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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 7/2021, DO CONSELHO DEPARTAMENTAL,
DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO “PROF. MARIANO DA SILVA NETO”

- CCE, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE OUTUBRO DE 2021

Às  dez  horas  do  dia  oito  de  outubro  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: Ana Regina Barros Rêgo Leal, Cantídio Sousa Filho,
Carmen Lúcia de Sousa Lima, Edson Antônio de Freitas Figueiredo, Gabriel Nunes Lopes
Ferreira,  Herlane Cruz Bastos,  Jefferson Mendes de Souza,  Keylla  Rejane Almeida Melo,
Lalyne Bezerra Lima, Lívia Gabrielle Santos Almeida, Marta Maria Azevedo Queiroz, Nayra
Veras de Araújo, Neuton Alves de Araújo, Núbia Suely Canejo Sampaio e Reijane Maria de
Freitas Soares. Justificaram ausência os Conselheiros: Elmo de Souza Lima, Odailton Aragão
Aguiar e Pedro Pereira dos Santos. EXPEDIENTE: Aprovação das Atas da 6ª  Reunião
Ordinária  de  15/09/2021 e  da 2ª  Reunião Extraordinária  de  16/07/2021,  em  análise  e
votação: aprovadas por maioria de votos. A Conselheira Núbia Suely Canejo Sampaio absteve-
se da aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária, pois não estava presente na reunião. Passou-
se à ORDEM DO DIA: 1) PROCESSO Nº 23111.042071/2021-13, 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 Licenciatura em Educação do Campo/LEDOC e que fixe a
data das eleições, nos termos da legislação em vigor. Relatora: Prof. Dra. Eliana de Sousa
Alencar  Marques.  Decisão:  Discutida  a  matéria,  a  Comissão  Eleitoral  ficou,  assim,
constituída: Prof. Dr. Francisco Cleiton da Rocha (Presidente), Profa. Dra. Juciane Vaz
Rego (Membro), Profa. Dra. Maria Jaislanny Lacerda e Medeiros Nogueira (Membro) e
pelo Discente Samuel Nery Guimarães - Matrícula 20179150063, para coordenar as Eleições
para  escolha  do(a)  Coordenador(a)  e  Subcoordenador(a)  do  Curso  de  Licenciatura  em
Educação do Campo, do Centro de Ciências da Educação “Prof. Mariano da Silva Neto” -
CCE, para o biênio 2021-2023. A data da eleição ficou determinada para o dia 08/11/2021, por
meio do sistema SIGeleição. 2) Considerações sobre a convocação de servidores técnicos
das coordenações/departamentos para trabalho em outras repartições da UFPI. Relator:
Prof. Dr. Edson Antônio de Freitas Figueiredo. O conselheiro Edson Figueiredo explicou
que, a servidora Erzília Couto, foi convocada para trabalhar em um serviço que não compete à
coordenação  do  curso  de  música.  Disse  que  a  PRAEC  solicitou  que  os  servidores  que
trabalham no SISU analisassem a renda dos candidatos das cotas. Alegou que a música não faz
parte do SISU, tem o teste de habilidades específicas e que o processamento das matrículas é
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de acordo com a Copese. O resultado é que não adiantou e a servidora Erzília Couto mesmo
assim foi convocada para trabalhar com essa questão de análise de renda de alunos de outros
cursos. Disse que trouxe essa discussão para o Conselho porque a servidora reclamou que não
houve a devida capacitação. Por fim, pediu ajuda para saber se é isso mesmo ou se isso não
deveria acontecer. Com a palavra, a conselheira Núbia Suely Canejo Sampaio, lembrou que
nos últimos anos a PREG tem descentralizado o processo de matrícula institucional. Quando
estávamos no presencial esse processo era feito pelas coordenações de curso, porém todo esse
processo que antecede a matrícula ainda era feito pela própria PREG. Disse que servidora da
coordenação do curso de artes também foi convocada para fazer matrículas de outros cursos e
que  negou  o  pedido,  pois  era  uma  responsabilidade  muito  grande.  A  servidora  ficou
responsável para fazer a avaliação de renda apenas do curso de artes visuais. A Direção teria
que  ver  de  que  forma  poderíamos  nos  ajudar  mutuamente  nesse  sentido.  O  conselheiro
Jefferson Mendes de Souza falou no sentido que somos uma entidade pública. Concordou que
os  servidores  possam ser  convocados  para  ajudar  em determinado  período,  porém com a
permissão da chefia, com um treinamento adequado e de forma mais organizada. A conselheira
Nayra Veras de Araújo solidarizou-se com o conselheiro Edson Figueiredo, pois passaram por
esta situação na coordenação do curso de comunicação social que tem apenas uma funcionária
demandada para diversas funções. A conselheira Reijane Maria de Freitas Soares também se
solidarizou com as dificuldades do conselheiro Edson Figueiredo. Disse que esse problema de
descentralizar  ou  transferir  as  atribuições  da  PREG  ou  de  outro  setor  para  as  chefias  e
coordenações  está  acontecendo  continuamente.  Defende  que  seja  formalizado  um
posicionamento  para  que  possam refletir  melhor,  pois  se  ninguém reclamar  vão  continuar
descentralizando cada vez mais. As dificuldades são enormes, a carência de recursos humanos
e  a  universidade  não  age  para  aumentar  seu  quadro  ou  dar  condições  para  que
coordenações/chefias possam atender suas solicitações. A Conselheira Keylla Rejane Almeida
Melo falou sobre a transferência de responsabilidade das Colações de Grau da PREG para as
coordenações de cursos. Prosseguindo, a Presidente do Conselho perguntou quais os cursos
que a servidora Erzília Couto está fazendo a análise. Deixou claro que a indicação não foi da
diretoria  do  CCE.  A  sua  postura  tem  sido  ao  receber  a  solicitação  de  indicação  de
técnicos/docentes sempre encaminhar para os departamentos/coordenações, pois são eles que
