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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 5 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.023080/2022-25

Teresina-PI, 23 de Maio de 2022

ATA DA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2022

Ata da reunião ordinária do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
ocorrida às dez horas do dia vinte e oito de abril 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 e Josimari Regina Paschoaloto. O professor Laurielson Chaves Alencar não
esteve presente, mas enviou com antecedência sua justificativa. A Coordenadora Maria da
Conceição Bezerra da Silva Matias iniciou a reunião com informes gerais, falou sobre a minuta
que trata da regulamentação do retorno das atividades presenciais dos cursos de EBTT,
Graduação e Pós graduação da UFPI; Que esta minuta será encaminhada dia 09/05 para
aprovação no CEPEX. Diante disso, foi enviada por meio de memorando eletrônico para
apreciação da comunidade dos Colégios Técnicos, com vistas à avaliação coletiva junto a
superintendência de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico até o dia 04/05/2022; Que a data
limite de 20/06 para retorno das atividades presenciais, constante na minuta, é referente ao
retorno dos Cursos da Graduação; Que o Colégio Técnico de Floriano tem suas especificidades
e deverá discutir em reunião do CAP as propostas para esse fim. Sobre essa temática de
retorno, a coordenadora informou que em conversa com o Diretor a mesma perguntou se seria
possível o retorno em maio. Considerando essa possibilidade, confirmada pelo Diretor, a
Coordenadora perguntou, aos presentes na reunião, qual a melhor data para retorno das aulas
presenciais: 10 ou 16/05. O professor Alexandre Ribeiro Araújo sugeriu verificar as cargas
horárias das aulas teóricas para o retorno com as aulas práticas. O professor Hozano de Souza
Lemos Neto perguntou se estando com a carga horária completa da disciplina será necessário
ter aula. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias informou que caso o
professor tenha cumprido a carga horária da disciplina, não será necessário voltar para a sala
de aula e explicou que o Curso Técnico difere do Ensino Médio, pois cumpre carga horária ao
invés do cumprimento de dias letivos. O professor João Pedro Alves de Aquino sugeriu
começar a elaboração do horário presencial. Em seguida, a professora Jackelline Cristina Ost
Lopes falou sobre a biossegurança, disse que no dia anterior aconteceu a última reunião.
Ocorreram discussões sobre o Laboratório de Solos e as aulas na Fazenda. A sugestão é que
cada área deve ser visitada por até 15 pessoas, aconteça a distribuição de álcool para
higienização e máscaras de proteção. Nos ambientes de uso comum, deve ser mantido o
distanciamento e a disponibilidade de uma sala de apoio para quem esteja com suspeita de
contaminação pelo coronavírus. Será necessário o distanciamento no ônibus e a
disponibilidade de alguns exames, de forma limitada. A professora Deyse Naira Mascarenhas
Costa considerou interessante que o discente suspeito de contaminação, justifique e não
compareça à escola, dispensando o uso da sala de apoio. A Coordenadora Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias informou sobre o número de alunos matriculados por turno e pediu
para que os professores confiram as listas das respectivas disciplinas. Disse que alguns alunos
não conseguiram acesso ao SIGAA, sendo direcionados para que a Secretaria os ajude a
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resolver os problemas, e solicitou o auxílio dos professores no sentido de orientá-los sobre a
necessidade de acesso, o quanto antes, para que as pendências sejam resolvidas. Continuou
com os informes e disse que, conforme o Regimento, os alunos do 1º módulo não podem
solicitar o Trancamento de Matrícula, pois perderiam o Curso e também no caso de
reprovação, no referido módulo. O professor João Pedro Alves de Aquino falou que o aluno
Guilherme Alves Procópio, do 3º ano, está faltando às aulas. A professora Deyse Naira
Mascarenhas Costa informou que alguns alunos não participam das aulas há dias, a saber: Kaio
Alves Carvalho, Denilson Rodrigues Bezerra, Guilherme Alves Procópio e Dara Railane Silva
de Assis. Na disciplina da professora Jackelline Cristina Ost Lopes, o aluno Fernando de Sousa
Correia participa das aulas, mas não faz as atividades e, sobre esse caso, a Coordenadora disse
que irá conversar com o aluno. Já na disciplina da professora Deyse Naira Mascarenhas Costa
o aluno, citado anteriormente, envia as atividades mas sempre fora do prazo. A Coordenadora
se comprometeu a enviar o histórico dele para que possam avaliar sua vida escolar e definir o
que ainda pode ser feito. O professor João Pedro Alves de Aquino informou os nomes dos
alunos que não estão frequentando as aulas: Alexandro Vieira Gomes, Carlos Eduardo
Andrade, Denilson Rodrigues Bezerra e Gabriel Neres dos Santos. Continuando, a
Coordenadora do Curso falou sobre o caso da aluna que veio transferida do CTT cujas faltas
serão justificadas até o período em que o processo estava em andamento e que, a partir da sua
regularização as faltas serão computadas. Para fins de melhor acompanhamento, a professora
Deyse Naira Mascarenhas Costa sugeriu a criação de uma tabela para o registro das
frequências, com presenças e faltas. Sobre os alunos desistentes, a Coordenadora listou as
discentes Francyellen Soares Nunes Santos, Dara Railane Silva de Jesus e Sabrina da
Conceição Veríssimo Ferreira. Informou também que a discente Maria Beatriz Ferreira Santos
Sousa, aprovada para Curso da Graduação, teve a sua solicitação de Trancamento de Matrícula
indeferida por ter sido feita fora do prazo. A mesma continua matriculada e será reprovada por
falta no final do período. Já o aluno Sávio Henric Lopes dos Santos pediu Trancamento de
Matrícula mas quis retornar tendo sua Reintegração deferida, conforme justificativa, e as faltas
do período em que esteve com Trancamento serão justificadas. No caso do aluno Denilson
Rodrigues Bezerra, sempre foi bom aluno no formato de aulas Presencial mas desistiu quando
mudou pro formato Remoto, pediu Reintegração mas desistiu novamente. Não havendo mais
nada a tratar, a Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às onze horas e vinte 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 23/05/2022 15:33 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 15:15 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 10:15 ) 
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 11:30 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 12:30 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/05/2022 10:45 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 
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(Assinado digitalmente em 23/05/2022 15:33 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 
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