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

no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um. Constatada a existência de quórum às nove horas e sete minutos através de 2 

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

Brito, Arquimedes Cavalcante Cardoso, Avelar Alves da Silva, Caroline de Deus Tupinambá Rodrigues Gonçalves, Catarina 4 

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

Vasconcelos Mesquita, Girlene Soares de Figueiredo, Hilris Rocha e Silva, Ione Maria Ribeiro Soares Lopes, Ivone Freires de 6 

Oliveira Costa Nunes, José de Sousa Lima Neto, Josete Veras Viana Portela, Josie Haydée Lima Ferreira Paranaguá, Karla 7 

Rovaris da Silva, Lauro Lourival Lopes Filho, Luciano da Silva Lopes, Ludmila Tolstenko Nogueira, Luiz Ayrton Santos Júnior, 8 

Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas, Maria Eliete Batista Moura, Maria Zélia de Araújo Madeira, Maurício Batista Paes 9 

Landim, Michelle Chintia Rodrigues de Sousa, Monica Fortes Napoleão do Rego, Otacílio Batista de Sousa Netto, Poliana 10 

Cristina de Almeida Fonseca, Raul Alves Feitosa, Regina Maria Sousa de Araújo, Telma Maria Evangelista de Araújo, Valdimar 11 

da Silva Valente, Waldilleny Ribeiro de Araújo Moura e Waleska Ferreira de Albuquerque. Conselheiros Representados: 12 

Aldeídia Pereira de Oliveira, Carmen Milena Rodrigues Siqueira Carvalho, Fernanda Valéria Silva Dantas Avelino e Francisca 13 

Tereza de Galiza, respectivamente por Fernanda Regina de Castro Almeida, Ana Caroline Ramos de Brito, Patrícia Maria Gomes 14 

de Carvalho e Lívia Carvalho Pereira. Conselheiros que justificaram ausência: João Paulo Jacob Sabino, Liana Maria 15 

Medeiros de Vasconcelos, Maíra Soares Ferraz, Márcia Teles de Oliveira Gouveia, Marcoeli Silva de Moura. Conselheiros 16 

Ausentes: Angelo Brito Rodrigues, Francisco Leonardo Torres Leal, Geânia de Sousa Paz Lima, Gilmara Péres Rodrigues, João 17 

Marcelo de Castro Sousa, Karla Andrade Oliveira, Lívia Aguiar Santos N. Lima, Sérgio Araújo Machado e Zulmira Lúcia 18 

Oliveira Monte. EXPEDIENTE: A Reunião do Conselho Departamental foi presidida pela Diretora Pro Tempore do Centro de 19 

Ciências da Saúde - CCS e Presidente deste Conselho, Professora Doutora Kelly Palombit, momento em que declarou aberta a 20 

sessão, submetendo à votação a Ata da reunião anterior (02/06/2021), sendo esta aprovada pela maioria absoluta dos Conselheiros 21 

presentes no momento. ORDEM DO DIA: 1. Processo nº 014880/2021-74. Interessado(a): Kelson James Almeida. Assunto: 22 

Solicitação de mudança de carga horária. Relator(a): Ivone Freires de Oliveira Costa Nunes.  Parecer: Favorável. Decisão: 23 

Aprovado por maioria. Este processo teve sua leitura interrompida, para conferência de alguns detalhes acerca do que pede a 24 

Resolução, mas o mesmo foi devidamente apreciado e votado e aprovado ao final da reunião. 2. Processo nº 023950/2019-18. 25 

Interessado(a): Luiz Ayrton Santos Júnior. Assunto: Solicitação de aumento de carga horária. Relator(a): Adriana Maria Viana 26 

Nunes. Parecer: Favorável com ressalvas (anexar Ata da Assembleia Departamental já realizada para seguir trâmite processual). 27 

Decisão: Aprovado por maioria. 3. Processo nº 028370/2021-79. Interessado(a): Grazielle Roberta Freitas da Silva. Assunto: 28 

Solicitação de licença capacitação docente. Relator(a): Josie Haydée Lima Ferreira Paranaguá.  Parecer: Diligência (devolver 29 

ao interessado para que o mesmo insira mais documentos e fundamente melhor a solicitação contida neste processo). Decisão: 30 

Aprovado por maioria. 4. Processo nº 030821/2021-56. Interessado(a): Comissão eleitoral do CCS. Assunto: Encaminha o 31 

relatório da Comissão eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretora(a) do CCS/UFPI para o quadriênio 2021/2025. 32 

