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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2021 - ASS/CTF (11.02.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.050099/2021-52

Teresina-PI, 02 de Dezembro de 2021

Ata da oitava reunião (quinta extraordinária) do Conselho Administrativo Pedagógico do
Colégio Técnico de Floriano, ocorrida às dezoito horas e trinta um minutos do dia primeiro de
dezembro de dois mil e vinte e um, 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: Alexandre Ribeiro Araújo, Elizabeth
Gonçalves Lima Rocha, Francimeiry Santos Carvalho, José Ribamar Lopes Batista Júnior,
Josimari Regina Paschoaloto, Maria Luciene Feitosa Rocha (iniciando a participação na
reunião ao fim da votação da Pauta 01) , Rosângela Feitosa de França, Thiago Machado
Rodrigues e Wilamis Kleiton Nunes da Silva. O Presidente esclareceu que os Conselheiros
Laurielson Chaves Alencar, Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias estavam de férias
(sendo a segunda substituída pelo Conselheiro Alexandre Ribeiro Araújo); que a Conselheira
Maria Francinete Damasceno inicialmente estava de férias, sendo as férias suspensas pela
Administração Superior, mas a mesma estava em deslocamento de Teresina para Floriano, em
razão de demandas oriundas do cargo que ocupa; que o mesmo aconteceu com a Conselheira
Dannielle Vieira de Sousa Borges (deslocamento de Teresina para Floriano); que a Conselheira
Antônia Aildeglânia Rufino da Silva foi convocada para reunião junto à Administração
Superior em Teresina. A Conselheira Rejane dos Santos Lima Sousa não compareceu à
reunião. Esclareceu ainda que, com a finalização do contrato do professor substituto Josimar
Soares da Silva Júnior, estava aberta a vaga de Suplente de Conselheiro do Curso Técnico em
Agropecuária e que a vaga de Conselheiro discente não havia sido ocupada, sendo informado
pelos Conselheiros Alexandre Ribeiro Araújo e Josimari Regina Paschoaloto que, em reunião,
foi decidida a ocupação da vaga de Suplente de Conselheiro do Curso Técnico em
Agropecuária pela docente Deyse Naira Mascarenhas Costa. O presidente, então, solicitou a
oficialização dessa decisão. ORDEM DO DIA: 01. Processo 23111.037278/2021-26, de
01/09/2021, da Direção do CTF, encaminhando PAQ 2022. O Conselheiro Presidente
cientificou aos presentes - que todas as Coordenações se reuniram para tratar do interesse de
afastamento de seus docentes para qualificação e/ou capacitação; que não houve manifestação
de interesse de afastamento de docentes do Curso Técnico em Agropecuária; que as atas destas
reuniões foram encaminhadas à Direção, exceção feita ao Curso Técnico em Enfermagem,
sendo informado pela Conselheira Francimeiry Santos Carvalho que a mencionada Ata será
encaminhada brevemente - aguardava a assinatura por parte de um professor; que há também
interesse, por parte de Técnicos-Administrativos, em afastamento para qualificação e/ou
capacitação. Relatora: Josimari Regina Paschoaloto. Parecer: Favorável aos pedidos de
afastamento solicitados. Finalizado o parecer e o relato, o Conselheiro Presidente consultou
aos presentes se todas as solicitações de afastamento estavam incluídas na relação da relatora.
O Conselheiro José Ribamar Lopes Batista Júnior solicitou novamente a exibição da tela
relacionada aos professores do Ensino Médio, no que foi atendido. Já o Conselheiro Thiago
Machado Rodrigues afirmou que tanto ele quanto os professores Erivelton da Silva Rocha e
Geraldo Abrantes Sarmento Neto - Curso Técnico em Informática - haviam manifestado
interesse em afastamento para qualificação e que seus nomes não constavam na relação. Essa
informação foi ratificada pelo Conselheiro Wilamis Kleiton Nunes da Silva. Houve, então, por
parte do Conselheiro Presidente, solicitação para que a Conselheira Relatora consultasse a
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informação. Dado alguns minutos, a Conselheira Relatora, após conferência e retificação do
relato - segunda a mesma os afastamentos foram requeridos - voltou a reler a relação - parte
que incluía os nomes dos docentes. Sanada a situação e não havendo outras manifestações por
parte dos presentes, o parecer foi colocado em votação. Decisão: o parecer da Relatora foi
aprovado por UNANIMIDADE. O conselheiro Presidente esclareceu - que todas as
solicitações são manifestações de interesse, sem aval automático para afastamento, em caso de
aprovação em programa, podendo ensejar a contratação de Professor Substituto -
disponibilidade de código de vagas pela Administração Superior; que há urgência nas
assinaturas - até o dia 02.12.2021, amanhã - em razão da obrigatoriedade de inclusão no
sistema até o dia 05.12.2021 (domingo); que essa inclusão é um procedimento demorado e que
será executado unicamente pela Direção do CTF. O Conselheiro José Ribamar Lopes Batista
Júnior, então, questionou o Conselheiro Presidente sobre a autonomia das Coordenações
realizarem tal procedimento, sendo esclarecido pelo Presidente que, por enquanto, somente o
Diretor da Unidade é autorizado a realizar a demanda, agradecendo à Conselheira Josimari
Regina Paschoaloto pelo seu Relato. Neste momento, a Conselheira Maria Luciene Feitosa
Rocha se fez presente na reunião. EXTRA-PAUTA: 01. Processo 0023111.049984/2021-53,
de 01/12/2021, da Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária, apresentando para
apreciação Minuta do PPC do Curso FIC Criador em Pecuária Polivalente. Relator:
Conselheiro Alexandre Ribeiro Araújo. O Relator apresentou o Curso FIC Criador em
Pecuária Polivalente, seus objetivos, público-alvo e demais características do Curso. O
