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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 19 / 2021 - CTF/UFPI (11.02) 
 
Nº do Protocolo: 23111.039885/2021-59

Teresina-PI, 15 de Setembro de 2021

Ata da quarta reunião (primeira ordinária) do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio
Técnico de Floriano, ocorrida às quinze horas e oito minutos do dia treze de setembro 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, Hozano de Souza Lemos Neto, Jackelline Cristina Ost Lopes, João Pedro
Alves de Aquino, Josimari Regina Paschoaloto e Laurielson Chaves Alencar. A Coordenadora
seguiu a pauta da reunião, iniciando com o informes gerais sobre acompanhamento de turmas,
passando a palavra aos presentes, para que se manifestassem. A professora Jackelline Cristina
Ost Lopes cientificou aos seus pares que o aluno Igor Rêis Carneiro - TA 4A - não está
frequentando suas disciplinas. A coordenadora informou, então, que o discente assegurou que
está trabalhando e que seus horários são incompatíveis com os horários de funcionamento do
Curso; que, no sistema, o registro de faltas e ausência de notas deve ser feito; que, ao final, o
SIGAA informará o aluno como reprovado por faltas e notas; que o discente Fernando de
Sousa Correia - TA 4B - vem apresentando dificuldades em acompanhar o curso; que, em
períodos anteriores, frequentava somente algumas disciplinas, o que o possibilitou recebimento
da Bolsa de Assistência Estudantil; que tal fato não se repetirá a partir deste período, já que há
exigência de frequência em todas as disciplinas para recebimento do Auxílio. Já a docente
Deyse Naira Mascarenhas Costa certificou aos demais que a estudante Flávia Reis da Silva
Rodrigues - TA 2AA - faltou quatro aulas seguidas em sua disciplina e não encaminhou as
atividades referentes às mesmas; que seus colegas de turma não sabem informar o motivo de
sua ausência. A coordenadora adiantou a todos que manterá contato com a aluna. O professor
Alexandre Ribeiro Araújo corroborou a informação da Coordenadora em relação ao aluno
Fernando de Sousa Correia, acrescentando que o mesmo não frequenta a disciplina de TPOA,
ministrada por ele; que, quando o faz, é de maneira atrasada, interrompendo a aula para entrar
na sala virtual; que a aluna Flávia Reis da Silva Rodrigues é assídua em suas disciplinas; que a
aluna Eva Ribeiro Gomes- TA 4B - está grávida (sendo informado pela coordenação que a
mesma já teve filho) e que há ausências ocasionais por parte de alguns alunos em razão de
consulta ou vacina; que esse semestre, em relação ao semestre anterior, tem sido marcado por
maior adesão ao ensino remoto. Continuando, a Coordenadora notificou aos presentes que em
2020, por ocasião da pandemia, o curso técnico passou a ofertar disciplinas em etapas, não
seguindo a sequência regular de oferta por módulos. Assim, os alunos que cursaram o técnico
nesse período e que não atingiram o rendimento mínimo para aprovação em uma ou mais
disciplinas cursadas, poderiam, na próxima oferta, cursar em forma de dependências; Em
2021, com a oferta das disciplinas por módulos, segue-se o que estabelece o regimento Interno
do CTF. Diante disso, aos alunos matriculados no módulo IV, assim como aos alunos do
módulo II, seguem as orientações, de aprovação e reprovação, em conformidade com o
regimento interno do CTF, ou seja, caso o aluno seja reprovado numa disciplina, ao ser
reintegrado ao curso, terá que repetir o módulo completo; que a disciplina remanejada,
Reprodução Animal e Inseminação Artificial, começa amanhã no Módulo IV, dia 14.09.2021,
terça-feira. Com relação à segunda pauta, a Coordenadora passou a palavra ao docente
Alexandre Ribeiro Araújo que expôs o seguinte - conduta profissional dos futuros técnicos e
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Conselho de Técnico em Agropecuária e Associação de Técnico em Agropecuária que seriam
as instituições que dão suporte aos profissionais técnico e é dentro desse contexto que será
promovida a Semana do Técnico em Agropecuária; que serão convidados egressos, docentes e
profissionais da área; que os ajustes do temas serão feitos pelas professoras Deyse Naira
Mascarenhas Costa e Josimari Regina Paschoaloto; que o professor Laurielson Chaves Alencar
confirmará algumas presenças; que o evento será realizado no período de 05.10 a 07.10.2021,
às 19h. Acerca dessa exposição, surgiu o seguinte quadro -. Professora Jackelline Cristina Ost
Lopes - poderia ratificar o convite ao colega, professor de Bom Jesus, egresso do Curso
