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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 5 / 2021 - ASS/CTF (11.02.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.026982/2021-16

Teresina-PI, 29 de Junho de 2021

Ata da terceira reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
em caráter extraordinário, ocorrida às dezesseis horas e quarenta e três minutos do dia vinte e
oito de junho de dois mil e vinte e um, 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, professora Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias e com a presença dos seguintes Professores: Alexandre Ribeiro
Araújo, Deyse Naira Mascarenhas Costa, Jodean Alves da Silva, Josimar Soares da Silva
Júnior, Josimari Regina Paschoaloto e Laurielson Chaves Alencar. Inicialmente, a
Coordenadora do Curso cientificou a todos sobre as pautas da reunião - escolha do
Coordenador e Orientador do Projeto AgroIFNordeste. Seguiu apresentando; definição do
período de recuperação, prova final e encerramento das atividades do curso referente a 2021.1.
A Coordenadora informou que a pauta inicial é o registro da decisão unânime ocorrida no
grupo de whatsapp dos professores do Curso Técnico em Agropecuária, no dia onze de março,
da escolha do Coordenador e Orientador do Projeto AgroIFNordeste, tendo ficado estabelecido
o seguinte - professora Josimari Regina Paschoaloto como Coordenadora do Projeto e
professora Deyse Naira Mascarenhas Costa como Orientadora do Projeto. Perguntando aos
presentes se haveria manifestação sobre a pauta, no que todos ratificaram a decisão tomada
anteriormente. A professora Josimari Regina Paschoaloto, então, informou: que ela se
encarregará, esta semana, de acompanhar a elaboração e tramitação do Edital de Seleção; que a
professora Deyse Naira Mascarenhas Costa conduzirá a seleção das comunidades, contando
com o apoio dos demais professores do Curso para obtenção dos contatos da lideranças em
cada localidade. A professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias corroborou que
esse apoio ocorrerá e será facilitado pela experiência obtida com a execução do Curso Técnico
em Agropecuária Alternância. Continuou cientificando a todos - que, com o fim do contrato do
professor substituto Jodean Alves da Silva, houve, por parte do mesmo finalização das suas
disciplinas, com aplicação da recuperação no turno da manhã do dia de hoje; que as demais
recuperações serão aplicadas pelo professor até o dia trinta de junho; que as férias dos docentes
Alexandre Ribeiro Araújo, Deyse Naira Mascarenhas Costa, Josimari Regina Paschoaloto,
Laurielson Chaves Alencar e dela Coordenadora ocorrerão nos períodos de - um a oito de
julho; um a trinta de julho; um a trinta de julho; dois a dezesseis de julho e nove a trinta de
julho, respectivamente; que o calendário escolar prevê a finalização do período 2021.1 em
dezesseis de julho; que o professor Josimar Soares da Silva Júnior não estará de férias no mês
de julho; que será necessário um consenso sobre a decisão a ser tomada para conclusão do
período, considerando as férias dos professores do Curso. Seguiu apresentando a proposta do
período de recuperação para alunos do Curso entre os dias vinte e oito de junho e nove de
julho; resultado parcial no dia doze de julho, no turno da manhã; Conselho de Classe no dia
doze de julho à tarde; dia treze de julho prova final e consolidação no SIGAA até o dia
dezesseis de julho. Diante da proposta apresentada, ela explicou que seria necessário saber a
quantidade de carga horária ministrada em cada disciplina e, caso necessário, completá-la com
atividades síncronas e assíncronas, registrando-as como aulas-extras. Houve as seguintes
manifestações: 1. Professor Josimar Soares da Silva Júnior - se haverá recuperação e prova
final e a partir de quantas disciplinas o aluno é considerado reprovado; 2. Professor Jodean
Alves da Silva - como seriam justificados os questionamentos dos alunos em relação à decisão
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de período de recuperação marcado sem antecedência; 3. Professora Josimari Regina
Paschoaloto - se o registro no SIGAA deve ocorrer antes do período de férias de cada docente;
4. Professor Alexandre Ribeiro Araújo - informou que a carga horária de suas disciplinas
foram concluídas e que de acordo com a Resolução Nº 31/20, que dispõe sobre a
regulamentação, em caráter excepcional, das atividades a serem desenvolvidas durante o
Período Letivo 2021.1, nos Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes dos Colégios
Técnicos da UFPI, em caráter excepcional e enquanto permanecer a suspensão das atividades
presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus - COVID-19, estabelece que
oitenta por cento da carga horária ministrada em uma disciplina é considerada concluída; 5.
Professora Deyse Naira Mascarenhas Costa - perguntou como ficará a consolidação das
disciplinas marcadas para o dia dezesseis de julho (férias de alguns docentes). A Coordenadora
respondeu às manifestações da seguinte forma: 1. O aluno poderá ficar em recuperação em
todas as disciplinas, não obtendo rendimento satisfatório para aprovação após os estudos de
recuperação a partir de três disciplinas, é considerado reprovado; Até três disciplinas o
resultado segue a apreciação do Conselho de Classe; 2. Que os alunos deverão ser cientificados
que será assegurado a realização da recuperação e demais atividades previstas no calendário
escolar, mesmo que esse período seja coincidente com o período de férias de alguns docentes;
3. Que os registros no SIGAA devem ocorrer em período antecedente ou posterior às férias de
cada docente; 4. Ela se manifestou de acordo com o professor; 5. Que haverá alguém
habilitado para fazer essa consolidação e que as provas finais dos docentes de férias poderão
ser aplicadas pelos docentes que não estão de férias. COLOCADA EM VOTAÇÃO, A
PROPOSTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. Por fim, a Coordenadora perguntou
aos presentes se a proposta de distribuição de disciplinas do período 2021.2 poderia ser
apresentada para discussão no grupo de whatsapp dos professores do Curso, no que todos
concordaram. Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, às dezoito
horas, agradecendo a presença de todos e para constar, eu, Denise Leal Reis, Secretaria do
Curso, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela
Coordenadora e demais professores presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 09:55 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 11:06 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 10:10 ) 
JODEAN ALVES DA SILVA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3136886 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 09:56 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 09:55 ) 
JOSIMAR SOARES DA SILVA JUNIOR 
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 

Matrícula: 3145047 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 11:15 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 10:10 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
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COORDENADOR 
Matrícula: 2558157 

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: c0355ed4f8

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

