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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ATA DE REUNIÃO Nº 4 / 2021 - CEM/CTF (11.02.07)
Nº do Protocolo: 23111.041546/2021-26
Teresina-PI, 24 de Setembro de 2021
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA
NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro de 2021,
por meio da Plataforma Google Meet, realizou-se a reunião do Colegiado
do Ensino Médio deste Colégio sob a presidência do Coordenador de Ensino
Médio, José Ribamar Lopes Batista Júnior. Estiverem presentes os
docentes: Alison Vilarinho Pereira da Costa, Antonia Mary Pereira da Silva,
Elizabeth Gonçalves Lima Rocha, Everardo de Sousa Luz, Jaerle Rodrigues
Campelo, José Ribamar Lopes Batista Júnior, Juarez Rodrigues Martins,
Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Marília Pereira Lima, Nayana
Bruna Nery Monção, Nivea Gomes Nascimento de Oliveira, Renata Patrícia
Sousa, Ricardo de Castro Ribeiro Santos e Thaís Alves Nogueira. O
professor Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho justificou a ausência.
A reunião foi gravada com a devida autorização dos(as) presentes.
EXPEDIENTE: Inicialmente, o Coordenador, José Ribamar Lopes Batista
Júnior, fez a abertura, informando a pauta a ser discutida e agradecendo a
presença dos docentes. Em seguida, iniciou-se a abertura dos trabalhos.
ORDEM DO DIA: A primeira pauta tratou-se da situação das(os)
estudantes no ensino remoto. O coordenador, com base no
levantamento realizado pelo Google Planilhas, apresentou a seguinte
situação dos discentes: a) grupo de estudantes que não participam das
atividades de nenhuma disciplina no ensino remoto; b) grupo de
estudantes com frequência em menos de 40% (quarenta por cento) das
disciplinas no ensino remoto. Após a apresentação, passou a verificar a
situação em algumas disciplinas, no entanto, o professor Ricardo Castro
sugeriu que a Coordenação encaminhasse a lista por e-mail para que
os(as) docentes verificassem a participação desses últimos e, em seguida,
se manifestassem por escrito. Sugestão acatada pela Coordenação. A
segunda pauta tratou-se da realização da pesquisa envolvendo seres
humanos. O coordenador informou que as pesquisas a serem realizadas
no Ensino Médio e que envolvam seres humanos deverão ter: 1) aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP (conforme resolução Nº 510/2016
do Conselho Nacional de Saúde encaminhada para os e-mails das(os)
docentes); 2) ata da aprovação junto à assembléia/colegiado de curso; 3)
avaliação pela Comissão de Pesquisa e Extensão. Na oportunidade, o
coordenador informou que alguns tipos de pesquisas não preveem a
autorização do Comitê de Ética. Para encerrar a pauta, apresentou um
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exemplo de pesquisa que não necessita da aprovação do CEP. A terceira
pauta tratou-se do projeto de vida, disciplinas eletivas e matriz
curricular. A professora Bruna Nery, coordenadora adjunta, iniciou a
discussão da pauta, perguntando aos presentes se foi realizada a leitura do
material encaminhado (DIRETRIZES CURRICULARES PROJETO DE VIDA E
ELETIVAS) por e-mail e se alguém teria interesse em apresentar sugestões
de modificações no documento. A docente Antonia Mary Pereira da Silva e
o docente Everardo de Sousa Luz apresentaram sugestões de alterações
que foram inseridas diretamente no referido documento. Em seguida, a
professora Bruna passou a conduzir o processo de finalização da matriz da
formação geral do Novo Ensino Médio do CTF. Na oportunidade, todas as
disciplinas, presentes no atual currículo, foram contempladas na formação
geral, especialmente Espanhol que estava previsto para ser uma disciplina
eletiva. Para isso, Matemática e Língua Portuguesa tiveram a carga horária
reduzida de 120h para 90h no 2ª ano do Ensino Médio. Importante
salientar que a professora Bruna explicou que nem todos os docentes
completavam a carga horária mínima docente (14h/a, conforme resolução
do MEC e atualmente em discussão no âmbito da UFPI) no período de
transição (2022-2033) e, especialmente, em 2024, considerando apenas a
formação geral. Por conta disso, passou a discutir sobre projeto de vida e
as docentes Antonia Mary Pereira da Silva e Nivea Gomes Nascimento de
Oliveira ficarão responsáveis pelo projeto. Para finalizar a discussão da
pauta, foi apresentada pela professora Bruna que docentes com carga
horária docente menor que a mínima prevista, deverão ofertar disciplinas
eletivas. Durante as discussões da configuração do currículo, o professor
Everardo apresentou a proposta para que as disciplinas da formação geral,
projeto de vida e eletivas sejam ofertadas de forma semestral. A
professora Bruna Nery complementou a sugestão, informando que os livros
didáticos selecionados estão organizados em 6 (seis) volumes. A
Coordenação colocou a proposta em votação e foi aprovada por
unanimidade. Como encaminhamento, a professora Bruna ficou
responsável em encaminhar aos(às) docentes cópia da planilha utilizada
para definição da matriz curricular do Novo Ensino Médio para que cada
um(a) verifique a situação de carga horária e, se necessário, elaborar o
plano da disciplina eletiva (conforme modelo) no prazo de 15 (quinze) dias.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas
e todos, encerrou a reunião às vinte horas e trinta e cinco minutos. E, para
constar, eu, José Ribamar Lopes Batista Júnior, lavrei a presente ata que,
depois de lida e achada conforme, será assinada pela Presidência e
pelos(as) demais presentes.
Floriano/PI, 21 de setembro de 2021.

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 21:23 )

ALISON VILARINHO PEREIRA DA
COSTA
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 1321103

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 18:39 )

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 14:25 )

ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3626244

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 15:48 )
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ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA

EVERARDO DE SOUSA LUZ

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2086006

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 423664

(Assinado digitalmente em 28/09/2021 08:02 )

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 12:39 )

JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO

JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3205930

COORDENADOR
Matrícula: 1731706

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 14:35 )

JUAREZ RODRIGUES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3373788

(Assinado digitalmente em 25/09/2021 12:18 )

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 17:59 )

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE
OLIVEIRA SANTOS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1959793

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 16:10 )

MARÍLIA PEREIRA LIMA

NAYANA BRUNA NERY MONCAO

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3177611

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1207431

(Assinado digitalmente em 27/09/2021 08:21 )

NIVEA GOMES NASCIMENTO DE
OLIVEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1635292

(Assinado digitalmente em 27/09/2021 09:45 )

(Assinado digitalmente em 28/09/2021 23:20 )

RENATA PATRÍCIA SOUSA
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3207074

(Assinado digitalmente em 24/09/2021 20:10 )

RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

THAIS ALVES NOGUEIRA

DIRETOR
Matrícula: 2516120

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3164525
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