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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 10 / 2022 - ASS/CTF (11.02.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.045892/2022-51

Teresina-PI, 21 de Setembro de 2022

Ata da oitava reunião (oitava extraordinária) do Conselho Administrativo Pedagógico (CAP)
do Colégio Técnico de Floriano (CTF), ocorrida às dez horas e vinte e dois minutos, do dia
vinte de setembro de dois mil e vinte e dois, na cidade de Floriano, Estado do Piauí, que,
considerando a vigente pandemia da COVID-19, ocorreu totalmente por meio videochamada,
no Google Meet: https://meet.google.com/miq-asoh-xnj, sob a presidência do Diretor do
Colégio, professor Ricardo de Castro Ribeiro Santos, e com a presença dos/as seguintes
Conselheiros/as: Antonia Aildeglânia Rufino da Silva, Dannielle Vieira de Sousa Borges, José
Ribamar Lopes Batista Júnior, Juarez Rodrigues Martins, Laurielson Chaves Alencar, Maria da
Conceição Bezerra da Silva Matias, Mirya Grazielle Tôrres Portela, Rosângela Feitosa França
e Wilamis Kleiton Nunes da Silva. Não compareceram os Conselheiros Francimeiry Santos
Carvalho, Maria da Conceição Sousa Guimarães, Maria Francinete Damasceno, Maria Luciene
Feitosa Rocha (aposentada conforme Ato da Reitoria 1017, de 12.09.2022) e Sandra Barboza
Luz. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O Conselheiro Presidente informou aos presentes que a
quantidade de vagas ofertadas nos CURSOS TÉCNICOS 2023 será encaminhado para
COPESE, objetivando a emissão do Edital de Seleção; que a análise do histórico escolar será
adotado como processo seletivo para ingresso de alunos em 2023; que, dessa forma, não
haverá prova presencial; que há a previsão de antecipação do calendário do Edital, com
divulgação do resultado em janeiro de 2023; que o ano letivo de 2023 começará na primeira
semana de fevereiro (previsão); que a próxima reunião do CEPEX ocorrerá em 10.10.2022,
tendo como uma das pautas o Calendário dos Colégios Técnicos vinculados à UFPI; que,
paralelamente, já houve a definição do período das férias docentes 2023; que, os
coordenadores titulares e adjuntos terão seus períodos de férias definidos através de
memorando emitido pela Direção do Colégio. O Conselheiro José Ribamar Lopes Batista
Júnior perguntou se as férias dos docentes vinculados às Coordenações serão homologadas por
estas e se essas chefias teriam orientações quanto a esse procedimento. O Conselheiro
Presidente respondeu afirmativamente às questões apresentadas, informando ainda que os
PPCs dos cursos aprovados para o ano de 2023 usa o termo concomitância que, segundo ele,
também será utilizado no Edital de Seleção; que esse termo se contrapõe ao currículo do
ensino médio integrado da BNCC (lançada pelo MEC); que os processos que tratam dos PPCs
se encontram no Gabinete do Reitor e será também pauta da reunião agendada para o dia
10.10.2022; que os Colégios Técnicos de Teresina e Bom Jesus utilizam currículos de Cursos
concomitantes. O Conselheiro José Ribamar Lopes Batista Júnior ponderou que a
Coordenação do Ensino Médio manifestou preocupação com a estruturação dos currículos dos
Cursos ofertados pelo Colégio (realizado de forma concomitante); que é urgente e necessária a
reestruturação dos PPCs (forma integrada), em obediência ao Novo Ensino Médio; que é
necessário articular essas mudanças. Quanto ao parecer da Relatora, o Conselheiro Wilamis
Kleiton Nunes da Silva perguntou se seria necessário informar o número de turmas, sendo
esclarecido pelo Conselheiro Presidente que essa definição é interna. Já a Conselheira Maria
da Conceição Bezerra da Silva Matias informou que nas reuniões de reformulação dos PPCs
havidas entre os três Colégios vinculados à UFPI não foi tratada a temática referente a
reestruturação dos currículos, integrando-os. ORDEM DO DIA: Item 01. Processo
23111.044226/2022-25, da Direção do CTF, solicitando OFERTAS CURSOS TÉCNICOS
2023. Relatora: Rosângela Feitosa França. Parecer: Favorável. Decisão: APROVADO POR
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UNANIMIDADE. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Conselheiro Presidente cientificou aos
demais que há um Regimento aprovado pelo CEPEX - Regimento 321/2022-CEPEX - que em
seu Artigo 2º, Item 5, acrescenta um representante do Conselho das unidades do EBTT
(assinado em 08.08.2022); que esse representante estará presente na reunião do CEPEX
agendada para o dia 10.10.2022; que há dúvida dos pares Diretores quanto a essa
representação - um representante de cada Colégio ou um representante para todos os Colégio,
bem como o critério de escolha; que, esclarecida essa incerteza, o tema pode ser tratado em
reunião extraordinária do CAP (antecedendo a reunião do CEPEX). Não havendo mais nada a
tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, às dez horas e cinquenta e sete minutos,
agradecendo 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 eletronicamente
pelo Presidente e demais Conselheiros/as presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 08:42 ) 
ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA

SILVA 
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

Matrícula: 1733062 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 10:05 ) 
DANNIELLE VIEIRA DE SOUSA BORGES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 2174721 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 12:35 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 16:00 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 08:06 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 12:10 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 08:14 ) 
MIRYA GRAZIELLE TORRES PORTELA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1203392 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 07:39 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 10:30 ) 
ROSÂNGELA FEITOSA DE FRANÇA 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 1553976 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 15:22 ) 
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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: f64e748e71
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