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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 5 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07) 
 
Nº do Protocolo: 23111.015941/2022-39

Teresina-PI, 06 de Abril de 2022

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL
DE 2022

Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia quatro de abril 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, Danielle do Rêgo Monteiro Rocha, Elizabeth Gonçalves Lima Rocha,
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, Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Nayana
Bruna Nery Monção, Nivea Gomes Nascimento de Oliveira, Renata Patrícia Sousa,
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. INFORME: O PRIMEIRO INFORME tratou-
se de registros no SIGAA e fichas (do EXCEL). O coordenador comunicou aos
docentes sobre o prazo para atualização do SIGAA, conforme Resolução Nº 165/2021
(CEPEX), especialmente dos seguintes itens: plano de curso, tópicos de aulas e
frequência. Além disso, informou que o registro de notas será cobrado
bimestralmente (por conta das avaliações qualitativas e processuais). Reforçou para
que os/as docentes realizassem os registros das disciplinas da formação geral,
eletivas, projetos de vida e integrador nas fichas disponibilizadas pelo Google Drive,
no intuito de ajudarem quando o SIGAA estiver totalmente customizado. O
SEGUNDO INFORME tratou-se da emissão de documentos comprobatórios. O
Coordenador reforçou a pauta tratada na reunião do dia 16 de setembro de 2021, de
que o pedido de solicitação de documentos comprobatórios deve ser feito
diretamente, por e-mail, para Secretaria do Ensino Médio, sob responsabilidade da
servidora Ana Cleide Bernardina da Silva, que providenciará a documentação pelo
SIPAC. Reforçou também para que os pedidos sejam feitos com, no mínimo, 7 (sete)
dias úteis de antecedência. O TERCEIRO INFORME tratou-se da assinatura de
documentos. O coordenador informou que a UFPI não tem um documento que
regulamenta a assinatura de documentos, no entanto, recomendou a utilização do
portal GOV.BR ou do Adobe no lugar de assinaturas digitalizadas. ORDEM DO DIA: A
PRIMEIRA PAUTA tratou-se da reanálise da decisão colegiada da modalidade
remota no período letivo 2022. Para iniciar a discussão, o Coordenador passou a
palavra para o professor Ricardo, Diretor do CTF. Em seu relato, contextualizou a
pauta, explicando a mobilização dos estudantes, por meio de abaixo-assinado e de
reunião on-line com os líderes de turmas. Na oportunidade, a Direção aproveitou
para reforçar juntos aos docentes (que receberam e-mail sobre a reunião com os
líderes) a situação atual da escola, no eventual retorno às atividades presenciais:
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“a) não será disponibilizado ônibus escolar considerando a questão do seguro (até o
momento); b) não será disponibilizado alojamento considerando a não conclusão da
reforma; c) conforme informação da comissão designada, o edital das bolsas de
assistência estudantil está em fase de conclusão para publicação. Uma das bolsas
será no valor de R$ 600,00 para atender a alunos que seriam contemplados com a
residência” [publicado inclusive em 4 de abril de 2022, grifos nossos]. Diante do
exposto, a professora Antonia Mary manifestou-se contrária ao retorno presencial
em razão da vulnerabilidade social dos estudantes, uma vez que muitos escolhem
estudar no CTF por conta dos benefícios oferecidos e caso não tivessem acesso, no
atual momento, teriam dificuldade em acompanhar as aulas presenciais. Em
seguida, o professor Everardo Luz também endossou a manifestação da professora,
na sua avaliação em relação à pauta, ressaltando a importância dos condicionantes
(especialmente os benefícios) na tomada de decisão pelos pares. E mais, o professor
Everardo ressaltou a importância de verificar junto aos líderes se haveria
unanimidade no pedido feito pelos estudantes e que se os mesmos se encontram
cientes da situação apresentada pela Direção, visto que constatou nas aulas que
alguns discentes sequer sabiam da existência de líder de turma. No decorrer da
discussão da pauta, o Coordenador projetou os dois documentos encaminhados à
Direção pelos líderes. No primeiro, um abaixo-assinado, solicitando a
reconsideração de oferta das disciplinas teóricas para o modelo presencial e com
argumentação de mais de 200 pessoas (envolvendo estudantes e famílias). O
segundo documento apresentava resultado de nova consulta sobre o pedido de
reconsideração, agora, levando em conta os benefícios (transporte e moradia).
Destaca-se a conclusão apresentada pelos próprios líderes, no documento: “Assim,
percebe-se que os alunos necessitam de pelo menos um dos benefícios, porém
não possuem condições para suprir, caso não sejam ofertados pela instituição.
Desse modo, entendemos que deveria ser discutida uma forma que leve em
conta os dados apresentados e a situação de todos os alunos, considerando
suas dificuldades, a fim de que o desejo dos alunos de um retorno presencial às
escolas também seja considerado” [grifos nossos]. Importante ressaltar que
durante a reunião, os docentes Juarez, Aristides, Geovania, Maria Oliveira, via chat,
manifestaram também preocupação com os condicionantes para retomada do
presencial, em razão da grande vulnerabilidade social de estudantes/famílias do
Colégio Técnico de Floriano. Após as manifestações, o Presidente colocou em
regime de votação a reanálise da decisão colegiada da modalidade remota no
período letivo 2022 (apreciada pelo Colegiado na reunião do dia 7 de fevereiro do
ano corrente) com as seguintes opções: a) Manutenção do ensino remoto (conforme
a Resolução Nº 209/2022); b) Retorno ao presencial (com data a ser definida pelo
