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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 1/2021, DO CONSELHO
DEPARTAMENTAL, DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO “PROF.

MARIANO DA SILVA NETO” - CCE, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE
JULHO DE 2021.

Às  onze  horas  do  dia  dezesseis  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  um,  por  meio  de
videoconferência, através do aplicativo Google Meet, devido à Pandemia da Covid-19, reuniu-
se o Conselho Departamental do Centro de Ciências da Educação “Prof. Mariano da Silva
Neto” - CCE, sob a Presidência da Professora Doutora Eliana de Sousa Alencar Marques.
Estiveram presentes os Conselheiros: Cantídio Sousa Filho, Daniela Andrea Torres Cabezas,
Edson Antônio de Freitas Figueiredo, Keylla Rejane Almeida Melo, Lalyne Bezerra Lima,
Lúcia de Fátima de Araújo e Silva Couto, Marta Maria Azevedo Queiroz, Neuton Alves de
Araújo, Núbia Suely Canejo Sampaio e Odailton Aragão Aguiar. Justificada a ausência das
Conselheiras: Ana Regina Barros Rêgo Leal, Carmen Lúcia de Sousa Lima, Nayra Véras de
Araújo e Reijane Maria de Freitas Soares. Inicialmente, a Presidente apresentou votos de boas-
vindas  à  Conselheira  Lalyne  Bezerra  Lima,  representante  dos  servidores  técnicos-
administrativos.  ORDEM  DO  DIA:  Apreciação  de  Minutas  de  Resoluções  que
determinam a revogação e convalidação de Atos Normativos editados pelos Conselhos
Superiores da UFPI, em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e
a Portaria 10 - 2021- GR UFPI, de 28 de maio de 2021. Relatora: Eliana de Sousa Alencar
Marques. A Presidente passou a palavra para a professora Núbia Suely Canejo Sampaio, a
referida professora falou que esteve em contato com a secretária Zilmara Araújo Cardoso para
esclarecer algumas dúvidas e confirmou que a revogação e a convalidação dos atos das citadas
minutas não se referiam à criação ou extinção de cursos. Explicou que a secretária esclareceu
que o Departamento de Música e Artes Visuais  não foi  extinto,  mas sim transformado no
Departamento de Artes (DEA) atual. Em seguida concordou com a proposta na forma que foi
apresentada nas minutas. A Diretora informou que os atos apresentados nas minutas foram
cadastrados no sistema SISLEGIS e que iria conferir para saber se não estaria faltando algum.
A professora Núbia Suely Canejo Sampaio prosseguiu e informou que verificou junto com o
professor Odailton Aragão Aguiar e identificaram que existe um núcleo de pesquisa que foi
criado por ela e pela professora Pollyanna Jericó Pinto Coelho que não consta nas minutas para
convalidação, mas que deve ser convalidado. A professora Eliana de Sousa Alencar Marques
pediu  que  ela  identificasse  o  núcleo  para  que  pudesse  localizar  e  cadastrar  para  fazer  a
convalidação. Em seguida passou a palavra ao professor Edson Antônio de Freitas Figueiredo
que questionou sobre o funcionamento da escola de música.  O professor Odailton Aragão
Aguiar informou que se trata da Escola de Música Adalgisa Paiva e que ela foi extinta. A
Presidente confirmou que o ato de criação da referida escola deverá, portanto, ser revogado. O
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professor  Edson  Antônio  de  Freitas  Figueiredo  prosseguiu  com sua  fala  e  disse  que  não
encontrou nenhum documento que mencionasse a criação da Coordenação de Música. Falou
também que não consta informação sobre o núcleo de pesquisa NEHEMus, criado em 2019, e
que este  deve ser  convalidado.  A Diretora respondeu que irá  localizar  os  atos  para serem
convalidados  e  questionou  se  alguém  teria  mais  alguma  observação.  Ninguém  mais  se
manifestou.  Decisão: O  Conselho  aprovou  as  Minutas  de  Resoluções  sobre  os  Atos
Normativos  do  CCE  a  serem  convalidados  e/ou  revogadas  pelo  CEPEX,  CONSUN  e
CONDIR, com as alterações sugeridas pelos Conselheiros.  COMUNICADOS:  A  Diretora
comunicou que haverá na semana seguinte outra reunião extraordinária para tratar  sobre a
criação de um curso de Psicologia e que o projeto deverá ser apreciado no Conselho para dar
seguimento aos demais trâmites legais. A professora Núbia Suely Canejo Sampaio perguntou
sobre a estrutura física para o novo curso. A Diretora informou que o Reitor garantiu apoio. O
