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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07) 
 
Nº do Protocolo: 23111.030408/2022-49

Teresina-PI, 29 de Junho de 2022

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO DIA 28 DE
JUNHO DE 2022

Às dez horas do dia vinte e oito de junho 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: Antonia Mary Pereira da Silva,
Everardo de Sousa Luz, Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho, Geovania
Figueiredo da Silva, Jaerle Rodrigues Campelo, 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, Nayana Bruna Nery
Monção, Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, Ricardo de Castro Ribeiro Santos e
Thaís Alves Nogueira. EXPEDIENTE: Inicialmente, o Coordenador, José Ribamar
Lopes Batista Júnior, fez a abertura, listando o informe, a pauta a ser discutida 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 do cronograma
final do período letivo 2022.1. O Coordenador informou que as aulas do primeiro
ano (formação geral, disciplinas eletivas e projetos integradores) serão realizadas
até 13 de julho. Já para os segundos e terceiros anos, as aulas acontecerão até 2 de
julho e recuperação semestral de 4 a 13 de julho. A atualização do SIGAA de todo o
primeiro semestre deverá ser feita até 16 de julho de 2022. O SEGUNDO INFORME
tratou-se do Encontro Pedagógico do Ensino Médio. O Coordenador reforçou que o
encontro será realizado nos dias 14 e 15 de julho de 2022 de forma remota na
Plataforma Google Meet. O TERCEIRO INFORME tratou-se de notificações de casos
COVID-19. O coordenador pediu ao Diretor, professor Ricardo Castro, que orientasse
sobre esse item. O professor Ricardo informou que não há registro na resolução
sobre casos pontuais. Esclareceu que o/a docente deverá ficar isolado e realizar as
atividades de forma remota. E que se houver casos em uma determinada turma, as
aulas presenciais serão suspensas para a referida turma que acontecerão de forma
remota. Informou ainda o documento em vigor do Comitê Gestor de Crise (CGC) que
atualiza as medidas de segurança contra a COVID-19 no retorno às aulas presenciais,
disponível no link a seguir: https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/46481-comite-
gestor-de-crise-atualiza-medidas-de-seguranca-contra-a-covid-19-no-retorno-as-
aulas-presenciais). ORDEM DO DIA: A PRIMEIRA PAUTA tratou-se da Reunião de Pais
e Mestres. O professor Ribamar comentou a importância da reunião presencial com
as famílias, agradeceu a presença e participação da equipe docente do Ensino
Médio, ressaltou sobre o acolhimento e a participação das famílias por meio de
perguntas e/ou comentários elogiosos. No entanto, com a transição do período
remoto para o presencial, o coordenador destacou que algumas famílias ficaram
preocupadas com as falas sobre o rendimento escolar dos discentes. A SEGUNDA
PAUTA tratou-se da situação dos/as discentes e aproveitamento/rendimento
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escolar. O coordenador ressaltou que será feito um levantamento da situação dos
estudantes, especialmente, do primeiro ano, em razão das dificuldades que os
discentes apresentaram, visto que tiveram dificuldade de acompanhar o processo de
ensino e aprendizagem durante o período da pandemia e de aulas remotas. O
professor Ribamar ressaltou a importância de criar estratégias para sanar essas
dificuldades a fim de proporcionar maior aproveitamento nos estudos. A TERCEIRA
PAUTA tratou-se da apreciação das disciplinas eletivas e projetos integradores a
serem ofertados no segundo semestre de 2022, a saber: a) DISCIPLINAS ELETIVAS:
Literatura e cinema na era distópica: nosso futuro possível (a ser ofertada pelo
professor Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho); Español con pelos y señales
(a ser ofertada pela professora Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos);
Complementos de Física (a ser ofertada pelo professor Everardo de Sousa Luz);
Recreação, Lazer e Esportes (a ser ofertada pela professora Thaís Alves Nogueira);
Rótulos dos alimentos - Saiba mais! (a ser ofertada pela docente de Química que
assumirá o cargo de professora substituta); Matemática básica (a ser ofertada pelo
professor Juarez Rodrigues Martins); b) PROJETOS INTEGRADORES: Arte - na área
de Linguagens (a ser ofertada pela professora Antonia Mary Pereira da Silva);
Química - na área de Ciências da Natureza (a ser ofertada pela docente de Química
que assumirá o cargo de professora substituta); Geografia - na área de Ciências
Humanas e Sociais (a ser ministrada pela docente que assumirá o cargo de
professora substituta). A QUARTA PAUTA tratou-se do pedido discente para
continuidade dos estudos após ausência no ensino remoto. O coordenador
informou que o pedido foi solicitado por e-mail pelo discente Ygor Alves dos Santos
Mireles (maior de idade) que atualmente encontra-se matriculado no primeiro ano
do ensino médio, turma B. O relator, professor Ribamar, destacou os seguintes itens:
a) durante as aulas remotas no período 2022.1, o discente não encaminhou nenhum
e-mail para Coordenação, justificando a ausência nas aulas, configurando abandono
de curso (conforme item VI do parágrafo único do artigo 49 do Regimento Interno);
b) o primeiro semestre de 2022.1 encontra-se em processo de conclusão e o
discente não tem frequência e notas aprovativas (conforme item II do artigo 74 do
Regimento Interno) nas disciplinas eletivas e projetos integradores (de caráter
semestral), impossibilitando o cumprimento da carga horária anual prevista no Novo
Ensino Médio. A professora Bruna, oportunamente, explicou que em 2020 ele esteve
matriculado e não concluiu o período letivo daquele ano. Acrescentou ainda que
para a matrícula em 2021, foi solicitado que todos os discentes manifestassem
interesse na rematrícula e o referido aluno não manifestou-se. Realizou o processo
seletivo para 2022, foi aprovado e matriculado, no entanto, reforçou que o discente
está ausente das aulas remotas e, agora, presencial. O relator manifestou-se pelo
indeferimento do pedido que foi colocado em apreciação e obteve 10 (dez) votos
favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Antes de encerrar a reunião, o professor Ricardo
Castro informou sobre a solicitação da Superintendência de Recursos Humanos sobre
afastamento para ações de desenvolvimento (documento que regerá os
afastamentos de docentes e técnicos administrativos) e pediu que os docentes
realizassem a leitura do memorando e contribuição com a consulta realizada pelo
SRH. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas e
todos, encerrou a reunião às doze horas e dois 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, 28 de junho de 2022.
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(Assinado digitalmente em 29/06/2022 11:39 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 09:24 ) 
EVERARDO DE SOUSA LUZ 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 423664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 13:11 ) 
FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086362 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 08:42 ) 
GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1343298 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 10:20 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/07/2022 09:41 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/07/2022 01:09 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 30/06/2022 10:55 ) 
LEONAIR GOMES DE SOUSA

CARVALHO 
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 

Matrícula: 1044165 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 10:12 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 09:56 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 08:35 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1635292 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 08:16 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 11:02 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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