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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2021 - CCE (11.00.26) 
 
Nº do Protocolo: 23111.044806/2021-82

Teresina-PI, 22 de Outubro de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 6/2021, DO CONSELHO DEPARTAMENTAL,
DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO “PROF. MARIANO DA SILVA NETO”

- CCE, REALIZADA NO DIA 15 (QUINZE) DE SETEMBRO DE 2021

Às dez horas do dia quinze de setembro 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: Caio de Sousa Feitosa, Cantídio Sousa Filho, Carmen
Lúcia de Sousa Lima, Daniela Andrea Torres Cabezas, Edson Antônio de Freitas Figueiredo,
Eliezer Castiel Menda, Elmo de Souza Lima, Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves,
Gabriel Nunes Lopes Ferreira, Herlane Cruz Bastos, Gustavo Silvano Batista, Jefferson
Mendes de Souza, Keylla Rejane Almeida Melo, Lalyne Bezerra Lima, Lívia Gabrielle Santos
Almeida, Lúcia de Fátima de Araújo e Silva Couto, Marta Maria Azevedo Queiroz, Nayra
Veras de Araújo, Odailton Aragão Aguiar, Pedro Pereira dos Santos e Reijane Maria de Freitas
Soares. Justificaram ausência os Conselheiros: Ana Regina Barros Rêgo Leal, Neuton Alves
de Araújo e Núbia Suely Canejo Sampaio. A Presidente do Conselho, Profa. Dra. Eliana de
Sousa Alencar Marques, iniciou a reunião apresentando votos de boas-vindas ao Conselheiro
Elmo de Souza Lima, novo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGED). EXPEDIENTE: Aprovação das Atas da 5ª Reunião Ordinária de 09/07/2021 e
da 2ª Reunião Extraordinária de 22/07/2021, em análise e votação: aprovadas por maioria
de votos. O Conselheiro Elmo de Souza Lima absteve-se da votação por não ter participado
das reuniões. A Conselheira Reijane Maria de Freitas Soares solicitou acrescentar sua
justificativa de ausência na reunião do dia 22/07/2021. Passou-se à ORDEM DO DIA: 1)
PROCESSO 23111.025520/2021-11, do Professor ADRIANO SANTANA SOARES, lotado
na Coordenação da Licenciatura em Educação do Campo/LEDOC, solicitando afastamento
para cursar Doutorado em Ciências e Engenharia dos Materiais, na Universidade Federal do
Piauí, pelo período de 01(um) ano. Relator: Gabriel Nunes Lopes Ferreira. Parecer: Trata-se
de solicitação de afastamento, por um ano a partir de 18 de junho de 2021, do Prof. ADRIANO
SANTANA SOARES, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do Centro de
Ciências da Educação (CCE/UFPI). A referida solicitação foi protocolada em 18.06.2021,
apresentando, como suporte documental: o requerimento, as informações sobre a ação de
desenvolvimento, a justificativa do servidor quanto ao interesse da administração pública,
relatório de necessidades PDP 2021, certidão negativa correcional, declaração de que a
participação nas atividades não pode ocorrer, simultaneamente, com o exercício do cargo,
termo de compromisso, declaração de orientação, plano de estudo, declaração de matrícula,
cópia do trecho do PAQ da UFPI em vigência onde está indicada o nome do servidor, histórico
escolar e a ata da reunião do colegiado do curso autorizando o afastamento. A partir dos
documentos anexados pelo professor, verificamos que a solicitação está de acordo com as
resoluções vigentes. Assim, sou de parecer FAVORÁVEL a solicitação de afastamento do
professor ADRIANO SANTANA SOARES pelo período de um ano para estudos no curso de
doutorado. Decisão: O Conselho foi unânime na aprovação do parecer do Relator. 2 -
PROCESSO Nº 23111.037764/2021-96, da Professora KEYLLA REJANE ALMEIDA
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MELO, encaminhando proposta de criação e oferta do Curso de Especialização em
Organização do Trabalho Pedagógico em Escolas do/no Campo, vinculado à Coordenação
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/LEDOC/CCE. Relator: Elmo de Souza
Lima. Parecer: O Processo n. 23111.037764/2021-96 solicita a aprovação do Curso de
Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico em Escolas do/no Campo,
coordenado pela profa. Dra. Keylla Rejane Almeida Melo, vinculado ao Curso de Licenciatura
em Educação do Campo - CCE/UFPI. O Curso de Especialização conta com a carga horária
total de 495 (quatrocentas e noventa e cinco) horas, desenvolvida de forma presencial, na
modalidade da alternância pedagógica, com atividades a serem executadas no Tempo
