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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas,
na  cidade  de  Floriano  do  Estado  do  Piauí,  na  sala  virtual  Plataforma  do  Google
MEET(meet.google.com/hur-jrqf-cuu),  realizou-se  a  oitava reunião virtual  do Colegiado do
Curso  Técnico  em Enfermagem e  Técnico  em Agente  Comunitário  de  Saúde  (TACS)  do
Colégio Técnico de Floriano, do corrente ano, sob a presidência da Coordenadora do Curso,
Francimeiry Santos Carvalho. Estiveram presentes os docentes: Cristianne Teixeira Carneiro,
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha, Marcelo Prado Santiago, Marttem Costa de Santana, Martha
Fonsêca Soares  Martins  e  Verbena Maria  Costa  Reis  Feitosa.  A coordenadora informou a
ausência  justificada  da  professora  Maria  Luciene  Feitosa  Rocha e  da  professora  Jaira  dos
Santos Silva que está de licença maternidade. EXPEDIENTE: Inicialmente, a coordenadora
do curso, Francimeiry Santos Carvalho, cumprimentou a todos os presentes, em seguida, citou
as  pautas  a  serem  discutidas:  1)  INFORMES  GERAIS;  2)  PLANO  ANUAL  DE
QUALIFICAÇÃO - PAC 2022; 3)  LEVANTAMENTO SOBRE IMUNIZAÇÃO CONTRA
COVID-19 E CO MOBIRDADES DOS DOCENTES; 4) Apresentação no Núcleo de Estudos,
Pesquisas  e  Extensão  em  Saúde,  Educação  Profissional  Tecnológica,  Informática  e  Meio
Ambiente - NEPESEPTIMA. ORDEM DO DIA: 1) A coordenadora relatou sobre a questão
dos estágios do Curso de Enfermagem e mencionou que enviou um e-mail para a coordenação
de estágio do HRTN e está aguardando o retorno para repassar aos docentes a situação em que
se  encontra  e  se  será  necessário  fazer  alguma  alteração  no  planejamento  já  realizado
anteriormente.  O  professor  Marttem  Costa  de  Santana  informou  sobre  RESOLUÇÃO
CEPEX/UFPI  Nº  ,  de  13  de  setembro  de  2021,  que  regulamenta  o  credenciamento,
descredenciamento e funcionamento de núcleo de pesquisa no âmbito da UFPI; que recebeu
um e-mail sobre os procedimentos necessários para criação de núcleos e grupos de pesquisa
dentro da UFPI;  que,  inclusive,  já  iniciou o procedimento juntamente com as professoras,
Soraya Oka Lobo, Maria Luciene Feitosa Rocha e Verbena Maria Costa Reis Feitosa, para
criação do Regimento Interno que disciplina as atividades do Núcleo de Estudos, Pesquisas e
Extensão  em  Saúde,  Educação  Profissional  Tecnológica,  Informática  e  Meio  Ambiente  -
NEPESEPTIMA, que é um centro de estudos, pesquisas, publicações, debates e extensão do
Colégio Técnico de Floriano vinculado a Universidade Federal do Piauí (CTF/UFPI) e outros
documentos  necessários  para  apresentação  junto  ao  Conselho  do  CTF  para  posterior
encaminhamento à Pró Reitoria de Pesquisa e Pró Reitoria de Extensão da UFPI e demais
tramites. Disse ainda, que se outros/as docentes tiverem interesse em participar ou obter mais
informações,  que  poderia  encaminhar  os  informes  necessários  aos  demais  colegas  para
conhecimento. A professora Cristianne Teixeira Carneiro falou sobre o documento recebido
pela comissão de pesquisa da qual faz parte, sobre o preenchimento de formulário do Plano
Anual  de  Qualificação  pelos  docentes  que  desejarem  pleitear  inscrições  em  cursos  de
capacitação e  pós-graduação para o ano de 2022.  2)  A coordenadora  falou que  a  questão
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mencionada pela  professora  Cristianne  Teixeira  Carneiro  se  tratava  de  uma das  pautas  da
reunião,  pois  recebeu  um  e-mail  da  Direção  do  CTF  enviado  pela  Superintendência  de
Recursos Humanos (SRH/UFPI), com links explicativos e com formulários e requerimentos
para que cada docente interessado em pleitear pós-graduação para o ano de 2022 informasse o
interesse no pleito e preenchesse tais formulários e perguntou se algum docente do curso iria
pleitear alguma pós-graduação no referido período. O professor Marttem Costa de Santana
falou  do  interesse  em fazer  um pós-doutorado  e  o  professor  Marcelo  também manifestou
interesse em pleitear um doutorado. A coordenadora pediu então que os referidos professores
preenchessem os requerimentos e demais formulários e que encaminhassem à coordenação do
curso  para  demais  providências  cabíveis.  ENCAMINHAMENTO:  a  coordenadora
encaminhará a Direção do CTF a demanda recebida dos docentes Marcelo Prado Santiago e
Marttem Costa de Santana do Curso Técnico em Enfermagem quanto à inserção no Plano
Anual  de  Qualificação  -  PAQ 2022.  3)  A  coordenadora  falou  do  memorando  circular  nº
325/2021 - DGOV/PROPLAN, que trata da situação de imunização contra o COVID-19 e Co-
morbidades do corpo docente, discente e técnico da Unidade CTF/UFPI; disse que já estava
fazendo esse levantamento junto aos discentes do curso e perguntou aos docentes se todos já
haviam tomado a primeira e segunda doses da vacina contra o COVID-19. Todos os docentes
