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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ATA DE REUNIÃO Nº 2 / 2022 - ASS/CTF (11.02.03)
Nº do Protocolo: 23111.001934/2022-25
Teresina-PI, 14 de Janeiro de 2022
Ata da segunda reunião (segunda extraordinária) do Conselho Administrativo Pedagógico do
Colégio Técnico de Floriano, ocorrida às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de
janeiro de dois mil e vinte e dois, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, que, considerando
a atual pandemia de Covid-19, ocorreu totalmente por meio videochamada, no Google Meet,
sob a presidência do Diretor do Colégio, professor Ricardo de Castro Ribeiro Santos e com a
presença dos seguintes Conselheiros: Antonio Luís de Sousa Nunes, José Ribamar Lopes
Batista Júnior, Maria Francinete Damasceno, Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias,
Rosângela Feitosa de França, Verbena Maria Costa Reis Ribeiro Feitosa e Wilamis Kleiton
Nunes da Silva. A Conselheira Rejane dos Santos Lima Sousa não compareceu à reunião.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O Conselheiro Presidente informou aos presentes que os
processos de afastamento foram apresentados durante o final de semana e na terça-feira; que os
mesmos são urgentes. Dessa forma, não houve tempo hábil para convocação ordinária; que a
professora Jaira dos Santos Silva foi aprovada em Programa de Doutorado; que ontem, dia
12.01.2022, em reunião com a SRH, uma das pautas foram os pedidos de afastamento de
docentes para cursos de Mestrado e Doutorado; que a determinação da SRH é de que o
processo de seleção e contratação de professor substituto tenha sido finalizado e o Ato da
Reitoria de afastamento do docente efetivo tenha sido emitido para que o afastamento ocorra;
logo, havendo qualquer problema que atrase ou impeça a contratação do professor substituto, o
docente efetivo não será liberado de suas atividades de docência, sejam elas no formato
presencial, remoto ou híbrido; que essas informações foram divulgadas às coordenações para
serem transmitidas aos docentes dos cursos - via e-mail, em reunião ou durante a Semana
Pedagógica; que alguns docentes que já formalizaram processos de afastamento e consultaram
a Direção foram informados acerca dessa determinação. O Conselheiro Presidente consultou a
Relatora do Processo e os demais Conselheiros sobre o Relato e votação em bloco. Todos
assentiram. ORDEM DO DIA: 01. Processo 23111.000805/2022-50, de 07.01.2022, da
docente DANIELLE DO REGO MONTEIRO ROCHA, solicitando afastamento total para
cursar programa de Pós-Graduação. Relatora: Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias.
Parecer: FAVORÁVEL. Decisão: APROVADO POR UNANIMIDADE. 02. Processo
23111.001098/2022-93, de 10.01.2022, da docente MARIA PEREIRA DA SILVA XAVIER,
solicitando afastamento total para cursar o programa de Pós-Graduação. Parecer:
FAVORÁVEL. Decisão: APROVADO POR UNANIMIDADE. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: O Conselheiro Presidente informou aos presentes que terá reunião, na tarde de hoje,
com a Diretora do Campus Amílcar Ferreira Sobral em exercício, para tratar do
funcionamento, a partir do dia 14.02.2022 - início das aulas no Colégio - do Restaurante
Universitário e Alojamento - as obras (reformas) serão visitadas e, caso necessário, a empresa
responsável será notificada do cumprimento do prazo. Encerrando a reunião, às quinze horas e
sete minutos, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e para constar, eu, Denise
Leal Reis, Assistente da Direção, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme,
será assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.
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(Assinado digitalmente em 14/01/2022 08:22 )

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 09:44 )

ANTONIO LUIS DE SOUSA NUNES

JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Matrícula: 2091547

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1731706

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 07:35 )

MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA
SILVA MATIAS
COORDENADOR
Matrícula: 2558157

(Assinado digitalmente em 17/01/2022 10:49 )

MARIA FRANCINETE DAMASCENO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1321653

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 08:26 )

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 08:45 )

RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

ROSÂNGELA FEITOSA DE FRANÇA

DIRETOR
Matrícula: 2516120

ADMINISTRADOR
Matrícula: 1553976

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 17:29 )

VERBENA MARIA COSTA REIS RIBEIRO
FEITOSA
COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3202413

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 07:12 )

WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA
COORDENADOR
Matrícula: 2582071

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: 7e95759198
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