
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

ATA DE REUNIÃO Nº 11 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07) 

Nº do Protocolo: 23111.041211/2022-47
Teresina-PI, 24 de Agosto de 2022

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO DIA 17 DE
AGOSTO DE 2022

Às dezesseis horas e dez minutos do dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e
dois, na sala 12, 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: Antônia Laíres Silva dos Santos, Antonia
Mary Pereira da Silva, Everardo de Sousa Luz, Francisco Aristides de Oliveira Santos
Filho, Geovania Figueiredo da Silva, José Ribamar Lopes Batista Júnior, Juarez
Rodrigues Martins, Leonair Gomes de Sousa Carvalho, Márcia Ananda Soares Siqueira
de Sousa, Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Nívea Gomes Nascimento
de Oliveira e Thaís Alves Nogueira. A professora Mariane Batista Messias e o
professor Ricardo de Castro Ribeiro Santos justificaram a ausência. EXPEDIENTE:
Inicialmente, a Coordenação fez a abertura, listando os informes e pautas a serem
discutidas e agradecendo a presença dos/as docentes. Em seguida, iniciou-se a
abertura dos trabalhos com os informes, a saber: o PRIMEIRO INFORME tratou-se da
apresentação da assistente social. O coordenador convidou a servidora Bruna para
fazer uma breve apresentação, bem como para explicar o seu papel na escola e de
como os(as) docentes também podem contribuir para a atuação da assistente no
CTF. O SEGUNDO INFORME tratou-se do cumprimento do horário de aulas. A
Coordenação pediu aos/às docentes para que o horário de aulas fosse cumprido
conforme organizado, evitando antecipação de aulas ou término antes do horário,
sem o devido comunicado e/ou justificativa para a Coordenação. O TERCEIRO
INFORME tratou-se do preenchimento do SIGAA. A Coordenação explicou que os
horários de aulas das turmas registradas no SIGAA é o primeiro que foi divulgado no
início do período letivo. Acrescentou que não solicitou alteração para a secretaria
acadêmica para que evitasse apagar todos os registros feitos. Nesse sentido, a
Coordenação esclarece que as aulas podem ser prontamente registradas nos dias e
horários indicados, bem como o/a docente, se preferir, pode cancelar a aula e
registrar aula extra, conforme o horário vigente. A professora Nívea informou que
tem registrado na descrição do tópico de aula a data efetiva que ministrou a aula
para maior controle. O QUARTO INFORME tratou-se do edital PIEX. A Coordenação
informou que no dia 27 de julho de 2022, foi publicado o edital do Programa de
Iniciação à Extensão no Ensino Básico e Tecnológico - PIEX/EBTT/UFPI. Na
oportunidade, esclareceu que os/as docentes que tiverem interesse em submeter
projetos para concorrer ao edital, deverão registrar a proposta no SIGAA (Módulo
Extensão) até o dia 4 de setembro de 2022 para aprovação na reunião do Colegiado



