Carvalho Leite, 2º Dorcas Lamounier Costa e 3º Gerardo Vasconcelos Mesquita, sendo 123 

aprovadas por maioria do Conselho Departamental do CCS (Lista para Diretor(a) do CCS: 32 votos favoráveis, 04 abstenções e 124 

01 voto contrário; Lista para Vice-Diretor(a) do CCS: 31 votos favoráveis, 05 abstenções e 01 voto contrário). O conselheiro 125 

Gerardo Vasconcelos Mesquita pediu a palavra fazendo um apelo para todos os conselheiros, para que que todos virassem esta 126 

página relacionada as eleições do CCS, para que este Centro pudesse voltar o mais rapidamente as suas normalidades 127 

administrativas e que neste momento, a união e não a divisão, iria conseguir fazer com que as coisas melhorassem, deixando 128 

tudo mais fácil e tranquilo ao andamento dos devidos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença 129 

de todos e encerrou a reunião. E, para constar, Eu, Altemar Siriano do Nascimento, lavrei a presente Ata, que após lida e achada 130 

conforme, será assinada pela Presidente e demais Conselheiros presentes. 131 
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