afirmaram que já estavam imunizados com as duas doses da referida vacina. A coordenadora
solicitou informações dos docentes sobre suas co-morbidades. Nesse sentido os docentes que
afirmaram  tê-las  foram:  Professora  Martha  Fonseca  (paraplegia  dos  membros  inferiores);
Professora Verbena Feitosa (Arritmia Cardíaca); Professora Jesanne (ter mais de 60 anos) e
professor  Marcelo  Prado  (Obesidade,  Diabetes  e  Hipertensão).  A  professora  Cristianne
Teixeira lembrou que a professora Luciene Rocha possui Asma. ENCAMINHAMENTO: a
coordenadora encaminhará a Direção do CTF o resultado do levantamento junto aos docentes
e discentes do curso para resposta ao memorando circular do DGOV. A professora Cristianne
Teixeira Carneiro perguntou se já tinha data definida para o início do próximo período. A
coordenadora disse que provavelmente o período terá início em meados de fevereiro, depois
das férias docentes que estão agendadas para janeiro; que teriam um período para elaboração
do  calendário  e  planejamento  do  período  2022.1.  O  professor  Marttem Costa  de  Santana
questionou sobre a nomenclatura do Conselho Administrativo Pedagógico do CTF (CAP); que
em conversa com uma docente do Colégio Técnico de Teresina (CTT) disse que no CTT é
chamado  de  Colegiado;  que  deveria  uniformizar  essa  nomenclatura  para  os  Conselhos
Pedagógicos das três escolas técnicas vinculadas. A coordenadora disse que não sabia dessa
informação e que no momento não estava participando de nenhuma comissão de Regimentos,
mas que poderia averiguar sobre essa questão e depois repassaria ao professor. O professor
Marttem Costa de Santana perguntou sobre as possíveis alterações na Matriz do Curso Técnico
em Enfermagem para adequação junto à BNCC. A coordenadora falou que no momento tem
uma comissão adequando o PPC do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, assim
como a Matriz Curricular de acordo com a nova BNCC e que posteriormente seria realizada a
do  Curso  Técnico  em  Enfermagem.  O  professor  Marcelo  Prado  Santiago  acredita  que
ocorrerão pouquíssimas alterações nos referidos PPCs por se tratar de cursos subsequentes e
que as principais mudanças serão no que se refere aos cursos de concomitância com o Ensino
Médio; que provavelmente haverá somente alguns ajustes pontuais, como por exemplo, nas
ementas, planos de disciplinas e nomenclaturas. A coordenadora concordou e disse ainda que a
comissão  é  composta  ainda  pelo  núcleo  da  pedagogia  das  três  escolas,  reformulando  e
adequando  a  parte  pedagógica  e  que  posteriormente  será  apreciado  pelos  colegiados.  O
professor Marttem Costa de Santana mencionou que depois desse trabalho de adequação do
TACS vai ficar mais fácil para adequação do Técnico em Enfermagem. A professora Jesanne
Barguil Brasileiro Rocha falou sobre o andamento do evento da VII Jornada Acadêmica que
está marcado para o período de sete a dez de dezembro de 2022; que os discentes e docentes já
poderiam se inscrever; que vai ter uma palestra sobre a BNCC excelente para tirar as possíveis
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dúvidas a respeito das mudanças ocorridas; que os docentes que possui bolsistas terão que
indicar o nome de dois alunos ativos ou egressos para contar suas experiências e dificuldades
com a elaboração de pesquisa e extensão durante a Pandemia; que não houve inscrição de
trabalhos  no  período,  portanto,  não  haverá  apresentação  de  trabalhos  científicos;  que  não
haverá  mini  cursos,  mas  que  haverá  conferências,  palestras,  debates  e  mesas  redondas  e
convidou  a  todos  a  participarem,  se  inscreverem  no  evento  e  incentivar  os  alunos  a  se
inscreverem  também.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Senhora  Presidente,  agradecendo  a
presença e contribuição de todos, encerrou a reunião às vinte horas e dez minutos. E, para
constar, eu, Rosângela Feitosa de França, secretária do Curso Técnico em Enfermagem, lavrei
a  presente  ata  que,  depois  de  lida  e  achada  conforme,  será  assinada  pelos  conselheiros
presentes.

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 11:38 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 10:01 )

FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

Matrícula: 1733215

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 10:13 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421

(Assinado digitalmente em 29/11/2021 22:30 )

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 12:26 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 10:05 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 10:04 )

VERBENA MARIA COSTA REIS RIBEIRO
FEITOSA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3202413

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://www.sipac.ufpi.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: cebbdbf6f3
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