têm  a  melhor  condição  de  decidir.  Disse  que  conversou  com  a  PRAD  para  saber  como
funcionava e se isso não seria desviar o servidor da sua função. A resposta da PRAD é que não
é  desvio  de  função  e  que  todos  somos  servidores  públicos.  Todos  os  professores(as)  e
técnicos(as) têm fé pública para participar de qualquer comissão dentro da universidade. Existe
a prerrogativa deles indicarem não havendo a indicação por parte das unidades. Ressaltou a
necessidade de contratação de mais servidores técnicos, pois cada dia que passa estão mais
sufocados  com  essas  demandas.  O  conselheiro  Edson  Figueiredo  respondeu  que  foi  uma
demanda da PRAEC. Disse que concorda em ajudar um setor que precisa realizar alguma
atividade e que a servidora Erzília Couto é sempre muito solícita, mas da forma que aconteceu
não  foi  legal.  O  serviço  foi  passado  sem  maiores  orientações  para  um  trabalho  muito
específico  e  de  muita  responsabilidade,  mesmo  tendo  avisado  que  tinham  a  demanda  da
coordenação de música para cumprir, e isso não foi respeitado. A conselheira Núbia Suely
Canejo Sampaio questionou se cada coordenação de curso da UFPI tem um técnico por que
esse  técnico  não  fica  responsável  pela  sua  coordenação?  Se  a  PREG e  PRAEC precisam
descentralizar essas atividades por que não fazem isso exclusivamente para cada técnico ficar
responsável  por  sua  coordenação?  Reclamou  que  a  coisa  veio  de  forma  impositiva,  sem
treinamento e organização. Disse que a servidora Erzilia Couto está com uma responsabilidade
que não é da coordenação dela. É um momento de repensar isso, finalizou. A Presidente do
Conselho lembrou que o CCE tem a Comissão de Matrículas do SISU dos cursos do centro.
Pontou que não avaliam matrículas de outros cursos, apenas do CCE. Comprometeu-se de
levar essas questões para a administração superior para que as unidades sejam responsáveis
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pelas suas demandas. 3 - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA O RETORNO
PRESENCIAL DAS ATIVIDADES EM 2022.1. A Presidente do Conselho apresentou todos
os levantamentos realizados junto às coordenações de cursos e departamentos do CCE sobre as
necessidades para o retorno presencial das atividades em 2022.1. Garantiu encaminhar todas as
demandas para a Administração Superior. Na ocasião, o conselheiro Edson Antônio de Freitas
Figueiredo  perguntou  sobre  o  cumprimento  da  Instrução  Normativa  (IN)  nº  90,  de  28  de
setembro de 2021,  que estabelece orientações para o retorno gradual  e seguro ao trabalho
presencial. Manifestou sua preocupação no que concerne a distribuição da oferta para 2021.2,
devido  não  ter  conhecimento  de  como  funcionará  o  respectivo  período.  A  Presidente  do
Conselho respondeu que a UFPI constituirá uma Comissão para elaborar uma Resolução sobre
o retorno presencial com base na IN. Disse que não irão retornar no dia 15/10/2021 como
consta na IN, pois precisam aguardar a resolução que a UFPI vai aprovar normatizando esse
retorno.  4  -  PLANTÃO  PEDAGÓGICO  PARA  ENTREGA  DE  DIPLOMAS  NAS
COORDENAÇÕES DE CURSOS DO CCE. Relatora: Prof. Dra. Eliana de Sousa Alencar
Marques.  A  Presidente  do  Conselho  explicou  que  participou  de  uma  reunião  com  a
DAA/PREG e  em  função  da  pandemia  tiveram  um  acúmulo  enorme  de  diplomas.  Estão
pedindo  ajuda  das  unidades  de  ensino  para  organizar  e  descentralizar  a  entrega  desses
diplomas. Informou que serão os últimos diplomas físicos, pois a partir de novembro de 2021
os diplomas serão digitalizados. A Diretora propôs organizar um agendamento e um plantão
para  entrega  dos  diplomas  nas  coordenações  de  cursos  do  CCE.  Na  oportunidade,  os
Coordenadores de cursos do CCE manifestaram-se favoráveis ao plantão. COMUNICADOS:
A Conselheira Marta Maria Azevedo Queiroz lembrou que está representando o CCE junto ao
CEPEX desde maio de 2021, tendo participado de cinco reuniões e acha importante apresentar
a devolutiva sobre as deliberações. Disse que na última reunião do CEPEX como Conselheira
propôs a  alteração da Resolução nº  178/14-CEPEX no que diz  respeito  ao item produção
intelectual, diante de uma demanda da progressão funcional dos professores. A nova resolução
foi aprovada e deverá ser divulgada nos próximos dias. Informou ainda que foi divulgado o
Edital para as eleições para a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). As inscrições
serão realizadas no período de 18 a 20/10/2021 e serão quatro vagas para a CPPD/CCE, sendo
dois membros titulares e dois membros suplentes. A Conselheira Keylla Rejane Almeida Melo
informou  sobre  a  aprovação  do  projeto  do  Curso  de  Especialização  em  Organização  do
Trabalho Pedagógico em Escolas  do/no Campo.  Falou também sobre a  Especialização em
Educação do Campo que está encerrando o processo de seleção dos alunos. A Presidente do
Conselho, comunicou que no dia 11/10/2021 (segunda-feira) foi decretado ponto facultativo e
os dias 12/10 e 15/10/2021 serão feriados. Falou sobre a reunião para a apresentação do Plano
de  Desenvolvimento  da  Unidade  (PDU/CCE)  2020-2022  e  os  resultados  do  seu
monitoramento  que  aconteceu  no  dia  07/10/2021.  Disse  que  serão  demandadas  algumas
informações  ainda  em 2021 e  reiterou  a  necessidade  de  trabalhar  nessas  estratégicas  para
alcançar as metas que foram projetadas no PDU. 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 11/11/2021 16:40 )