a ser realizada extraordinariamente no dia 5 de setembro de 2022. ORDEM DO DIA:
Em razão da presença da Assistente Social e da apresentação da situação de
estudante do 1º ano (Turma B), a Coordenação antecipou o último item da pauta
(passando a ser o primeiro). A PRIMEIRA PAUTA tratou-se da situação de discentes.
Após a apresentação da Assistente Social, a professora Antonia Mary apresentou a
situação de um/a discente do 1º ano de Agropecuária (Turma B). Diante do relato,
ratificado pelos/as demais docentes, a Coordenação assumiu o compromisso de
convidar os/as responsáveis do/ referido/a estudante para conversar sobre o
rendimento e participação nas aulas. A SEGUNDA PAUTA tratou-se do Plano de
Desenvolvimento de Pessoas 2023. A Coordenação informou que o Colegiado, a
partir do e-mail encaminhado pela Direção no dia 26 de julho de 2022, deverá
definir os temas para capacitação de pessoal. O item foi retirado da pauta e uma
reunião extraordinária será marcada para atendimento do item. A TERCEIRA PAUTA
tratou-se da reunião com Colegiado de Agropecuária. A Coordenação apresentou o
resultado da conversa com o Colegiado de Agropecuária (sobre Novo Ensino Médio),
informando que explicou a importância de reformulação do PPC para oferta de
curso integrado, visto que a formação técnica (o quinto itinerário) é parte do Novo
Ensino Médio. Esclareceu a receptividade e participação dos/as docentes do
Colegiado de Agropecuária em consolidar uma matriz de curso técnico integrado. A
QUARTA PAUTA tratou-se do atendimento ao aluno. O item também foi retirado de
pauta. A QUINTA PAUTA tratou-se da Matriz Curricular do Novo Ensino Médio. A
Coordenação ratificou a proposta apresentada no Encontro Pedagógico realizado nos
dias 14 e 15 de julho de 2022, com a oferta da formação geral e projeto de vida no
1º ano do Ensino Médio; língua portuguesa e matemática, projetos integradores,
disciplinas eletivas e formação técnico no 2º ano do ensino médio; formação geral e
formação técnica no 3º ano do ensino médio. A Coordenação reforçou a oferta de
forma integrada por conta do Novo Ensino Médio e para certificação única,
considerando que as turmas ingressantes de 2022 utilizam o Módulo Técnico no
SIGAA. A SEXTA PAUTA tratou-se do Grupo de trabalho para reelaboração de PPC
(modalidade integrado). A Coordenação informou que as duas Coordenações (Médio
e Agropecuária) organizarão uma proposta de matriz curricular a ser compartilhada
com as/os docentes para ampla discussão. Em seguida, será organizado um grupo de
trabalho (com a participação de todas e todos os docentes) para reformulação do
PPC para, consequentemente, ser tramitado nas instâncias superiores. A SÉTIMA
PAUTA tratou-se de ação de extensão. A Coordenação convidou a professora
Geovania, proponente, para apresentar a proposta. A professora Geovania explicou
que trata-se de uma gincana ambiental, a ser realizada em blocos e de forma
interdisciplinar. As professoras Antonia Mary, Leonair Gomes, Márcia Ananda, Maria
Oliveira, Nívea Gomes e Thaís Alves manifestaram interesse e realizarão atividades
nas respectivas disciplinas. A professora Antônia Laíres manifestou apoio à
atividade. O professor Aristides informou que conhecerá melhor a proposta para
avaliar como poderá contribuir com a atividade. A gincana ambiental será realizada
nos dias 21 e 22 de setembro de 2022 (condicionada também à liberação das aulas
pelas Coordenações de Agropecuária e Informática). A ação foi colocada em votação
e aprovada por unanimidade. As solicitações de extensão dos professores Ribamar
Batista e Ricardo Castro foram retiradas da pauta. A OITAVA PAUTA tratou-se de
projetos de ensino, solicitações das/os docentes Antonia Mary, Maria Oliveira e
Ribamar Batista. A Coordenação explicou que a professora Maria Oliveira coordenará
nova edição da Feira de Linguagens com a realização do Festival de Documentários.
Além disso, a professora Antonia Mary e o professor Ribamar informaram que
realizarão uma ação alusiva ao Dia da Consciência Negra, no dia 23 de novembro de



2022, por meio de exposição de minicontos, pinturas, gravuras, esculturas e
realização de performances. Além disso, será realizada uma roda de conversa (a ser
mediada pelo professor Aristides). Na oportunidade, o professor Ribamar solicitou
ao professor Juarez e à professora Thaís parceria e cessão das aulas das disciplinas
eletivas, respectivamente, nos dias 30 e 31 de agosto de 2022, em razão da
realização das Oficinas de Leitura e Escrita (ministradas pelo Marcos Marcionilo),
uma ação realizada pelo professor Ribamar e pela professora Márcia Ananda com as
6 (seis) turmas do Ensino Médio. Os docentes Juarez e Thaís aprovaram o pedido.
Registra-se que as professoras Antônia Laires Silva dos Santos, Márcia Ananda
Soares Siqueira de Sousa e Mariane Batista Messias não estão com acesso ao
SIPAC para assinatura da ATA. Nesse sentido, as professoras não serão listadas
para a devida assinatura até restabelecimento do acesso. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todas e todos, encerrou a reunião às
dezoito horas e trinta 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, 17 de agosto de 2022.
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