Conselheiro Presidente informou que os documentos referentes ao PPC do Curso foram
encaminhados aos e-mails dos Conselheiros, para análise prévia; que a apresentação
possibilitou uma visão do curso por parte daqueles que não tiverem a oportunidade de ler tais
documentos. Também parabenizou aos envolvidos pela proposta, por ser essa uma nova
possibilidade de trabalho, com foco em alunos com demandas diferentes das atuais. O
Conselheiro José Ribamar Lopes Batista Júnior fez uma ressalva com relação ao nome das
disciplinas Matemática Básica - substituição por Matemática Básica Aplicada às Ciências
Agrárias - e Leitura e Produção de Textos (plural), no que foi atendido pelo Relator. Este
consultou o Conselheiro Presidente quanto ao número de vagas disponíveis no alojamento - 96
no total, sendo 48 vagas masculinas e 48 vagas femininas. O Relator preencheu os espaços
referentes a essas informações. Não havendo outras manifestações, a Minuta do PPC do Curso
FIC Criador em Pecuária Polivalente foi colocada em votação. Decisão: Minuta aprovada por
UNANIMIDADE. ENCAMINHAMENTOS: O Conselheiro Presidente passou a palavra para
a Conselheira Francimeiry Santos Carvalho que demonstrou preocupação com a grande
demanda de estágio por parte do Curso Técnico em Enfermagem. Segundo ela, há duas turmas
com estágios em atrasos - dois anos e um ano, respectivamente, pendentes em Laboratórios,
Unidades Básicas de Saúde e Hospital; que os estágios, antes ministrados com grupos sete
alunos por professor, agora serão ministrados com grupos de quatro alunos por professor; que
a carga horária dos professores em estágio, por essa razão, dobrará; que, ao ser liberada a
prática de estágio, inicialmente, eles acontecerão em Laboratórios; que o Colégio Técnico de
Floriano possui três Laboratórios de Enfermagem (sendo um conquistado na atual gestão); que
há um Laboratório de Inseminação (cedido pelo Curso Técnico em Enfermagem); que este
Laboratório é utilizado pelo Engenheiro Agrônomo João Mendes Frazão Sobrinho; que
solicitou ao Hospital, há quatro meses, posicionamento sobre vagas de estágios para os alunos
do Curso Técnico de Enfermagem do Colégio Técnico de Floriano; que não há uma decisão
sobre esse assunto; que com esse aumento de carga horária em estágio por professor, os
estágios ocorrerão nos turnos da manhã e tarde. Segundo ela, há quatro professores que
ministram estágio no Curso e há a necessidade urgente de mais um Laboratório; que,
informalmente, consultou a Direção do Colégio sobre a possibilidade de uso provisório ou
definitivo do Laboratório de Inseminação. O Conselheiro Presidente afirmou que, em tese, a
reestruturação do espaço físico resolve a demanda reprimida; que a Coordenação do Curso
Técnico em Enfermagem deve oficializar a solicitação; que, com isso, o Engenheiro
Agrônomo João Mendes Frazão Sobrinho será consultado sobre a possibilidade de
transferência do Laboratório de Inseminação para a Fazenda Experimental; que, caso sua
manifestação seja contrária, será necessário consultar o Conselho sobre a demanda. O
Conselheiro José Ribamar Lopes Batista Júnior sugeriu que os Colegiados dos Cursos de
Agropecuária e Enfermagem se reunissem, antes do tema ser pauta de reunião do CAP, tendo
sua sugestão sido acolhida pelo Diretor Presidente que continuou dando ciência a todos que o
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retorno em 2022 será gradual e a circunstância relatada precisa ser resolvida. Continuando, ele
também informou sobre o Edital Seletivo do Colégio - o mesmo foi publicado e suspenso em
razão da necessidade de aprovação dos PPCs dos Cursos dos Colégios Técnicos vinculados à
UFPI (nenhum PPC dos Curso foi aprovado pela CEPEX); que essa medida passou a valer a
partir de 2013; que em 2016, ao assumir a gestão, foi iniciada discussões e abertos processos
para análise dos PPCs; que tais processos físicos, em alguns casos, não foram localizados; que,
a partir do conhecimento desse fato pela Administração Superior, houve a suspensão dos
Editais; que os PPCs dos Curso em andamento serão aprovados “ad referendum" pelo Reitor e,
posteriormente, seguirão os trâmites normais para aprovação; que se até o dia 14.12.2021 tais
PPCs não forem encaminhados para o Reitor e, posteriormente, para a CEPEX, a divulgação
do Edital Seletivo do Colégio só ocorrerá em janeiro. Encerrando a reunião, às dezenove horas
e quarenta e nove 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.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 06:38 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 09:00 ) 
ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2086006 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 09:43 ) 
FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR 
Matrícula: 1733215 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 08:18 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 07:20 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 11:15 ) 
MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 423532 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 09:38 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 10:22 ) 
ROSÂNGELA FEITOSA DE FRANÇA 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 1553976 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 17:07 ) 
THIAGO MACHADO RODRIGUES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1853515 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 13:29 ) 
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: fb39b0d922

https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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