ANA REGINA BARROS REGO LEAL
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1354316

(Assinado digitalmente em 20/01/2022 07:55 )

CANTIDIO SOUSA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1167644
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(Assinado digitalmente em 11/11/2021 17:20 )

CARMEN LUCIA DE SOUSA LIMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 4317173

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 16:04 )

EDSON ANTONIO DE FREITAS
FIGUEIREDO

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 1122286

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 20:07 )

ELIANA DE SOUSA ALENCAR
MARQUES

DIRETOR
Matrícula: 2352093

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 12:33 )

GABRIEL NUNES LOPES FERREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Matrícula: 3013427

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 17:09 )

JEFFERSON MENDES DE SOUZA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1483966

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 14:58 )

KEYLLA REJANE ALMEIDA MELO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 2440424

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 18:00 )

LALYNE BEZERRA LIMA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 3215230

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

MARTA MARIA AZEVEDO QUEIROZ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 4173995

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 11:43 )

NAYRA VÉRAS DE ARAÚJO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 3141826

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 01:17 )

NEUTON ALVES DE ARAUJO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 3438829

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 18:22 )

NUBIA SUELY CANEJO SAMPAIO
COORDENADOR DE CURSO

Matrícula: 3334560

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 09:31 )

REIJANE MARIA DE FREITAS SOARES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1726223

(Assinado digitalmente em 25/01/2022 17:17 )

ZILMARA ARAUJO CARDOSO
SECRETARIO EXECUTIVO

Matrícula: 1638220
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(Assinado digitalmente em 25/01/2022 11:55
)

HERLANE CRUZ BASTOS
Matrícula: 20189041527

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 14:10
)

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: 9035a1c3e3
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