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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove
horas, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, na sala virtual (meet.google.com/ivt-sqer-fpj),
realizou-se a Assembleia Extraordinária do Colegiado do Curso Técnico em Enfermagem e
Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) do Colégio Técnico de Floriano, sob a
presidência da Coordenadora do Curso, Francimeiry Santos Carvalho. Estiveram presentes os
docentes:  Cristianne  Teixeira  Carneiro,  Jaira  dos  Santos  Silva,  Jesanne  Barguil  Brasileiro
Rocha, Luciene Feitosa Rocha, Marcelo Prado Santiago, Marttem Costa de Santana, Martha
Fonsêca  Soares  Martins  e  Verbena  Maria  Costa  Reis.  EXPEDIENTE:  Inicialmente,  a
coordenadora do Curso, professora Francimeiry Santos Carvalho, cumprimentou a todos os
presentes e citou a pauta a ser discutida: 1) PROCESSO Nº 23111.008231/2022-47 que trata
da solicitação de Afastamento da Professora Jaira dos Santos Silva para cursar Doutorado.
ORDEM DO DIA: 1) A coordenadora apresentou o Processo de solicitação de afastamento da
Professora  Jaira  dos  Santos  Silva  para  cursar  o  doutorado  em Enfermagem na  cidade  de
Teresina-PI, onde apresentou toda a documentação com as justificativas e os anexos de todos
os documentos comprobatórios junto ao referido processo. Apos apresentação do processo, a
coordenadora  explicou  que  a  professora  Jaira  dos  Santos  Silva  terminou  sua  licença
maternidade e retornou as atividades no CTF/UFPI.A contratação de um professor substituto
será  necessário,  uma  vez  que,  todos  os  docentes  do  curso  já  estão  com  a  carga  horária
completa,  não  podendo  assumir  mais  horas,  pois  extrapolaria  a  carga  horária  máxima
permitida para cada docente e o curso está com uma carga horária muito elevada na disciplina
de Estágio supervisionado que,  devido a pandemia Covid-19, não foi possível  realizar.  De
acordo com a direção da escola, a professora Jaira dos Santos Silva só poderá se afastar após a
contratação de um professor substituto. Diante dos fatos, a coordenadora colocou a pauta em
discussão e o professor Marttem Costa de Santana pediu a palavra. O docente argumentou que
duas turmas de Técnico em Enfermagem estão aguardando somente a realização de estágios
para conclusão do curso; que a carga horária é alta (respectivamente, TE-3 600h e TE-4 340h
de estagio supervisionado), bem como uma turma de TACS (TACS-3 120h) e o quadro de
professores  está  reduzido,  com  dois  docentes  afastados  do  campo  de  estágios  e
impossibilitados de contribuir nesse quesito devido ao afastamento presencial por conta das
comorbidades a que se refere a normativa nº 90 de 28 de setembro de 2021. A professora
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha também reforçou que o quantitativo de discente permitido no
campo do estágio (hospital e laboratórios) foi reduzido (cinquenta por cento) para no máximo
quatro  discentes  por  grupo,  o  que causou o  aumento  dos  grupos  a  serem trabalhados  por
hora/aula. Após as argumentações dos docentes, a coordenadora colocou o PROCESSO Nº
23111.008231/2022-47 de Solicitação de Afastamento da Professora Jaira dos Santos Silva
para cursar Doutorado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade pelo colegiado.
Decisão: enviar a ata da reunião com a decisão favorável ao afastamento da professora Jaira
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dos Santos Silva para ser apreciada no Conselho Administrativo Pedagógico do CTF. Nada
mais havendo a tratar,  a  Senhora Presidente,  agradecendo a presença de todos,  encerrou a
reunião às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Rosângela Feitosa
de França, secretária do Curso Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde do
Colégio Técnico de Floriano, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada pelos conselheiros presentes.

(Assinado digitalmente em 05/03/2022 22:01 )
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