Universidade e no Tempo Comunidade. O referido curso visa a formação de 50 educadores/as
que atuam em escolas do campo, integrantes das redes municipais de educação, beneficiados
pelo Programa Escola da Terra no Piauí, com a garantia de 10 (dez) por cento para o Programa
de Capacitação Interna (PCI) da UFPI, conforme determinação da Resolução CEPEX/UFPI nº
100/2019. O Curso de Especialização está vinculado ao Programa Escola da Terra, voltado à
formação dos/as educadores/as do Campo, e conta com o financiamento do Ministério da
Educação. Neste caso, é uma iniciativa que atende as demandas dos movimentos sociais do
campo com relação à formação continuada dos educadores que contribua na oferta de uma
educação de qualidade aos povos do campo, voltado ao contexto político, econômico e cultural
deste território. Conforme prevê a Resolução nº 100/2019-CEPEX, que regulamenta os Cursos
de Pós-Graduação Lato Sensu na UFPI, o processo traz o Projeto Pedagógico e o Plano de
Trabalho do Curso de Especialização, bem como, a Planilha Orçamentária e os termos de
anuência dos professores que integram o Projeto. Além disto, apresenta os documentos (Ata e
Parecer) que comprovam que o Processo foi apreciado e aprovado na Assembleia do curso de
Licenciatura em Educação do Campo, realizada no dia trinta e um dias do mês de agosto de
2021, com parecer favorável da profa. Dra. Raimunda Alves Melo. Diante dos fatos expostos,
verificamos que a Proposta de Curso de Especialização em Organização do Trabalho
Pedagógico em Escolas do/no Campo atende aos requisitos formais exigidos pela Resolução nº
100/2019-CEPEX, portanto, somos de parecer favorável. Decisão: o Conselho APROVOU,
por maioria de votos, o parecer do Relator. A Conselheira Carmen Lúcia de Sousa Lima
absteve-se da votação por não ter acompanhado a discussão. 3 - PROCESSO
Nº23111.033749/2021-55, da Direção do Centro de Ciências da Educação, solicitando ao
Conselho Departamental que constitua a Comissão Eleitoral para Coordenar o processo
eleitoral para a escolha do(a) Coordenador(a) e Subcoordenador(a) do Curso de Bacharelado
em Moda, Design e Estilismo e que fixe a data das eleições, nos termos da legislação em vigor.
Relatora: Eliana de Sousa Alencar Marques. Decisão: Discutida a matéria, a Comissão
Eleitoral ficou, assim, constituída: Professores Ascânio Wanderley Abrantes de Carvalho
(Presidente), Artemísia Lima Caldas, Glória Cele Coura Gomes, Iara Mesquita da Silva
Braga (Suplente) e pela Discente Rosiane de Sousa Carvalho. A data da eleição ficou
determinada para o dia 25 de outubro de 2021, por meio do sistema SIGeleição. 4 -
PROCESSO Nº 23111.038297/2021-61, da Direção do Centro de Ciências da Educação,
solicitando ao Conselho Departamental que constitua a Comissão Eleitoral que coordenará o
processo de escolha dos 04 (quatro) Representantes do CCE, sendo 02 (dois) membros
Titulares e 02 (dois) Suplentes, junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente -
CPPD/UFPI. Relatora: Eliana de Sousa Alencar Marques. Decisão: o Conselho aprovou os
nomes da Profa. Dra. Marta Maria Azevedo Queiroz (Presidente), Prof. Dr. Jefferson
Mendes de Souza (Membro) e Profa. Dra. Keylla Rejane Almeida Melo (Membro) para
compor a Comissão Eleitoral. COMUNICADOS: Plano de Desenvolvimento da Unidade
(PDU/CCE) 2020-2022 e os resultados do seu monitoramento. A Presidente do Conselho
informou que o PDU do CCE foi aprovado em 2020 e agora chegou a vez de colocar em
prática todas as ações para alcançar as metas que foram projetadas no PDU. Disse que recebeu
um memorando da DGOV/PROPLAN solicitando o monitoramento das ações do PDU
relativas à 2021. A Comissão do PDU, presidida pela Profa. Dra. Wirla Risany Lima Carvalho,
fez um excelente trabalho. Salientou que, na condição de relatora, na reunião que aprovou o
PDU parabenizou a equipe. Essa equipe mais uma vez se reuniu para começar a apresentar os
resultados. Ressaltou que é de grande importância que todos conheçam o PDU do CCE e as
metas planejadas, pois são metas que estão diretamente vinculadas ao nosso trabalho e as
nossas ações. Sugeriu a realização de uma reunião no prazo de 15 a 20 dias, para apresentação
do PDU para toda a comunidade acadêmica, principalmente para os chefes e coordenadores de

https://www.sipac.ufpi.br/portal_administrativo/index.jsf#this


11/11/2021 09:09 https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2025011