Técnico, que, mesmo não o tendo concluído, atua como produtor. Os docentes, assim
responderam a essa questão: Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias - que é favorável
manter o convite, tendo em vista que a abordagem do evento é no setor de produção. Além
disso, relatar os motivos de desistência do curso técnico é um ponto interessante. Deyse Naira
Mascarenhas Costa - que entender o motivo da escolha do curso de graduação é de interesse
dos alunos, sendo essa uma ânsia comum; que Os temas farão parte das palestras e as
experiências das mesas redondas. Seguindo essa linha, o docente Alexandre Ribeiro Araújo
sugeriu que as palestras, incluindo a motivacional, fossem realizadas no dia 05.10 e dia 06.10
as mesas redondas com egressos e produtores.. O professor Laurielson Chaves Alencar
informou que os palestrantes Mury Campus - palestra motivacional e dos Presidentes do
Conselho e Associação do Técnicos em Agropecuária estão confirmados. A professora
Josimari Regina Paschoaloto sugeriu que fossem confirmados os nomes dos palestrantes e dos
participantes das mesas redondas, no grupo de whatsapp dos professores do Curso, para
disponibilização a todos eles, sendo feita, anteriormente, uma distribuição, segundo o perfil e
cronograma, objetivando fácil visualização. Esse conhecimento prévio, continuou ela, é
importante. As docentes Josimari Regina Paschoaloto e Deyse Naira Mascarenhas Costa
perguntaram se algum palestrante de RH foi convidado para o evento. A Coordenadora
afirmou entender que as palestras ministradas poderão contemplar a temática em questão e que
o encerramento do evento pode acontecer com a palestra do professor Francisco Aristides de
Oliveira Santos Filho. Ratificando essa sugestão a professora Deyse Naira Mascarenhas Costa
considerou cronometrar o tempo de mesa redonda e palestra, neste dia. COLOCADA EM
VOTAÇÃO A PROPOSTA do professor Alexandre Ribeiro Araújo, COM AS
ADERÊNCIAS SUGERIDAS, a mesma foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Passando para a terceira pauta, a Coordenadora informou aos docentes recém contratados que
no início de 2020 foi feita a reformulação da matriz do curso técnico em agropecuária; Que
nesse mesmo ano foi constituída uma comissão pela Superintendência do Ensino Básico
Técnico e Tecnológico para discutir e elaborar os Planos Pedagógicos de Curso - PPCs, no
âmbito dos três colégios técnicos vinculados à UFPI, visando a sua implantação em 2022, em
conformidade com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC; que, atualmente, no Colégio,
o Curso Técnico em Agropecuária trabalha com duas matrizes - alunos do Módulo IV (Matriz
2019) e alunos do Módulo II (Matriz 2020); que essa discussão de reformulação se aplica ao
ensino técnico em agropecuária concomitante com o ensino médio; que dia 17.09 haverá uma
reunião da Comissão acerca do tema; que o material encaminhado pela pedagoga do Colégio
Técnico de Teresina, Maria Rita Barbosa de Sousa, foi disponibilizado aos presentes,
juntamente com a proposta elaborada pelo Colégio Técnico de Teresina e a legislação que a
fundamenta; que os presentes estão convidados a se debruçar sobre o material encaminhado -
legislação e PPC; que uma leitura pormenorizada do PPC construído pelo CTT e posterior
discussão poderia ajudar na elaboração da proposta pelos presentes - com a modificação do
que for necessário; que a proposta é elaborar um PPC com itinerários formativos,
possibilitando certificações intermediárias ao longo do percurso; que o material e/ou dúvidas
será(ão) apresentado(s) à Comissão; que os colégios técnicos tem o prazo de sessenta dias para
apresentar sua proposta de PPC; que o mesmo passará por aprovações em instâncias
superiores; que o prazo de implantação é 2022. A docente Deyse Naira Mascarenhas Costa
perguntou se, necessariamente, as matrizes dos três Colégio vinculados à UFPI precisam ser
iguais. A Coordenadora informou que essa obrigatoriedade não existe; que poderiam trabalhar
com outras formações - eixos formativos - encaixando esses eixos no currículo; que a
formação, necessariamente, deixaria de ser local, passando a ser regional e mais abrangente,
permitindo que o aluno atue em qualquer região e possa ser transferido para outras instituições
sem prejuízo. O professor Laurielson Chaves Alencar entende como necessárias essas
mudanças - a matriz atual deixa a desejar; dois anos de ensino profissionalizante é pouco e a
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dificuldade realização de estágios do curso exige que seja estabelecido um semestre para
