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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 7 / 2021 - CEM/CTF (11.02.07) 
 
Nº do Protocolo: 23111.048509/2021-11

Teresina-PI, 23 de Novembro de 2021

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO
DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e
vinte e um, 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, 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. A reunião contou
com a participação especial da Coordenadora de Agropecuária, professora
Maria da Conceição Bezerra Matias da Silva. A reunião foi gravada com a
devida autorização dos(as) presentes. EXPEDIENTE: Inicialmente, o
Coordenador, José Ribamar Lopes Batista Júnior, fez a abertura, listando os
informes, a pauta a ser discutida e agradecendo a presença dos(as) docentes.
Em seguida, iniciou-se a abertura dos trabalhos. ORDEM DO DIA: A primeira
pauta tratou-se do PPC FIC Produção Animal. O coordenador convidou a
professora Conceição Matias para apresentar a proposta e explicitar de que
forma o Ensino Médio pode contribuir e participar da proposta. A professora
explicou o objetivo, a missão e a matriz curricular. Os docentes da área de
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza (disciplina Biologia) e Ciências
Humanas (Filosofia, Geografia e Sociologia) manifestaram interesse em
contribuir com o plano pedagógico do curso e ofertar disciplinas. A segunda
pauta tratou-se do Plano Anual de Qualificação do ano de dois mil e vinte e
dois. O coordenador apresentou documento com todas as solicitações
encaminhadas até o dia doze de novembro de dois mil e vinte e um, conforme
acordado na reunião do dia quatro de novembro do mesmo ano, a saber: A
professora Danielle do Rêgo Monteiro Rocha solicita afastamento para
realizar curso de pós-graduação, nível Doutorado, na área de concentração
de Estudos Linguísticos no primeiro e no segundo semestres; a professora
Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira Santos solicita afastamento realizar
curso de pós-graduação, nível Doutorado, na área de concentração de
Linguística no segundo semestre; a professora Maria Pereira da Silva
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Xavier solicita afastamento realizar curso de pós-graduação, nível Doutorado,
na área de concentração de Ensino de Geografia no primeiro e no segundo
semestres; a professora Nayana Bruna Nery Monção solicita afastamento
para realizar curso de pós-graduação, nível Doutorado, na área de
concentração de Química no primeiro e no segundo semestres; o professor
José Ribamar Lopes Batista Júnior solicita afastamento realizar Curso de
Pós-Doutorado ou Licença para Capacitação, área de concentração
Linguagem e Tecnologia, em nível de aperfeiçoamento, no primeiro e no
segundo semestres. O professor Ricardo esclareceu que, na solicitação de
afastamento, a área indicada para capacitação (pós-graduação, pós-doutorado
ou licença para capacitação) deve ter relação com a área de atuação do(a)
docente na unidade. A Coordenação reiterou que todas as solicitações feitas
atendem a esse critério. As solicitações anuais de qualificação docente (PAQ
2022) foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A terceira
pauta tratou-se da situação de alunas do 1º ano do Ensino Médio. O
coordenador apresentou a situação de duas discentes do primeiro ano, a
saber: a) a aluna Maria Clara do primeiro ano de Agropecuária encaminhou e-
mail, relatando a sua dificuldade e em razão da sua situação socioemocional,
solicita oportunidade para realizar as atividades pendentes; b) a aluna Ana
Clara do primeiro ano de Informática encaminhou e-mail, relatando problemas
psicológicos (anexando laudo psicológico) e também solicita oportunidade para
fazer ou refazer as atividades pendentes. A professora Bruna Nery sugeriu que
as solicitações de retomada às atividades remotas por estudantes menores de
idade, sejam reiteradas pelos(as) responsáveis. A coordenação apresentou
inicialmente a proposta para que o colegiado deliberasse pela realização ou
não das atividades pendentes, no entanto, o professor Everardo apresentou
novo encaminhamento para que os docentes tivessem autonomia para decidir
pela realização das atividades pendentes. A proposta foi colocada em votação
e aprovada com treze votos favoráveis e três abstenções. Em seguida, a
coordenação apresentou novo encaminhamento para que a proposta aprovada
contemplasse os(as) demais discentes que apresentarem justificativa de
ausência no remoto (com documentos comprobatórios). A proposta foi
colocada em votação e aprovada com treze votos favoráveis e duas
abstenções. A quarta pauta tratou de eventos acadêmicos a serem
realizados no ano de dois mil e vinte dois. O coordenador explicou que a
Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão passará a ser uma
atividade do calendário do Ensino Médio, especialmente do Laboratório de
Leitura e Produção Textual. Em 2022, será realizada de forma on-line no
período de vinte e quatro a vinte e sete de maio; Além disso, colocou em
apreciação a realização da segunda edição do Seminário de Letramento
Acadêmico, a ser realizado nos dias nove, dezesseis, vinte e três e trinta de
novembro. Os eventos de extensão foram colocados em votação e aprovados
por unanimidade. A quinta e última pauta tratou de cursos de extensão a
serem ofertados no ano de dois mil e vinte e dois. O coordenador explicou que
trata-se da oferta de cursos de curta duração do projeto LPT Acadêmico que,
inicialmente, ofertará 6 (seis) cursos no primeiro semestre e na reunião
colocou em apreciação três deles já definidos, a saber: a) Explorando as
mídias sociais acadêmicas e os identificadores de autoria; b) Autoria e plágio
na prática acadêmica; c) Memorial acadêmico: um percurso para além do
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currículo. Os cursos de extensão foram colocados em votação e aprovados por
unanimidade. Para encerrar, passamos para o INFORME ÚNICO que tratou-se
da ação de Língua Inglesa. A professora Marília Pereira Lima apresentou a
proposta e convidou os(as) docentes do Ensino Médio a participarem da ação,
votando nos vídeos, bem como atribuindo pontuação na última nota das
disciplinas do Colegiado, justificando o caráter interdisciplinar da ação. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas e todos,
encerrou a reunião às vinte 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/PI, 18 de novembro de 2021.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 09:27 ) 
ALISON VILARINHO PEREIRA DA

COSTA 
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 

Matrícula: 1321103 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 08:46 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 08:41 ) 
ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2086006 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 08:54 ) 
EVERARDO DE SOUSA LUZ 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 423664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 12:00 ) 
FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086362 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 11:36 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 08:34 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 09:16 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 21:41 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 17:34 ) 
MARÍLIA PEREIRA LIMA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3177611 
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(Assinado digitalmente em 23/11/2021 13:20 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 11:58 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1635292 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 12:29 ) 
RENATA PATRÍCIA SOUSA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3207074 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/11/2021 09:34 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 11:36 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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