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2025011 3/5

cursos, discentes, docentes e técnicos. O Conselho aprovou a realização da reunião.
Capacitação de servidores para elaboração dos processos de Licitação e Compras. A
Presidente do Conselho informou que levou a discussão sobre as dificuldades encontradas em
processos de compras para a reunião do Conselho de Administração (CAD). Durante a reunião
do CAD, os diretores dos outros centros relataram que este é um problema que todos
vivenciam e alguns socializaram as suas experiências. A alternativa que foi sugerida e que tem
dado certo em outros centros é a formação de uma Comissão para elaboração dos processos de
licitação e compras formada por técnicos dos setores que participam do processo de compras.
Nesse sentido, encaminhou para os setores de música, artes, moda e comunicação a solicitação
de indicação de técnicos dos seus respectivos setores para serem capacitados pela PRAD. Em
seguida, informou que até o presente momento havia recebido apenas as respostas dos cursos
de música e moda. O Conselheiro Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves Williams
pediu a palavra e ressaltou, que os técnicos chamados para a capacitação devem funcionar
como propagadores daquela informação. Nesse aspecto seria de bom grado que esses técnicos
repassassem as informações para chefes, subchefes e aos professores interessados em obter
aquelas informações. Acredita que a direção do CCE poderia estar atenta nesse sentido de
promover, posteriormente, no âmbito do Centro, novos processos formativos para ampliar
esses conhecimentos que são técnicos e pragmáticos. A sua preocupação é que esse
conhecimento se amplie a quem de fato está na gestão da sua instância respectiva. A
Presidente do Conselho respondeu que os professores, técnicos, coordenadores e chefes que
tenham interesse em participar dessa Comissão podem encaminhar os nomes ao CCE.
Ressaltou que a PRAD se coloca à inteira disposição para capacitar essas pessoas que queiram
participar desse processo. Na ocasião, o Conselheiro Edson Antônio de Freitas Figueiredo
agradeceu à Presidente do Conselho por ter levado essa pauta adiante. Ressaltou que a
Comissão de Licitação e Compras é que tem de fornecer as informações e capacitação, até
porque a legislação está em constante mudança. A ideia é que o técnico seja essa ponte entre a
coordenação e a comissão de licitação. Posteriormente, o Conselheiro Eliezer Castiel Menda
comunicou que o técnico do DCS não poderá fazer parte da comissão por estar com a saúde
comprometida em razão de complicações da sua diabetes. Levantou a questão do número
reduzido de servidores do DCS, em função das aposentadorias. Na oportunidade, a Presidente
do Conselho pediu ao Prof. Eliezer Castiel Menda que formalizasse a solicitação dessas vagas.
A Conselheira Carmen Lúcia de Sousa Lima aproveitou o ensejo dessa discussão sobre o
número reduzido de técnicos nos departamentos para compartilhar as dificuldades do DEFE,
que atualmente, conta apenas com uma servidora efetiva. Falou das aposentadorias de
servidores e das demandas intensas do departamento. Na ocasião, a Presidente do Conselho
também orientou a Chefe do DEFE para formalizar o processo solicitando as vagas desses
técnicos. Planejamento de Retorno Gradual para 2022. A Presidente do Conselho informou
que a Administração Superior se reuniu no dia 15/09/2021 com os diretores das unidades de
ensino e a DGOV, para começar a discutir e analisar as condições de retorno para 2022 (o que
pensam sobre o retorno das atividades presenciais na UFPI, como deverá ser este retorno e que
condições a UFPI tem para retornar, será possível retornar em 2022.1 de forma presencial ou
híbrida ou se esse retorno só vai acontecer em 2022.2). Essa primeira reunião foi para ouvir os
diretores de centros sobre a análise de cada realidade. Ficou agendado que daqui há 15 dias, a
DGOV vai se reunir com os diretores novamente, que terão que levar para essa reunião algo
formalizado. Quais são as nossas propostas, possibilidades e realidades. Como é que nós do
CCE estamos pensando essa questão. Pediu que cada chefe e coordenador se reúna com seu
departamento/coordenação, pois precisam se reunir para colocar no papel qual é a realidade e
como o CCE deveria se preparar para um retorno gradual e seguro das suas atividades em
2022. Disse que na reunião com os diretores ficou definido que qualquer movimento de
retorno precisa começar pelas coordenações e chefias de curso. Falou sobre a possibilidade de
aprovação de uma resolução em outubro orientando sobre o retorno gradual das atividades dos
departamentos, coordenações e diretorias, a fim de começar a planejar o retorno das atividades
em 2022. O Conselheiro Elmo de Souza Lima questionou se é a diretoria do centro que vai
fazer esse diálogo mais formal com os departamentos ou é a Administração Superior que vai
encaminhar algum tipo de documento que fomente esse debate nos departamentos. Seria
interessante ter uma provocação formal para que os setores possam ter um debate e estudo para
dar essa devolutiva. A Presidente do Conselho respondeu que a DGOV e a Reitoria vão
formalizar um documento solicitando o levantamento de necessidades dos centros para ajudar
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no planejamento do retorno das atividades em 2022. Disse que quando essa solicitação chegar
será encaminhada aos departamentos e coordenações para que todos tomem conhecimento. O
Conselheiro Elmo de Souza Lima informou que o PPGED está com edital aberto para seleção
de alunos, sendo 27 vagas para o Mestrado e 21 vagas para o Doutorado, totalizando 48
vagas. Comunicou, ainda, que o PPGEd credenciou no mês de setembro 5 novos professores
permanentes, passando a ter 26 professores. A Conselheira Carmen Lúcia de Sousa Lima
informou que estão abertas as inscrições para o Projeto de Extensão Cuidar em Escuta
Sensível: UFPI EM CASA - Covid-19, coordenado pela Profa. Dra. Maria Dolores dos Santos
Vieira. O Conselheiro Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves convidou a todos para
participarem do CONAPE, coordenada pelo NUPPEGE e apoiado pelo MUDE e outras
organizações e movimentos. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho comunicou que
nos dias 19/09, 03/10 e 17/10/2021, no CCE e CCHL serão realizadas as provas do concurso
para professor efetivo da UFPI, referente ao Edital 11/2019, que estava suspenso em função da
Pandemia. Disse que a Comissão de Concurso (COC) apresentou um plano de ação que foi
aprovado pelo Comitê Gestor de Crise da Universidade e o concurso foi retomado. Agradeceu
a presença de todos e encerrou a reunião, e para constar, eu, Zilmara Araújo Cardoso,
Secretária Executiva, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
digitalmente pela Presidente e demais Conselheiros presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 27/10/2021 08:16 ) 
CANTIDIO SOUSA FILHO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1167644 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/10/2021 11:42 ) 
CARMEN LUCIA DE SOUSA LIMA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 4317173 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 21:05 ) 
DANIELA ANDREA TORRES CABEZAS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1681495 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 15:30 ) 
EDSON ANTONIO DE FREITAS

