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NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022

Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e cinco de agosto 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: 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,
Mariane Batista Messias, Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, Ricardo de Castro
Ribeiro Santos e Thaís Alves Nogueira. EXPEDIENTE: Inicialmente, a Coordenação
fez a abertura, listando o informe e pauta a ser discutida e agradecendo a presença
dos(as) docentes. Informou da pauta extra, por solicitação da Direção do CTF; Em
seguida, iniciou-se a abertura dos trabalhos com o informe, a saber: o PRIMEIRO
INFORME tratou-se da ausência para atividades acadêmicas/profissionais. O
professor Ribamar explicou que a solicitação de ausência deverá ser feita por e-
mail, com a apresentação de justificativa e dos seguintes documentos: ficha de
inscrição, programação, carta de aceite (quando for o caso) e cronograma de
permuta. Salientou que a antecipação ou reposição somente poderá ser realizada
com a autorização da Coordenação. O Coordenador também ressaltou que algumas
situações de permutas estão sendo realizadas entre docentes e só depois
comunicadas à Coordenação. ORDEM DO DIA: A PRIMEIRA 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. Os temas apresentados pela equipe
foram: a) Ampliar os conhecimentos para realizar com mais eficiência as atividades
que desenvolvo através de capacitação e qualificação para melhorar a prestação dos
serviços e alcançar os objetivos institucionais; b) Melhorar participação em eventos
nacionais e internacionais na área de História para melhor qualificação docente e
alcançar os objetivos institucionais; c) Desenvolver Projetos de Pesquisas, Projetos
de Extensão, publicações de artigos científicos e outros trabalhos acadêmicos,
através de qualificação em PÓS-GRADUAÇÃO para melhorar a prestação dos serviços
e alcançar os objetivos institucionais; d) Aprimorar conhecimento sobre processo de
ensino aprendizagem, através de uso de tecnologias da comunicação para melhorar
a prestação dos serviços e alcançar os objetivos institucionais; e) Aprimorar na



elaboração de aulas mais dinamizadas e que estejam alinhadas com as habilidades a
serem desenvolvidas pelos estudantes; f) Aprimorar conhecimento na área de
atuação através de capacitação e qualificação para alcançar os objetivos
institucionais (área temática: zoologia); g) Aprimorar conhecimento na área de
atuação através de doutoramento para ter mais alternativas de desenvolvimento de
pesquisas para maior produtividade em pesquisa e desenvolvimento de nossos alunos
e docentes, bem como, melhor serviço à sociedade; h) Desenvolver Projetos de
Pesquisas experimentais na área de aptidão física, desempenho físico e
biotecnologia em saúde, publicações de artigos científicos e outros trabalhos
acadêmicos, através de qualificação em PÓS- GRADUAÇÃO para melhorar a
prestação dos serviços e alcançar os objetivos institucionais; i) Aprimorar
conhecimento teórico para preparação das aulas através de treinamento de
tecnologia para melhoria da qualidade das aulas; j) Aprimorar conhecimento
DESEMPENHO de tecnologias EM SALA DE AULA, através de treinamento sobre AS
NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO para melhorar a prestação dos serviços e
alcançar os objetivos institucionais; k) Desenvolver projetos voltados para área de
políticas públicas e meio ambiental através de capacitação e qualificação para
melhorar a prestação dos serviços e alcançar os objetivos institucionais; l)
Desenvolver conhecimento sobre tecnologias ativas para melhorar desempenho no
ensino, pesquisa e extensão; m) Aprimorar conhecimento na área de Educação
Ambiental por meio de capacitação e qualificação para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa, ensino e extensão, a fim de alcançar os objetivos
institucionais. (Temática: Educação / Subtemática: Educação Ambiental); n)
Adquirir conhecimento sobre novas formas de ensino para me adequar às novas
exigências, através da implementação da BNCC, novo ensino médio para um melhor
processo de ensino-aprendizagem; o) Melhorar na otimização do tempo e melhorar
desempenho no trabalho, através de tecnologias mais avançadas para melhorar a
prestação dos serviços e alcançar os objetivo institucionais. Os temas foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade. A PAUTA EXTRA tratou da
designação de membro docente para Comissão II - Desenvolvimento Técnico
Científico. A professora Geovania Figueiredo da Silva candidatou-se para vaga e foi
aprovada por unanimidade. 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 dez horas e vinte e oito 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, 25 de agosto de 2022.
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Matrícula: 1635292 
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(Assinado digitalmente em 29/08/2022 11:11 ) 
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