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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 2 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.015201/2022-37

Teresina-PI, 04 de Abril de 2022

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA 2022

Ata da primeira reunião extraordinária do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico
de Floriano, ocorrida às catorze horas do dia trinta e um de março 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, 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, Laurielson
Chaves Alencar e Josimari Regina Paschoaloto. A Coordenadora iniciou a reunião
apresentando as pautas do dia: A primeira, tratou sobre o retorno das aulas teóricas do Curso
Técnico em Agropecuária de forma presencial. No tocante, foi relatado sobre a reunião que
ocorreu no dia trinta de março de 2022, na qual representantes discentes dos cursos técnicos do
Colégio Técnico de Floriano apresentaram um documento seguido de um abaixo-assinado no
qual fazia um apelo ao retorno das aulas presenciais, com apoio de pais, alguns professores e
discentes. Baseado no retorno dos outros colégios vinculados à UFPI e da dificuldade de
permanecer acompanhando as aulas por meio de um aparelho eletrônico, os discentes
solicitaram um posicionamento do CTF sobre essa situação. A Direção, na manhã do dia trinta
e um de março de dois mil e vinte e dois, realizou uma reunião para orientar os coordenadores
de curso do CTF a realizar uma votação sobre o posicionamento favorável ou contrário do
retorno às aulas teóricas presenciais. A professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias
enfatizou que esse retorno às aulas teóricas não vislumbra aos discentes, nesse primeiro
momento, o retorno de serviços como: alojamento, transporte e seguro. Foi informado pela
professora Josimari Regina Paschoaloto que o edital para o auxílio moradia pretende beneficiar
60 alunos que não residam na zona urbana de Floriano - PI e Barão do Grajaú - MA, com uma
bolsa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entretanto, o início dos pagamentos dos
benefícios está previsto para o final de abril ou início de maio. A professora Deyse Naira
Mascarenhas Costa comentou sua preocupação com a desinformação por parte dos estudantes
do curso técnico em Agropecuária, modalidade subsequente acerca das condições limitadas
para o retorno presencial das aulas teóricas. Ao serem questionados sobre essa possibilidade
nos grupos das turmas, muitos não tinham ciência do documento encaminhado à direção pelos
representantes discentes. Por outro lado, a professora Deyse Naira Mascarenhas Costa relatou
que entende a ansiedade dos discentes pelo retorno presencial, uma vez que muitos já
relataram não aguentar mais as aulas remotas, ameaçando inclusive, a deixar de participar,
caso continuem nesse formato. Tendo em vista a pressão de alunos e pais de alunos para o
retorno, a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias alertou que: ao docente “não
favorável” ao retorno presencial das aulas teóricas, caberia apresentar uma justificativa, a qual
o fator: falta de condição do discente em acompanhar as aulas presenciais, não competiria ao
docente justificar, uma vez que o desejo dos próprios discentes ao retorno presencial foi usado
como razão para a decisão a ser tomada. O professor Laurielson Chaves Alencar ressaltou que
parece haver falta de percepção por parte de alguns discentes quanto a gravidade da situação e
o impacto que isso pode gerar aos discentes que não tiverem oportunidade de acompanhar as



04/04/2022 12:48 https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2132098

