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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ATA DE REUNIÃO Nº 6 / 2021 - ASS/CTF (11.02.03)
Nº do Protocolo: 23111.027633/2021-93
Teresina-PI, 03 de Julho de 2021
Ata da sexta reunião (segunda ordinária) do Conselho Administrativo Pedagógico do Colégio
Técnico de Floriano, ocorrida às dezenove horas do dia vinte e nove de junho 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 de videochamada, no Google Meet, sob a presidência
do Diretor do Colégio, professor Ricardo de Castro Ribeiro Santos e com a presença dos
seguintes Conselheiros: Antônia Aildeglânia Rufino da Silva, Dannielle Vieira de Sousa
Borges, Elizabeth Gonçalves Lima Rocha, José Ribamar Lopes Batista Júnior, Josimari Regina
Paschoaloto, Laurielson Chaves Alencar, Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, Maria
Francinete Damasceno, Maria Luciene Feitosa Rocha, Rejane dos Santos Lima Sousa,
Rosângela Feitosa de França, Verbena Maria Costa Reis Ribeiro Feitosa e Wilamis Kleiton
Nunes da Silva. Participaram da reunião, como convidados, os membros da Comissão de
Avaliação e Acompanhamento de Egressos (CAAE) - Geraldo Abrantes Sarmento Neto; Nívea
Gomes Nascimento de Oliveira e Marttem Costa de Santana. INFORMES INICIAIS: Antes
de iniciar a discussão da pauta, o Conselheiro Presidente informou aos demais Conselheiros
sobre a presença dos membros da Comissão, agradecendo aos mesmos. Continuou notificando
a todos da possibilidade de demissão de terceirizados do setor administrativo do Colégio, em
razão dos cortes orçamentários ocorridos na educação. Na reunião havida na tarde de hoje,
informou ele - que o Colégio Técnico de Floriano e o Campus Amílcar Ferreira Sobral se
comprometeram a apresentar até o dia cinco de julho (segunda-feira próxima), uma planilha
contendo os nomes dos terceirizados que serão demitidos; que as Direções das duas Unidades
haviam solicitado que fosse apresentado um percentual, o que não ocorreu; que as duas
Unidades apresentarão planilhas com mesmo percentual de corte, que serão encaminhadas
através de um memorando conjunto para Diretoria Administrativa; que esses cortes terão por
base critério adotado em Teresina e Bom Jesus - setores administrativos em que há existência
de servidor efetivo e o impacto da demissão seja menor; que Colégio tem três planilhas prontas
para serem apresentadas, caso a primeira e a segunda sejam rejeitadas; que o corte de
terceirizados na primeira planilha é de vinte por cento do quadro; que tais demissões já haviam
acontecido nos Colégio Técnicos de Teresina e Bom Jesus; que trinta a trinta e três por cento
do quadro de terceirizados no setor administrativo destas Unidades foram demitidos; que
havendo mudança no cenário financeiro no orçamento de dois mil e vinte e dois, esses
terceirizados podem ser contratados novamente. ORDEM DO DIA: Item 01. Processo
23111.19578/2021-07 (6/5/2021), apresentando para apreciação das alterações na Minuta de
Resolução do Regimento Interno de Egressos do Colégio Técnico de Floriano
(CTF/UFPI). Iniciando a discussão da pauta, o Conselheiro Presidente informou que a
dinâmica seria diferente, já que na reunião do dia dezenove de maio a Relatora emitiu parecer
favorável à Minuta. Seguiu ele afirmando que todos os Conselheiros estão ciente das
alterações feitas na Minuta da Resolução do Regimento Interno de Egressos do CTF pois a
receberam através de seus e-mails e que todas as considerações feitas pelos Conselheiros
foram acatadas pelos membros da Comissão. Desta forma, ele passou a palavra aos membros
da Comissão, para que se manifestassem. O professor Geraldo Abrantes Sarmento Neto,
presidente da CAAE, iniciou sua fala afirmando que houve várias semanas de reuniões e
atividades intensas para que a Minuta fosse elaborada; que não existe uma fonte de pesquisa na
Instituição para ser a base dessa elaboração; que pesquisa de documentos existentes em outras
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Instituições originou a Minuta; que, como é um documento em que não há uma versão
anterior, ele poderá ser reformulado quando, na prática, não atender às necessidades; que, após
essa elaboração, considerando a reunião do CAP ocorrida em dezenove de maio, houve
reuniões entre os membros da Comissão; que as reuniões resultaram em alterações na Minuta
inicial, levando em consideração todas as manifestações dos Conselheiros, bem como o tempo
gasto para execução das atividades inerentes ao projeto, tendo em vista a limitação de recursos
humanos (Comissão composta por três professores, não havendo representando de docente do
Curso Técnico em Agropecuária); que o resultado foi a emissão de um documento que reflete
os itinerários profissional e acadêmico do egresso, de forma flexível. O membro da CAAE,
Marttem Costa de Santana, continuou informando que o documento objetiva viabilizar a
execução das atividades por parte da Comissão e formalizar a adesão do egresso às atividades
de ensino, pesquisa e extensão que venham a ocorrer no Colégio (seminários, Congressos,
entre outros); que não há, na estrutura do Regimento Interno no Colégio, menção às novas
Comissões instituídas; que é necessário que hajam indicadores dos demais Colégio vinculados
à UFPI disponíveis para consulta por parte da comunidade acadêmica. Já o membro da CAAE,
Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, esclareceu que o maior desafio foi a falta de diretrizes
na Instituição e que o resultado final também facilitará a execução das atividades por parte da
Comissão designada a sucedê-los. O Conselheiro Presidente afirmou que o trabalho foi bem
executado; que a Minuta foi de difícil elaboração; que o documento inicial é um marco no
acompanhamento de egressos; que, aprovado, à medida em que for executado, pode ser
reformulado, se necessário. Quanto à manifestação do professor Marttem Costa de Santana, ele
disse que a inclusão, no Regimento Interno do Colégio, de novas Comissões criadas ou
alterações realizadas, serão acrescentadas e que um Regimento Geral (que inclui os três
Colégios vinculados à UFPI) está sendo elaborados e também afetará a estrutura dos
Regimentos dos Colégios e que haverá ações, de sua parte, para que os indicadores
mencionados pelo professor fiquem disponíveis para comunidade acadêmica. A Conselheira
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, parabenizou a Comissão pelo Trabalho;
informou que ela já havia desenvolvido um projeto relacionado a alunos egressos; que a
revisão na minuta, por parte da Comissão, resultou em um documento importante; que a
extinção do “termo mercado de trabalho” se mostrou efetivo; que o artigo sexto assegura ações
que acompanham o egresso; que mantém o PARECER FAVORÁVEL às alterações feitas. A
Conselheira Maria Francinete Damasceno também parabenizou a Comissão pelo brilhante
trabalho; considerou que o trabalho partiu do zero e não foi fácil; que em outras instituições há
uma Equipe Multiprofissional (Pedagogo, Assistente Social, entre outras profissionais)
auxiliando no desenvolvimento de trabalho como esse, enfatizando a importância que esses
profissionais são para uma Unidade de Ensino; que tem conhecimento do empenho da Direção
para que esses cargos sejam ocupados no Colégio; solicitou informações à respeito da
dinâmica de reformulações com base no BNCC; afirmou que as reformulações propostas pela
BNCC são complexas; que todos os docentes deveriam ser orientados sobre essas
reformulações por um profissional habilitado. O Conselheiro Wilamis Kleiton Nunes da Silva
ratificou a importância das alterações para aperfeiçoamento da minuta, contemplando a
realidade do Colégio. Continuou afirmando que os PPCs e Regimentos precisam ser alterados,
reconhecendo essas comissões e que há uma reunião marcada para a data de amanhã, trinta de
junho, com os professores do Curso Técnico de Informática e o Pedagogo do Colégio Técnico
de Bom Jesus, tendo como pauta as reformulações trazidas pela BNCC. Sobre este último tema
- BNCC - O Conselheiro Presidente informou que à medida em que as reuniões entre os três
Colégios acontecessem, no segundo semestre, o trabalho será segmentado e que com um grupo
grande esse trabalho pode se tornar mais acessível, admitindo que o mesmo não é fácil.
Voltando à pauta da reunião, o Presidente Conselheiro apresentou três propostas - 1. A minuta,
com as alterações, seria compartilhada e lida, ponto a ponto; 2. Seriam discutidos somente os
pontos propostos pelos Conselheiros; 3. A minuta seria colocada em votação. A terceira
proposta foi escolhida por unanimidade e a MINUTA FOI APROVADA POR
UNANIMIDADE. Por fim, o conselheiro Wilamis Kleiton Nunes da Silva quando a Resolução
entraria em vigor, sendo informado pelo Presidente Conselheiro que no momento em que for
aprovada pela CEPEX. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente encerrou a
reunião, às dezenove horas e quarenta e quatro 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, demais Conselheiros
https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1957793