professor Odailton Aragão Aguiar perguntou como seria em relação aos códigos de vaga. A
Diretora  respondeu  que  já  conseguiram  os  códigos  de  vaga  necessários  para  o  curso  de
Psicologia.  Comunicou,  ainda,  que a creche do CCE será criada também. Informou que o
projeto está pronto, dependendo apenas da questão jurídica no que diz respeito ao espaço físico
(terreno). A professora Lúcia de Fátima de Araújo e Silva Couto parabenizou a professora
Eliana de Sousa Alencar Marques pela gestão e ressaltou a importância também da criação de
uma Escola  de  Aplicação.  O professor  Odailton Aragão Aguiar  sugeriu  que houvesse  um
acordo entre UFPI e o Governo Estadual  para utilização do espaço físico das escolas que
foram fechadas, pois elas poderiam ser aproveitadas através de convênio. Ele pontuou a ideia
também da criação dos cursos de Dança e Teatro na UFPI, ressaltando que são cursos que
ainda não têm na cidade de Teresina. A professora Marta Maria Azevedo Queiroz falou que,
em 2008, foi organizado um Núcleo de Educação Infantil que abrangia políticas de formação
de  professores  da  rede  municipal  e  estadual  e  políticas  de  trabalho  dentro  da  própria
Universidade com a criação da creche e/ou de escola de aplicação. Informou que à época fez
um  projeto  de  parceria  com  o  município,  de  cessão  das  escolas,  mas  que  aconteceram
problemas  burocráticos.  O  professor  Odailton  Aragão  Aguiar,  pediu  a  palavra  e  pontuou
novamente que sempre houve interesse na criação do curso de Dança e de Teatro. Concluiu
dizendo que não teve acesso às informações em tempo hábil, acerca do REUNI, à época em
que foi criado o curso de Moda, Design e Estilismo. A professora Eliana de Sousa Alencar
Marques disse que gostou da ideia de fazer convênio com o Estado para utilizar o espaço das
escolas que estão fechando e sugeriu a realização de projetos. Em seguida comunicou que a
sala de vídeo do CCE foi reformada. A professora Lúcia de Fátima de Araújo e Silva Couto
falou sobre a necessidade de abrir uma janela na sala 450 para melhor circulação de ar. A
professora Eliana de Sousa Alencar Marques respondeu que irá solicitar  ao engenheiro da
UFPI que veja a possibilidade de abrir uma janela na referida sala. A Presidente do Conselho
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e para constar, eu, Virgínia de Carvalho
Campos, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada digitalmente pela
Presidente e demais Conselheiros presentes. Teresina, 16 de julho de 2021.

(Assinado digitalmente em 20/10/2021 18:36 )

CANTIDIO SOUSA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1167644

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 21:06 )

DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1681495
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(Assinado digitalmente em 19/10/2021 17:31 )

EDSON ANTONIO DE FREITAS
FIGUEIREDO

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1122286

(Assinado digitalmente em 19/10/2021 18:09 )

ELIANA DE SOUSA ALENCAR
MARQUES

DIRETOR
Matrícula: 2352093

(Assinado digitalmente em 19/10/2021 21:48 )

KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2440424

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:52 )

LALYNE BEZERRA LIMA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 3215230

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 19:24 )

LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO E SILVA
COUTO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 422657

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 11:52 )

MARTA MARIA AZEVEDO QUEIROZ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 4173995

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 20:09 )

NEUTON ALVES DE ARAUJO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 3438829

(Assinado digitalmente em 19/10/2021 19:37 )

NUBIA SUELY CANEJO SAMPAIO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 3334560

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 09:23 )

ODAILTON ARAGAO AGUIAR
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 1355964

(Assinado digitalmente em 19/10/2021 12:16 )

VIRGINIA DE CARVALHO CAMPOS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 1790412

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: a490765ff3
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