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1 MINUTA DA ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PROFª CINOBELINA 

2 ELVAS 
3 Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de março do ano de dois mil e vinte e um, na Cidade de Bom Jesus (PI), 
4 através de videoconferência, atendendo a Resolução Nº 015/2020 – CONSUN, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Stélio 
5 Bezerra Pinheiro de Lima, realizou-se a Nonagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Manifestaram sua presença 
6 os (as) Conselheiros (as): Antonio Carlos Ferraz Filho, Antônio Augusto Nascimento Machado Júnior, Antonio Ferreira Lima Filho, 
7 Everaldo Moreira da Silva, Francisco Rodolfo Júnior, Fernando Muratori Costa, Francisco Wderson Araujo de Sousa, Larissa de 
8 Oliveira Fontes, Larissa Maria Feitosa Gonçalves, Luis Ricardo Romero Arauco, Márcio da Silva Costa, Marcos Jácome de Araújo, 
9 Maria do Socorro Pereira da Silva, Paulo Rodrigo Ramos Xavier Pereira, Rafael de Souza Miranda, Rodolfo Molinário de Souza, 

10 Silvokleio da Costa Silva, Viviany Lúcia Fernandes dos Santos, Wagner Costa Lima. Justificaram ausência à reunião, os/as 
11 Conselheiros (as): Cácio Luiz Boechat, Marcus Vinicius Beserra dos Santos, Ronie Silva Juvanhol, Daniel Pires Coutinho e 
12 Bernadete Maria Coelho Freitas. Com a palavra, o Senhor Presidente deu início à sessão, dando boas-vindas ao Cons. Rafael de 
13 Souza Miranda, recém-eleito Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias. EXPEDIENTE: foi colocada em 
14 votação a ata da Nonagésima Terceira Reunião Ordinária, enviada, antecipadamente, a todos/as os/as Conselheiros/as, sendo 
15 aprovada por unanimidade, registrando as correções ortográficas feitas pelo Cons. Silvokleio da Costa Silva. ORDEM DO DIA: 
16 Processo Nº 23111. 049822/2020-65; Assunto: Afastamento para Doutorado; Interessada: Profª. Ma. Larissa Castro Diógenes; 
17 Relator: Cons. Antônio Augusto Nascimento Machado Junior. Com a palavra, o relator informou que se tratava de pedido da  
18 interessada para retomar suas atividades de doutorado na UFRN, interrompidas, a pedido, em função da pandemia de Covid 19. Em 
19 seguida, o relator apresentou relatório de todo o trâmite seguido pela interessada e, “diante das observações extraídas dos 
20 documentos constantes no processo e, por julgar lícita a solicitação”, emitiu parecer favorável, em consonância ao decidido pelo 
21 colegiado do curso de lotação da interessada. Decisão: aprovado por unanimidade. Processo Nº 23111. 049616/2020-98; Assunto: 
22 Afastamento para cursar Pós-Graduação; Interessada: Profª. Ma. Eullaysa Nascimento Saboia; Relator: Cons. Wagner Costa Lima. 
23 Por questões de ordem, o Conselheiro e Coordenador do curso ao qual a interessada deste é vinculada solicitou a palavra para  
24 informar um fato novo a ser considerado para deliberar a presente solicitação. Informou que fora recebido por aquela coordenação,  
25 dois dias antes da presente reunião, o processo Nº 23111.25686/20-91, que versava sobre o mesmo assunto, porém verificava-se 
26 que houvera lançamento de Licença Maternidade e Prorrogação da mesma no período de 30/08/2019 a 25/02/2020 e em despacho 
27 constante no processo 23111.025686/2020-91, a CDP/SRH sugeria que este processo fosse analisado em conjunto com o processo 
28 em pauta. Após prolongado debate, o conselho decidiu que os processos deveriam tramitar em separado. Dando sequência, o relator, 
29 com a palavra, fez saber que toda a documentação necessária constava nos autos do processo e afirmou que “o mesmo encontrava- 
30 se em consonância com o Artigo 11 da Resolução nº 186/06 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o qual garante o direito à 
31 qualificação docente quando obedecidos os parâmetros nele definidos”. Parecer: Favorável. Decisão: aprovado por maioria, 
32 registrando-se uma abstenção. INFORMES GERAIS: Com a palavra, o Conselheiro Everaldo Moreira da Silva solicitou a colaboração 
33 dos professores que têm alunos frequentando os laboratórios do Campus, solicitando-lhes que reiterassem junto aos discentes a 
34 necessidade de cumprir as medidas de segurança, visto que foram observados pelos técnicos de laboratório que alguns discentes 
35 não estavam usando máscara bem como estavam se aglomerando nos referidos espaços. Solicitou, ainda, que os discentes fizessem 
36 uso dos laboratórios, apenas, em caso de necessidade a fim de conter aglomeração tanto nesses espaços quanto nos ônibus cuja 
37 demanda aumentara demasiadamente. Fez saber, igualmente, que estivera em reunião com o prefeito municipal e sua comitiva, no 
38 CPCE,e medidas severas foram aconselhadas a fim de minimizar a proliferação da COVID -19. Dando sequência aos informes e, 
39 visivelmente, emocionado, o Conselheiro Everaldo Moreira da Silva, na iminência de ser empossado em seu novo cargo de Diretor do 
40 CPCE, agradeceu ao Prof. Doutor Stélio Bezerra Pinheiro de Lima pela sua notável dedicação e relevante trabalho prestado a este 
41 Campus ao longo dos seus oito anos à frente da Direção, expressando sua admiração pessoal pela forma como conduzia seu 
42 trabalho e enfatizando que os últimos quatro anos ao lado desse Diretor lhe foram de grande aprendizado para a condução do 
43 Campus nos próximos anos. Solicitando a palavra, o Cons. Márcio da Silva Costa anunciou que na semana seguinte seria realizada a 
44 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Piauí, tendo como instituições parceiras a UFPI, EMBRAPA, IFPI e UESPI. 
45 Acrescentou que o evento promovia uma série de atividades que incluíam: apresentação de módulos experimentais; apresentação de 
46 arte e cultura; cursos e minicursos; entrevistas, mesas-redondas e palestras; exposição de experimentos e trabalhos científicos; visita 
47 virtual ao laboratório, museus e planetários; dentre outros, solicitando ampla divulgação. Por fim, o Senhor Presidente manifestando 
48 profundo agradecimento a todos que compartilharam com ele os oito anos à frente da Direção, despediu-se, colocando à disposição o 
49 seu conhecimento e trabalho para o engrandecimento do CPCE. E assim, o Senhor Presidente deu por encerrada a última sessão, 
50 como Diretor em sua segunda gestão e, para constar, eu, Gracia Maria Núñez N. Pinheiro, Secretária do Conselho do Campus, lavrei 
51 a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros presentes. Bom 

52 Jesus, 15 de abril de 2021. 
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