2/4

07/07/2021

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1957793

presentes e docentes membros da Comissão convidados para a reunião, cabendo esclarecer que
a assinatura eletrônica por parte da Conselheira Rejane dos Santos Lima Sousa no sistema
ainda não pode ser realizada, ficando a mesma notificada por e-mail do inteiro teor da presente
Ata.

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 10:13 )

ANTONIA AILDEGLANIA RUFINO DA
SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1733062

(Assinado digitalmente em 04/07/2021 23:20 )

ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2086006

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 12:16 )

DANNIELLE VIEIRA DE SOUSA BORGES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2174721

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 11:44 )

GERALDO ABRANTES SARMENTO
NETO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2085626

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 20:54 )

(Assinado digitalmente em 03/07/2021 15:33 )

JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO

COORDENADOR
Matrícula: 1731706

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2321672

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 22:00 )

LAURIELSON CHAVES ALENCAR
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3319775

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 10:42 )

MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA
SILVA MATIAS
COORDENADOR
Matrícula: 2558157

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 11:37 )

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 09:44 )

MARIA FRANCINETE DAMASCENO

MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1321653

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 423532

(Assinado digitalmente em 07/07/2021 09:29 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1549657

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 12:21 )

NIVEA GOMES NASCIMENTO DE
OLIVEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1635292

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 07:14 )

(Assinado digitalmente em 05/07/2021 09:03 )

RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

ROSÂNGELA FEITOSA DE FRANÇA

DIRETOR
Matrícula: 2516120

ADMINISTRADOR
Matrícula: 1553976

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1957793

3/4

07/07/2021

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=1957793

(Assinado digitalmente em 06/07/2021 20:55 )

(Assinado digitalmente em 03/07/2021 20:44 )

VERBENA MARIA COSTA REIS RIBEIRO
FEITOSA

WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3202413

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: caff03c84f
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