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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ATA Nº 6 / 2022 - SE/CTF (11.02.09)
Nº do Protocolo: 23111.026919/2022-65
Teresina-PI, 13 de Junho de 2022
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA 2022.
Ata da terceira reunião extraordinária do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico
de Floriano, ocorrida às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de
maio de dois mil e vinte e dois, na cidade de Floriano, Estado do Piauí, que, considerando a
atual pandemia de Covid-19, ocorreu totalmente por meio de vídeo chamada, no Google Meet,
sob a presidência da Coordenadora do Curso, Profª Maria da Conceição Bezerra da Silva
Matias, e com a presença dos seguintes professores: Alexandre Ribeiro Araújo (Coordenador
Adjunto do Curso), Deyse Naira Mascarenhas Costa, Hozano de Souza Lemos Neto,
Jackelline Cristina Ost Lopes, João Pedro Alves de Aquino, Josimari Regina Paschoaloto e
Laurielson Chaves Alencar. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias
iniciou a reunião com a pauta: retorno das aulas presenciais, falou da data prevista para 06/06 e
da necessidade de decidir o que cada docente fará na primeira semana e solicitou o
agendamento do auditório do Colégio Técnico de Floriano no dia 06/06/2022, das 9h30 às
11h30, para a acolhida dos alunos do Curso Técnico em Agropecuária. Pediu que o professor
Alexandre Ribeiro Araújo exibisse a Tabela com a Programação do retorno das aulas
presenciais. O professor Alexandre Ribeiro Araújo compartilhou o demonstrativo da
organização das aulas, baseado na forma como estão acontecendo no formato on-line.
Organizou de uma forma que facilitasse a logística da locomoção dos professores que residem
em Teresina e perguntou se todos estavam de acordo. A professora Jackelline Cristina Ost
Lopes solicitou a inclusão de 3h de prática da sua disciplina no retorno presencial. A
coordenadora, Profª Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, disse que as duas semanas
serão para complementar a carga horária e acrescentou que, sobre os professores que estiverem
com a carga horária concluída, a permanência na escola depende do parecer do gestor. Pediu
que todos estejam presentes no dia 06/06 para os devidos ajustes. Disse também, que quando o
professor for fazer planejamento de aulas práticas sempre deverá combinar com quem estiver
junto. A professora Deyse Naira Mascarenhas Costa, solicitou horário na sexta-feira (10/06) às
11h com as turmas da disciplina Defesa Sanitária Animal para conclusão de atividade
avaliativa. O professor Laurielson Chaves Alencar perguntou se o turno da tarde poderá ser
utilizado. Em resposta, a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias disse que os
alunos de 3A e 3B não podem assistir às aulas no referido turno pois são Concomitantes e têm
aula do Ensino Médio. Assim, a programação da semana de retorno às atividades presenciais
(06 a 10/06/2022) ficou definida da seguinte forma: Segunda-feira: Acolhimento dos
estudantes do Curso Técnico em Agropecuária no período da manhã e reunião dos professores
à tarde; de Terça a Sexta-feira no período da manhã: aulas práticas na Fazenda do CTF/UFPI
com os professores do Curso Técnico em Agropecuária. As demais atividades previstas até o
final do semestre serão debatidas na reunião dos professores no dia 06/06/2022 às 14:00. A
Profª Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias pediu aos professores Alexandre Ribeiro
Araújo e Josimari Regina Paschoaloto, que, por estarem em Floriano, fizessem o acolhimento
dos alunos no primeiro dia de aula presencial, direcionando-os ao auditório e, também,
mostrassem as dependências da escola aos novos professores. As informações sobre a logística
de funcionamento do Curso, transporte, apresentação dos professores e outros informes serão
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repassadas durante a reunião no Auditório do Colégio Técnico de Floriano no dia 06/06/2022,
à partir das 9h30. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias lembrou que a
carga horária das disciplinas deverá ser completa, podendo ultrapassar, mas nunca faltar carga
horária e acrescentou que durante os meses de junho e julho deverão organizar a distribuição
das disciplinas e o Edital de Seleção dos alunos para o Curso FIC “Produtor Pecuário
Polivalente”. A Coordenadora perguntou, aos professores presentes na reunião, se havia
alguma pendência em relação aos alunos. O professor Hozano de Souza Lemos Neto informou
que a aluna Natália Ariadne, por estar sem celular, perdeu muitas aulas. A Coordenadora
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias propôs uma reunião presencial para discutir todos
os casos. Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às
dezessete horas e cinquenta minutos, agradecendo a presença de todos e para constar, eu, Ana
Cleide Bernardina da Silva, Secretária do Curso, lavrei a presente Ata que, depois de lida e
achada conforme, será assinada eletronicamente pelos professores presentes.

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 11:17 )

(Assinado digitalmente em 20/06/2022 12:15 )

ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO

DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3161963

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3161975

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 11:19 )

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 15:08 )

HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO

JACKELLINE CRISTINA OST LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1251456

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3245180

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 11:19 )

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 14:16 )

JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO

JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3251592

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2321672

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 18:35 )

LAURIELSON CHAVES ALENCAR
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3319775

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 21:05 )

MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA
SILVA MATIAS
COORDENADOR
Matrícula: 2558157
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