cumprimento somente de estágio, o que também permitirá, continuou, aos alunos
acompanharem o desenvolvimento desde o plantio à colheita, além do encaminhamento do
discente ao setor de interesse de realização do estágio. O professor Alexandre Ribeiro Araújo
informou que não há necessidade de desconstrução de ementas e sim de inclusão de elementos
novos - itinerários formativos, despertando o interesse dos alunos para a pesquisa. A
Coordenadora comunicou aos presentes que, na prática, essa abrangência já existe, mas é
necessário seu registro; que as dúvidas referentes à legislação e sua aplicabilidade no PPC
poderão ser enviadas até o dia 17.09 (sexta-feira), pois a comissão se reunirá às 16h; que será
necessário a definição de um relator. Propôs, então, que os presentes se manifestassem acerca
do interesse. Não havendo manifestação, dirigiu-se aos novos contratados, consultando-os. A
professora Jackelline Cristina Ost Lopes se colocou à disposição, destacando que não tem
experiência anterior e que está contando com a colaboração dos demais professores. A
coordenadora confirmou o auxílio no que se fizer necessário. COLOCADO EM VOTAÇÃO
O NOME DA PROFESSORA PARA RELATORA, O MESMO FOI APROVADO POR
UNANIMIDADE. Passando para quarta pauta, a coordenadora dirigiu-se mais uma vezes aos
recém-contratados, explicando sobre o trâmite da oferta do número de vagas ofertada no curso
para o ano seguinte - a decisão se dá através de reunião com os professores do curso; que há
uma carga horária semestral mínima a ser cumprida por cada professor - 14h semanais -
quando não exerce função de coordenação e 12h semanais, caso ocupe cargo de coordenação.
Seguindo, ela apresentou um quadro com o número de vagas ofertadas em 2020, informando
que no ano de 2021 não houve oferta em razão de várias situações, o que inclui a pandemia;
que a oferta de 2022 deverá ser feita também observando a carga horária mínima e máxima -
20h semanais - a ser cumprida por cada professor; que o aluno da concomitância que ingressar
em 2022, pelo PPC adotado hoje no Colégio, só começará o curso técnico em 2023
(simulação); que, pela simulação feita, alguns professores não cumpririam a carga horária
mínima exigida - principalmente os professores que atuam na área animal - mesmo
considerando as pendências de alunos em disciplinas que serão ministradas e o Edital
002/2021- Colégios Técnicos - 12 vagas (alunos que farão o Módulo I em 2022) - Técnico em
Agropecuária concomitante com Ensino Médio. O docente Alexandre Ribeiro Araújo
considerou que as disciplinas optativas do novo PPC aumentarão a carga horária, pois mais
conteúdos serão inseridos. A Coordenadora cientificou a todos que ainda não será possível
trabalhar com essa projeção, pois caso a BNCC funcione em 2022.1 toda a simulação seria
modificada. O professor Laurielson apresentou, então, duas propostas - um curso FIC, com
vagas para o primeiro e segundo semestres, e um curso pós-técnico para o segundo semestre de
2022, havendo, ainda, segundo ele, a possibilidade de ofertar FIC no Colégio e na
comunidade, à noite e nos finais de semana. Com essa sugestão, a Coordenadora apresentou a
seguinte proposta - 01 TURMA - CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO - TURNO MANHÃ - 40 VAGAS; 01
TURMA - CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - SUBSEQUÊNCIA -
MANHÃ/TARDE - 40 VAGAS; 01 TURMA FIC EM ZOOTECNIA - NOITE - 50
VAGAS (25 vagas para o 1º e 25 vagas para o segundo semestre), deixando claro que o
quadro com a carga horária de cada professor deverá ser apresentado até o dia 22.09.2021.
COLOCADA EM VOTAÇÃO, A PROPOSTA FOI APROVADA POR UNANIMIDADE.
Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, às dezessete horas e trinta
e quatro minutos, 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
eletronicamente pela Coordenadora e demais professores presentes, cabendo esclarecer que a
assinatura eletrônica por parte dos docentes Hozano de Souza Lemos Neto e João Pedro Alves
de Aquino no sistema ainda não pode ser realizada, por ainda não estarem cadastrados no
mesmo, ficando estes notificados por e-mail do inteiro teor da presente Ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 12:02 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 18:26 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 14:51 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/09/2021 09:00 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 20:10 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 14:17 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 
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