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2132098 2/4

aulas presencialmente. O professor comentou também que o seguro não se limita ao transporte
e aulas práticas e que a falta dele pode ser um risco futuro para a Instituição. Nesse momento,
a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias compartilhou uma situação já
ocorrida com ela outrora em que uma aluna sofreu um acidente em uma aula prática e depois
do ocorrido a aluna procurou a professora para externar seu desejo de abrir um processo contra
a Instituição por não estar com as condições de segurança necessárias para tal atividade. A
professora Josimari Regina Paschoaloto indicou dois pontos a considerar: o primeiro seria
verificar as assinaturas contidas no documento para identificar os discentes que fizeram a
solicitação à Direção, já que estudantes dos cursos subsequentes da Agropecuária indicaram
desconhecer o documento, ponto argumentado também pelos professores Alexandre Ribeiro
Araújo, Hozano de Souza Lemos Neto e Deyse Naira Mascarenhas Costa, sendo reforçado
pela professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, pelo professor Laurielson Chaves
Alencar e pelo professor Hozano de Souza Lemos Neto, a necessidade de um novo documento
constando todos os discentes em seus respectivos cursos e turmas, uma vez que um documento
dessa natureza exige maior representatividade. Outro ponto seria reunir os discentes para
orientar sobre a situação das aulas presenciais exclusivamente para as teóricas, ponto
enfatizado também pela professora Deyse Naira Mascarenhas Costa e pelo professor João
Pedro Alves de Aquino. O professor Hozano de Souza Lemos Neto relatou que ao acompanhar
as discussões nos grupos das turmas verificou um certo recuo por parte de alguns discentes ao
perceberem que não haveria o suporte de transporte e alojamento. Assim, sugeriu que fosse
passada uma nova lista para consultar quem são os discentes que efetivamente iriam frequentar
o Colégio nas aulas teóricas presenciais. O professor Laurielson Chaves Alencar sugeriu que
essa lista poderia ser um formulário do Google forms. A professora Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias comentou que o formulário consultando os discentes sobre o retorno
presencial já havia sido feito (relatório em anexo) e, assim, uma nova consulta seria
dispensável. A professora Deyse Naira Mascarenhas Costa relatou que alguns alunos pensam
que o não retorno das aulas presenciais está acontecendo por falta de vontade dos docentes.
Aproveitando a fala, o professor Alexandre Ribeiro Araújo comentou que em um encontro de
aula com os alunos explicou sobre essa situação, que está além do que compete aos docentes e
que o retorno presencial já teria acontecido se o empecilho fosse apenas a vontade dos
docentes. Nesse momento, o professor João Pedro Alves de Aquino reiterou ser favorável ao
retorno presencial, mas que seria importante dar oportunidade aos discentes que possuem
dificuldades para acessar o colégio e externar sua situação aos demais. Após os depoimentos, a
professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias abriu a votação, indicando as opções:
(SIM), para favorável ao retorno presencial das aulas teóricas e (NÃO), para a permanência
das aulas remotas no formato remoto. A votação seguiu com as seguintes decisões: Maria da
Conceição Bezerra da Silva Matias (SIM) ; Alexandre Ribeiro Araújo (SIM); Deyse Naira
Mascarenhas Costa (SIM); Hozano de Souza Lemos Neto (SIM); Jackelline Cristina Ost Lopes
(SIM); João Pedro Alves de Aquino (SIM); Laurielson Chaves Alencar (SIM); e, Josimari
Regina Paschoaloto (SIM). Assim, os docentes decidiram em UNANIMIDADE ao retorno das
aulas teóricas presenciais com a seguinte condicionante: que seja elaborado um novo
documento pelos discentes indicando que a maioria está de acordo com o retorno presencial
nas condições atuais impostas, devidamente assinado por todos os discentes favoráveis, uma
vez que o documento atual elaborado pelos discentes não constava a assinatura dos
representantes de todas as turmas. Encerrada esta pauta, a reunião deu continuidade com a
pauta seguinte, a qual a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias solicitou ao
professor Alexandre Ribeiro Araújo que fosse o relator. Na ocasião, foi apresentado aos
docentes do colegiado uma demanda requisitada pelo professor Laurielson Chaves Alencar, o
qual solicitava ciência e aceite por parte dos docentes acerca de sua participação no projeto
intitulado: “Mapeamento da flora apícola do semiárido piauiense utilizando imagens aéreas e
técnicas de aprendizado de máquina”, em parceria com a Embrapa Meio Norte, submetido ao
Edital CNPq/MCTI/Associação ABELHA N° 27/2021, para a realização de um mapeamento
florístico apícola no Estado do Piauí, bem como o uso de sensoriamento remoto para definição
das áreas mais favoráveis à exploração apícola em função da vegetação presente. Após a
explanação do professor Laurielson sobre o projeto, a professora Maria da Conceição Bezerra
da Silva Matias abriu votação e, por UNANIMIDADE, os docentes do Colegiado do Curso
Técnico em Agropecuária se mostraram CIENTES e FAVORÁVEIS à participação do
professor Laurielson Chaves Alencar ao projeto. A terceira pauta, informes sobre: o “Projeto
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de Cursos de educação de jovens e adultos (EJA) integrado à educação profissional técnica
(EPT)”, foi apresentada pelos professores Alexandre Ribeiro Araújo e Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias. O projeto EJA integrado à EPT foi elaborado em parceria com os
Colégios Técnicos de Teresina (CTT) e de Bom Jesus (CTBJ), o qual busca oportunizar junto
às prefeituras circunvizinhas, cursos de formação integrada continuada (FIC), para os níveis
fundamental e médio nas modalidades: Integrado, Concomitante e Concomitante na forma. O
Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano/UFPI, em parceria com os
municípios de Floriano e Nazaré do Piauí irá ofertar os cursos de: Horticultor orgânico;
Agricultor familiar, Apicultor e Produtor Agropecuário. A professora Deyse Naira
Mascarenhas Costa questionou sobre o formato e horários disponíveis para a oferta dos cursos.
A professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias relatou sobre experiências
vivenciadas por ela e o professor Laurielson Chaves Alencar nos programas PROEJA e
PRONATEC, e que no caso da oferta desses cursos, geralmente ocorria de forma contínua, no
período noturno ou aos finais de semana. No caso do EJA integrado à EPT a carga horária do
curso (180 a 250h) será diluída ao longo do curso EJA, o que indica um período mais
duradouro para cumprimento da carga horária. A professora Maria da Conceição Bezerra da
Silva Matias complementou informando que após a aprovação da proposta enviada pela UFPI,
tendo parecer favorável à execução do projeto, dará início a uma nova etapa que consta da
elaboração dos PPCs dos cursos e a busca para formação das turmas. A professora Josimari
Regina Paschoaloto perguntou sobre a previsão para início dos cursos e foi respondido pela
professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias que está previsto para o mês de agosto
de dois mil e vinte e dois, a depender dos trâmites do projeto. Não havendo mais nada a tratar,
a Coordenadora encerrou a reunião, às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos e para
constar, eu, Alexandre Ribeiro Araújo, Coordenador Adjunto do Curso, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, será assinada eletronicamente por mim e demais
professores presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:23 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 10:03 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:39 ) 
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:47 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 10:00 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:26 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:34 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 11:32 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 
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