Conselho Administrativo e Pedagógico); c) Abstenção. A votação teve 6 (seis) votos
pela manutenção do ensino remoto, a saber: Antonia Mary Pereira da Silva (“por
conta da vulnerabilidade social das/os estudantes”), Geovania Figueiredo da Silva,
Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho, Everardo de Sousa Luz (“Meu voto leva
em consideração a situação dos alunos que não residem em Floriano”), Elizabeth
Gonçalves Lima Rocha e Renata Patrícia Sousa; 5 (cinco) votos pela retorno às
atividades presenciais (com data a ser definida pelo CAP), a saber: Jaerle
Rodrigues Campêlo, Juarez Rodrigues Martins, Nivea Gomes Nascimento de Oliveira,
Ricardo de Castro Ribeiro Santos e Thaís Alves Nogueira votaram pelo retorno
presencial (com data a ser definida pelo Conselho Administrativo e Pedagógico); e 3
(três) abstenções, a saber: Danielle do Rêgo Monteiro Rocha (“considerando o
momento de transição no processo de afastamento”), Maria do Perpétuo Socorro de
Oliveira Santos e Nayana Bruna Nery Monção (“considerando o momento de
transição no processo de afastamento”) abstiveram-se da votação. Registra-se a
ausência do voto do presidente do Colegiado, professor José Ribamar Lopes Batista
Júnior, visto que estaria habilitado apenas em caso de empate. Por fim, o Colegiado
do Ensino Médio ressalta que esta decisão poderá ser alterada a qualquer tempo,
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de acordo com as atualizações de informações e/ou com a revogação da
Resolução vigente. A SEGUNDA PAUTA tratou de estudantes com deficiência
(relatos, livros didáticos e trâmites administrativos). O Coordenador informou que
a/o aluna/o (que terá seu nome preservado nesta ATA) apresentou atestado médico
por 14 (catorze) dias, período de 27 de março a 10 de abril de 2022. O professor
informou que realizou encontro presencial com a mãe e a/o aluna/o, no dia 10 de
março de 2022 e contou com a presença das docentes Nayana Bruna Nery Monção e
Nívea Gomes Nascimento de Oliveira. Na oportunidade, a Coordenação conheceu a
família. Em seguida, passou a palavra para a professora Nívea que relatou o
encontro realizado por videoconferência exclusivamente com a/o aluna/o para
apresentar o conteúdo (porque a/o estudante havia faltado) e para tirar dúvidas.
Percebeu-se que a/o aluna/o estava sozinha no momento da conversa. A conclusão
deste encontro on-line demonstrou que a/o aluna/o não conseguiu captar os
conteúdos, visto que respondia apenas com sim ou não e com poucas reações. Em
seguida, a Coordenadora Adjunta recomendou que os docentes para que entrassem
em contato de forma individual com a/o aluna/o para o desenvolvimento das
atividades. Após a fala da Coordenadora Adjunta, o professor Ribamar comunicou
que disponibilizou para a discente os livros didáticos a serem utilizados no corrente
ano, bem como do envio de memorando para Direção, conforme deliberação da
reunião do dia 4 de março de 2022 que, após o recebimento, repassou para a
Direção do Campus Amilcar Ferreira Sobral e para a Superintendência de Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, sem resposta até o presente momento. A TERCEIRA
PAUTA tratou-se do pedido de transferência da aluna Francisca Brenda da Silva
Rocha do CTT para o CTF (Processo Nº 23111.010097/2022-08). O Coordenador
fez a leitura do parecer elaborado para conhecimento do pedido de transferência
pelos docentes do Ensino Médio. O parecer foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. A QUARTA PAUTA tratou-se da Jornada Acadêmica 2022. O
coordenador agradeceu os/as docentes que encaminharam as propostas de
minicursos e o evento contará com treze minicursos. Informou que está aberto o
período para submissão de trabalhos (resultados de pesquisa, de ações de extensão,
de práticas de sala de aula) e buscou sensibilizá-los para que incluam, se
desejarem, a participação da Jornada como critério para atribuição como parte da
nota do segundo bimestre. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a
presença de todas e todos, encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e sete
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, 4 de abril de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:25 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 19:34 ) 
DANIELLE DO REGO MONTEIRO

ROCHA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2081129 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:26 ) 
ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2086006 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:37 ) 
EVERARDO DE SOUSA LUZ 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 423664 
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(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:08 ) 
FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086362 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 13:11 ) 
GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1343298 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 17:03 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 13:07 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 15:20 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:08 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 14:12 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:15 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1635292 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/04/2022 16:36 ) 
RENATA PATRÍCIA SOUSA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3207074 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 13:13 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 16:14 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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