Relator(a): Ahecio Kleber Araújo Brito. Antes da leitura do processo, a conselheira e candidata da Chapa 2 Waleska Ferreira 33 

de Albuquerque, solicitou a palavra, sendo atendida pela presidente do conselho. A candidata Waleska explicitou a todos os 34 

presentes uma carta de repúdio, sobre alguns acontecimentos relacionados à segunda consulta à comunidade acadêmica para 35 

Direção do CCS. A candidata afirmou que a sua chapa conduziu a campanha buscando obediência à estritos padrões da ética, 36 

respeito, cordialidade e democracia, e que na opinião das candidatas da Chapa 02, o mesmo comportamento não foi observado 37 

pelos membros da Chapa 01. E acrescentou ainda que gostaria de deixar registrado algumas atitudes realizadas pela Chapa 01, 38 

que as candidatas da Chapa 02 consideram não democráticas, não republicanas e não verdadeiras. A conselheira afirmou que a 39 

Chapa 01 trabalhou com promessas de vacinas, como vantagem aos eleitores, afirmando que tornaram realidade a vacina contra 40 

a Covid-19 para alunos dos cursos da saúde, assegurando 100% de imunização. A candidata ressaltou que a distribuição das 41 

vacinas faz parte do programa de enfrentamento à pandemia de Covid-19 do programa nacional de imunização do Ministério da 42 

Saúde brasileiro, via Sistema Único de Saúde, nos três níveis: federal, estadual e municipal. Acrescentou ainda que a definição 43 

da população a ser vacinada é dever e responsabilidade de Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, com aprovação da Comissão 44 

Intergestores Bipartite e não pode ser tomada como mérito de qualquer pessoa individualmente ou de qualquer Instituição da 45 

sociedade separadamente. Outra atitude relatada pela candidata Waleska, foi a vinculação da Chapa 01 à atual gestão da UFPI 46 

trazida pelo apoio público expresso do Vice-Reitor, Prof. Viriato Campelo, que, segundo seu relato, o Prof. Viriato afirmou 47 

durante a campanha e tem afirmado abertamente, ser ele o intermediador dos interesses do CCS junto à UFPI. A candidata 48 



acrescentou ainda que no período que antecedeu à consulta, houve publicação na página principal do site da UFPI, de matérias 49 

com pretenso caráter jornalístico informativo, onde o Professor Arquimedes Cardoso, coordenador do curso de Medicina e 50 

candidato a Diretor do CCS, reunido com o Diretor do DAA e alunos da medicina, enalteciam o retorno às aulas presenciais, 51 

anseio de grande parte dos estudantes. A candidata frisou a nítida utilização política indevida do sítio da UFPI para campanha 52 

eleitoral em ação de caráter ético bastante duvidoso. Na opinião das candidatas da Chapa 02, a Chapa 01 feriu as determinações 53 

da resolução do CONSUN 35/2020 que explicita no seu Art. 19 que o desenvolvimento da campanha deverá pautar-se nos 54 

padrões éticos e conduta compatíveis com a natureza da instituição pública e educacional como a UFPI. A conselheira citou 55 

ainda o Art. 20 § 1º, onde diz que não será permitida a propaganda que implique em fornecimento, oferecimento, promessa ou 56 

solicitação de dinheiro, dádivas, rifas, sorteios ou vantagens de qualquer natureza e o Art. 21 onde diz que a ocorrência de 57 

qualquer uma das situações discriminadas anteriormente e a sua repetição, acarretará ao candidato que lhe der causa, a juízo 58 

do Conselho Departamental ou de Campus a seguinte gradação de penalidade, cassação de registro e exclusão da chapa para 59 

quem cometeu os atos supracitados. A candidata afirmou que essas transgressões foram comunicadas pela chapa 02 à Comissão 60 

Eleitoral no dia 12 de julho de 2021, e afirmou ainda que a Chapa 01 recebeu advertência reservada dada pela Comissão Eleitoral, 61 

contudo, acrescentou que como está claro na resolução do CONSUN, a promessa de vantagem seria tranquilamente passível de 62 

cassação do registro e a exclusão da chapa. A professo Waleska reafirmou que gostaria de deixar registrado o repúdio diante dos 63 

fatos expostos, o que, na opinião das candidatas da Chapa 02, tornam o processo eleitoral fatidicamente realizado, porém moral 64 

e eticamente inválido. Logo após esse registro, foi dado continuidade a pauta, onde a Presidente deste Conselho, passou a palavra 65 

ao relator, Ahecio Kleber Araújo Brito, que apresentou a todos o seu relato sobre o encaminhamento do relatório da Comissão 66 

Eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretora(a) do CCS/UFPI para o quadriênio 2021/2025, onde consta o resultado do 67 

pleito eleitoral, que deu vitória a Chapa 1 (Arquimedes Cavalcante Cardoso e Carla Maria de Carvalho Leite). O relator ainda 68 

acrescentou que o processo apresentado está em conformidade com a Resolução 035/2020 CONSUN/UFPI, e expôs o seu Parecer 69 

Favorável a homologação do relatório da Comissão Eleitoral. Quando colocado em discussão, a conselheira Waleska Ferreira de 70 

Albuquerque solicitou vista ao processo, alegando que no dia anterior à esta reunião acessou o SIPAC e afirmou que o processo 71 

ainda não estava disponível no sistema, e que momentos antes da reunião iniciar não conseguiu acessar pois o sistema estava 72 

fora do ar, reforçando que não teve acesso ao processo para verificação de toda documentação. A professora Kelly Palombit 73 

apresentou em tela o processo 23111.030821/2021-56, mostrando que este tinha sido criado no dia 23/07/2021, afirmando que 74 

desde esse dia o processo encontrava-se disponível no sistema, e acrescentou ainda que o processo criado foi no formato 75 

ostensivo, e não sigiloso, podendo qualquer servidor ter acesso ao mesmo. A conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque 76 

questionou o porquê de se criar um novo processo e não continuar com o processo anterior. A professora Kelly Palombit 77 

respondeu que o antigo processo se tratava do pedido de cancelamento da consulta eleitoral que ocorreu em novembro do ano 78 

passado. A Profa. Waleska Ferreira de Albuquerque acrescentou que aquele processo continha toda a programação aprovada 79 

pelo CONSUN. E a professora Kelly Palombit explicou que baseado nos Processos de outros Centros e Campi, onde as comissões 80 

eleitorais apresentaram um relatório final, e para não gerar problemas futuros, foi decidido pela elaboração de um novo processo 81 

referente ao encaminhamento do relatório da Comissão Eleitoral. Após as explicações, a conselheira Waleska Ferreira de 82 

Albuquerque afirmou que ainda assim mantinha seu pedido de vista, pois de acordo com o Art. 46 do Regimento Geral da UFPI, 83 

a solicitação de vistas ao processo é direito de todo e qualquer conselheiro, e a conselheira ainda acrescentou que apesar do 84 

processo estar disponível desde o dia 23, é possível ser anexado, periodicamente, novos documentos a este processo, como 85 

ocorreu com as Atas das reuniões da Comissão Eleitoral, que a conselheira e candidata ressaltou que foram disponibilizadas para 86 

assinatura apenas no domingo, e inseridas ao processo posteriormente. A conselheira e membro da Comissão Eleitoral, Poliana 87 

Cristina de Almeida Fonseca, acrescentou que o sistema passou muito tempo fora do ar, dificultando a inserção dos documentos. 88 

O conselheiro Arquimedes Cavalcante Cardoso solicitou a palavra e questionou se o pedido de vista de processo deveria ser 89 

aprovado pelo plenário. O conselheiro José de Sousa Lima Neto solicitou a palavra, e em resposta ao conselheiro Arquimedes, 90 

afirmou que de acordo com o Regimento da UFPI, o pedido de vista é indiferente de votação, ele precede qualquer outro pedido. 91 

A professora Kelly Palombit questionou a possibilidade da marcação de uma reunião extraordinária no período de férias, visto 92 

que alguns conselheiros poderiam estar de férias, ressaltando que coordenadores de curso e chefes de departamento têm sub, 93 

podendo estes serem substituídos. O conselheiro José de Sousa Lima Neto falou que quando o servidor se encontra afastado ou 94 

de férias não pode atuar formalmente em nenhum processo da UFPI. A conselheira Dionis de Castro Dutra Machado solicitou a 95 

palavra e falou que existe a possibilidade dos subcoordenadores e subchefes participarem da reunião, visto que eles respondem 96 

pela coordenação e pelo departamento na ausência do titular, e acrescentou que existe previsão na Lei 8.112, que regulamenta o 97 

serviço público, a suspensão das férias à interesse do serviço, tendo como possibilidade para marcação de uma reunião 98 

extraordinária a suspensão das férias docentes. A presidente deste Conselho afirmou que buscaria informações sobre o assunto 99 

e acrescentou que o encaminhamento do processo seria feito a conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque, assim que 100 

encerrasse a Reunião, e falou que poderia disponibilizar aos demais conselheiros também. A professora Waleska Ferreira de 101 

