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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07)
Nº do Protocolo: 23111.005819/2022-84
Teresina-PI, 08 de Fevereiro de 2022
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA
NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2022
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia sete de fevereiro de dois mil e
vinte e dois, 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: Antonia Mary Pereira da Silva, Elizabeth Gonçalves Lima
Rocha, Everardo de Sousa Luz, Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho,
Geovânia Figueiredo da Silva, 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. EXPEDIENTE: Inicialmente, o
Coordenador, José Ribamar Lopes Batista Júnior, fez a abertura, listando o
informe, a pauta a ser discutida e agradecendo a presença dos(as)
docentes. Em seguida, iniciou-se a abertura dos trabalhos. Em seguida,
iniciou-se a abertura dos trabalhos. INFORME: O primeiro informe tratouse da coordenação adjunta de Ensino Médio. O coordenador
comunicou aos docentes que a professora Nivea Gomes Nascimento de
Oliveira passará a responder pela Coordenação Adjunta. Na oportunidade,
agradeceu os anos de parceria com a professora Nayana Bruna Nery
Monção que solicitou afastamento para qualificação profissional por conta
da aprovação no Doutorado. Em seguida, as docentes Nayana Bruna Nery
Monção e Nívea Gomes Nascimento de Oliveira aproveitaram a
oportunidade para registrar seus agradecimentos. Por fim, o professor
Ricardo de Castro Oliveira Santos, diretor da escola, também, fez uso da
palavra para agradecer à professora Bruna Nery e dar as boas-vindas à
professora Nívea Gomes. ORDEM DO DIA: A primeira pauta tratou-se da
apreciação dos projetos pedagógicos dos cursos de Agropecuária e
Informática em concomitância com ensino médio. O Coordenador
informou que não recebeu nenhuma contribuição de alteração/modificação
dos PPCs. O professor Ricardo repassou a informação recebida pela
Superintendência de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de que as
matrizes para os cursos de 2022.1 e 2022.2 devem seguir o que consta
nos novos projetos pedagógicos dos cursos que deverão ser assinados pelo
Reitor por ad referendum e que estarão tramitando de forma paralela para
posterior aprovação no CEPEX. O professor Everardo de Sousa Luz
comunicou a necessidade de revisão linguística dos projetos, constatou a
ausência das disciplinas eletivas do Ensino Médio no PPC de Agropecuária,
https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2092569

1/4

09/02/2022 15:51

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=2092569

acrescentou se o ensino técnico faz parte ou não do 5º (quinto) itinerário
do Novo Ensino Médio. Além disso, questionou sobre a oferta sem o curso
técnico em Informática. O coordenador, professor Ribamar, e a professora
Bruna, que participou da Comissão BNCC, ratificaram que o ensino técnico
faz parte do 5º (quinto) itinerário e que inclusive a certificação é única
para o Novo Ensino Médio. O professor Ricardo explicou que realizou duas
reuniões com a Reitoria e abriu processo para oferta mínima de modo a
evitar a oferta de ensino médio apenas com uma única opção de curso. Em
seguida, os projetos pedagógicos foram colocados em votação e aprovados
por 12 (doze) votos e 3 (três) abstenções. A segunda pauta tratou-se dos
pedidos de afastamento de docentes para qualificação profissional,
a saber: a) Danielle do Rêgo Monteiro Rocha - solicita prorrogação de
afastamento para cursar Doutorado em Linguística na Universidade Federal
do Paraná (Processo Nº 23111.000805/2022-50); b) Maria Pereira da
Silva Xavier - solicita prorrogação de afastamento para cursar Doutorado
em Geografia (Processo Nº 23111.001098/2022-93); c) Nayana
Bruna Nery Monção - solicita afastamento para cursar Doutorado em
Química (Processo Nº 23111.000343/2022-11). O Coordenador
explicou que os pedidos foram apreciados inicialmente por ad referendum,
em razão da ausência de quórum por conta das férias docentes, no
entanto,
a
Coordenação
de
Desenvolvimento
de
Pessoas
da
Superintendência de Recursos Humano solicitou ata da reunião que
autorizou os afastamentos. O professor Ricardo reiterou que o pedido de
afastamento de docente só concretiza-se quando da liberação por meio do
Ato da Reitoria e fatores condicionantes da liberação: realização de
processo seletivo para docente substituto e contratação desse. Os pedidos
foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. A terceira
pauta tratou de cursos e eventos de extensão a serem ofertados no ano
de dois mil e vinte e dois. O coordenador explicou que trata-se da oferta
de 1 (um) curso de curta duração do projeto LPT Acadêmico intitulado
Explorando as mídias sociais acadêmicas e os identificadores de autoria e 2
(dois) eventos, a saber: VIII Jornada Acadêmica & Mostra de Pesquisa e
Extensão e I Jornada de Estudos Críticos e Linguagem (JECriL) do
Laboratório de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico de Floriano
sob coordenação do professor José Ribamar Lopes Batista Júnior. Os cursos
de extensão foram colocados em votação e aprovados por unanimidade.
Na oportunidade, a professora Geovânia Figueiredo apresentou o projeto
de extensão que se encontra sob sua coordenação e convidou as(os)
docentes para participarem da equipe executora. A professora
encaminhará e-mail com a proposta e posterior manifestação dos docentes
que tenham interesse. A quarta pauta tratou da modalidade a ser
ofertada pelo Ensino Médio em 2022. O coordenador passou a palavra
para o professor Ricardo, Diretor do CTF, para contextualizar (as)os
docentes da situação. O professor Ricardo informou que a Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários foi contrária à abertura da residência
universitária para estudantes da graduação e colégios técnicos.
Acrescentou a alteração da Resolução do PAE TEC para alteração nos
valores dos benefícios para os(as) estudantes. Além disso, informou da
abertura do Restaurante Universitário com capacidade reduzida de
atendimento. Por fim, informou da Portaria Nº 13 sobre a modalidade a ser
ofertada: remota (para disciplinas teóricas), híbrida (disciplinas teóricapráticas) e presencial (disciplinas práticas). O coordenador colocou a
proposta em votação (considerando o atual momento da pandemia da
COVID-19) e a modalidade remota foi aprovada por unanimidade . Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas e
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todos, encerrou a reunião às dezessete horas e vinte 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, 7 de fevereiro de 2022.

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 13:13 )

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 11:11 )

ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA

ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3626244

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2086006

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 18:36 )

EVERARDO DE SOUSA LUZ
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 423664

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 14:58 )

(Assinado digitalmente em 09/02/2022 08:57 )

FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2086362

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 15:00 )

GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA

JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1343298

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3205930

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 10:15 )

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 12:36 )

JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

JUAREZ RODRIGUES MARTINS

COORDENADOR
Matrícula: 1731706

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3373788

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 15:47 )

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

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 10:16 )

NAYANA BRUNA NERY MONCAO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1207431

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 15:42 )

MARÍLIA PEREIRA LIMA
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3177611

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 10:18 )

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

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 17:35 )

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 10:16 )

RENATA PATRÍCIA SOUSA

RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS
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PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3207074

DIRETOR
Matrícula: 2516120

(Assinado digitalmente em 08/02/2022 12:47 )

THAIS ALVES NOGUEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3164525
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