FIGUEIREDO 
COORDENADOR DE CURSO 

Matrícula: 1122286 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 15:42 ) 
ELIANA DE SOUSA ALENCAR

MARQUES 
DIRETOR 

Matrícula: 2352093 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/11/2021 23:06 ) 
ELIEZER CASTIEL MENDA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1167646 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 15:41 ) 
ELMO DE SOUZA LIMA 

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Matrícula: 1703312 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 00:11 ) 
FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS

SOARES GONCALVES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1167688 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/10/2021 11:43 ) 
GABRIEL NUNES LOPES FERREIRA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 3013427 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 30/10/2021 10:40 ) 
GUSTAVO SILVANO BATISTA 
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Matrícula: 1571966 
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(Assinado digitalmente em 22/10/2021 16:20 ) 
JEFFERSON MENDES DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1483966 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 16:22 ) 
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 09/11/2021 16:18 ) 
MARTA MARIA AZEVEDO QUEIROZ 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 4173995 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 16:31 ) 
NAYRA VÉRAS DE ARAÚJO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 3141826 

 
 
 

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

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1355964 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 16:26 ) 
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1815448 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 00:24 ) 
REIJANE MARIA DE FREITAS SOARES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1726223 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 09:08 ) 
ZILMARA ARAUJO CARDOSO 

SECRETARIO EXECUTIVO 
Matrícula: 1638220 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 17:53
) 

CAIO DE SOUSA FEITOSA 
Matrícula: 20189000650 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/11/2021 15:03
) 

HERLANE CRUZ BASTOS 
Matrícula: 20189041527 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/10/2021 15:36
) 

LIVIA GABRIELLE SANTOS ALMEIDA 
Matrícula: 20199008740 

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: 0485e5e07f
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