Albuquerque mencionou que o processo deveria ser enviado formalmente via SIPAC apenas ao conselheiro que solicitou a vista 102 

e que os demais conselheiros poderiam ter acesso ao processo pelo próprio número que poderia ser disponibilizado pelo bate-103 

papo da sala virtual. A professora Kelly Palombit reforçou que o processo está disponível no SIPAC desde o dia 23 no formato 104 



ostensivo, e que o número foi disponibilizado na Pauta enviada a todos os conselheiros. O relator Ahécio Kleber Araújo Brito 105 

questionou se deveria anexar seu relato, visto que este processo deverá ser analisado e relatado novamente, uma vez que ele irá 106 

sair do CCS e será encaminhado para vista por um dos conselheiros. A professora Waleska Ferreira de Albuquerque afirmou que 107 

o pedido de vista precede as discussões e não o parecer do relator, ou seja, a partir do momento do pedido de vista, não deve 108 

haver mais discussões sobre o parecer. A conselheira Dionis de Castro Dutra Machado solicitou a palavra e questionou se o 109 

pedido de vista de processo teria que ser feito formalmente com justificativas. A conselheira Waleska Ferreira de Albuquerque 110 

declarou que o pedido não precisa ser formalizado e nem precisa de justificativa, dando exemplos reuniões do CONSUN e 111 

CEPEX, que após o relato, qualquer conselheiro tem o direito de pedir a vista, como consta no Regimento Geral da UFPI, e que 112 

a formalização está no pedido que foi feito a este Conselho para que seja feita uma melhor análise do processo. A professora 113 

Kelly Palombit aproveitou para informar que, na próxima reunião do Conselho, após a apreciação do processo de 114 

encaminhamento do relatório da Comissão Eleitoral, será necessário elaborar a lista tríplice que será encaminhada ao CONSUN, 115 

e aproveitou para deixar registrado a intenção de dar encaminhamento a essa elaboração, deixando inscritos os candidatos das 116 

Chapas 01 e 02 que participaram da consulta, e que a terceira vaga seria decidida pelo Conselho, formando assim uma lista com 117 

3 nomes para a Direção e uma lista com 3 nomes para a Vice direção do CCS. Após o encerramento das discussões sobre o pleito 118 

eleitoral, foi dado alguns informes pela Presidente Kelly Palombit, solicitando a todos os chefes e coordenadores, o envio de 119 

uma lista de linhas telefônicas que estão e que não estão sendo utilizadas pelos mesmos, por solicitação da STI. Também foi 120 

solicitado aos Chefes e Coordenadores dados sobre a oferta de disciplinas exclusivamente práticas, que iniciarão presencialmente 121 

no dia 25 de agosto de 2021, bem como o protocolo de retorno, para que possam ser tomadas todas as medidas de segurança, na 122 

realização das aulas presenciais. Finalizando a reunião, ainda houve a cobrança do conselheiro José de Sousa Lima Neto à 123 

comissão de atualização do Regimento do CCS, sendo que esta foi criada em dezembro do ano passado e ainda não concluiu 124 

estes trabalhos e não apresentou o que já teria sido elaborado até o momento. O mesmo argumentou que tal cobrança é feita na 125 

intenção de que todo o Conselho pudesse ajudar na reformulação do Regimento em algumas questões. A conselheira Ludmila 126 

Tolstenko Nogueira, que faz parte da Comissão, respondeu a todos sobre o andamento dos trabalhos da Comissão, que estão 127 

sendo realizadas reuniões semanais e que em breve será apresentado um esboço para que o Conselho Departamental aprecie e 128 

apresente quesitos que possam estar presentes no próximo Regimento do Centro de Ciências da Saúde. Nada mais havendo a 129 

declarar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, Eu, Altemar Siriano do Nascimento, 130 

lavrei a presente Ata, que após lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.  131 

_____________________________________________________________________________________________________132 

_____________________________________________________________________________________________________133 

_____________________________________________________________________________________________________134 

_____________________________________________________________________________________________________135 

_____________________________________________________________________________________________________136 

_____________________________________________________________________________________________________137 

_____________________________________________________________________________________________________138 

_____________________________________________________________________________________________________139 

_____________________________________________________________________________________________________140 

_____________________________________________________________________________________________________141 

_____________________________________________________________________________________________________142 

_____________________________________________________________________________________________________143 

_____________________________________________________________________________________________________144 

_____________________________________________________________________________________________________145 

_____________________________________________________________________________________________________ 146 


