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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 7 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07) 
 
Nº do Protocolo: 23111.020295/2022-45

Teresina-PI, 06 de Maio de 2022

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO DIA 6 DE MAIO
DE 2022

Às quinze horas e quarenta minutos do dia seis de maio 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, 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. A professora Leonair Gomes de Sousa Carvalho não justificou a
ausência. 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 da solicitação de documentos. O
coordenador comunicou às(aos) docentes que após conversar com a servidora Ana
Cleide Bernardino, ficou acertado que os documentos comprobatórios, envolvendo
as atividades pedagógicas (não disponíveis no SIGAA) deverão ser encaminhadas
para Coordenação de Ensino Médio que reencaminhará para servidora. Ressaltou que
os pedidos deverão ser feitos em período mínimo de 7 (sete) dias para confecção do
documento exclusivamente pelo SIPAC. O SEGUNDO INFORME tratou-se do PIBIC
Ensino Médio. O Coordenador informou que as/os interessados em submeter
projetos de iniciação científica (PIBIC EM 2022/2023) deverão encaminhar até 20
(vinte) de maio de 2022, para e-mail da Coordenação, o anexo II do edital
preenchido para apreciação ad referendum ou via colegiado. O TERCEIRO INFORME
tratou-se da Jornada Acadêmica. O coordenador informou que o prazo para
submissão de trabalhos encontra-se aberto até 9 (nove) de maio de 2022, por meio
de resumo simples (com 150 a 500 palavras) ou artigo completo. Reiterou que na
semana do evento, 24 a 27 de maio de 2022, as aulas síncronas e assíncronas do
horário do ensino médio estarão suspensas para que as/os discentes e docentes
possam participar integralmente do evento, endossando a importância, das/os que
desejarem de atribuírem pontuação pela participação. O QUARTO INFORME tratou-
se do PEBTT, o coordenador iniciou tratando sobre a importância das/os docentes de
se planejarem em período anterior sobre as atividades a serem desenvolvidas no
semestre/ano seguinte, a fim de a/o docente não ficar limitado aos editais e assim,
implicar na carga horária docente. Após isso, passou a palavra para a docente Maria
Oliveira, que faz parte da atual Comissão de Carga Horária do PEBTT da unidade. A
mesma destacou pontos importantes e também salientou sobre as solicitações por
parte dos docentes que a comissão tem recebido para fechamento das horas
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necessárias. O professor Juarez Martins apresentou a possibilidade de executar
atividade de apoio aos estudantes da unidade, em ação denominada de MATEMÁTICA
BÁSICA PARA ALUNOS INGRESSANTES, tendo como proponente principal o docente
Juarez Martins (com auxílio do docente de área de conhecimento, Ricardo de
Castro), e assim, poder enquadrar-se no item “Outras Atividades” do PEBTT. Como
encaminhamento, o coordenador colocou a proposta para ser votada pelos pares
ainda nesta reunião. A docente Maria Oliveira informou também que a resolução
“amarra” algumas ações que poderiam ser validadas como carga horária, mas as
especificidades dos itens limitam, a exemplo dos itens “Pesquisa e a Extensão”, que
precisam estar vinculados à orientação de discente. A docente Bruna Nery, que
atualmente encontra-se autorizada ao afastamento por Ato da Reitoria (201/2022),
mas que tem mantido suas ações no ensino, a fim de minimizar os impactos aos
estudantes da Unidade, solicitou orientações sobre se a mesma deveria preencher o
PEBTT. A docente Maria Oliveira explicou que por se tratar de um caso atípico, a
comissão em reunião anterior, orientou que a docente enviasse o seu PEBTT, por
ainda estar como docente responsável das disciplinas no SIGAA até à chegada da/o
docente substituto. A docente Thaís Nogueira pediu autorização para compartilhar a
tela a fim de mostrar a carga horária a ser direcionada para pesquisa e extensão.
Após a fala dos docentes e esclarecimentos por parte da Direção, o presidente do
colegiado reiterou a importância das/os docentes de se planejarem em período
anterior sobre as atividades a serem desenvolvidas no semestre/ano seguinte.
ORDEM DO DIA: A PRIMEIRA PAUTA tratou-se da apreciação do projeto de pesquisa
intitulado INVESTIGANDO AS AÇÕES EXTENSIONISTAS DOS PROJETOS LPT
ACADÊMICO E LPT DOCENTE: LETRAMENTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO E FORMAÇÃO
DE PROFESSORAS/ES, a ser submetido pelo professor José Ribamar Lopes Batista
Júnior para o edital PIBIC (Iniciação Científica Graduação - UFPI - 2022/2023 -
CPESI/PROPESQI). A professora Nívea Gomes Nascimento de Oliveira, relatora,
explicitou a relevância acadêmica e social da pesquisa e manifestou parecer
favorável. O Presidente colocou em regime de votação e o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. A SEGUNDA PAUTA tratou-se de cursos e eventos de
extensão, a saber: HISTÓRIA PRÉ-ENEM: FOCO NAS QUESTÕES! (Proponente:
Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho); TURBULÊNCIAS POLÍTICAS NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO (2013-2018) (Proponente: Francisco Aristides de Oliveira Santos
Filho); EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO SUPERIOR
EM PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO (Proponente: José Ribamar Lopes
Batista Júnior); AULA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA: PARA ALÉM DA
INSTRUMENTALIZAÇÃO (Proponente: José Ribamar Lopes Batista Júnior);
LETRAMENTOS ACADÊMICOS EM CIÊNCIAS HUMANAS: QUE ESCRITAS? QUE
IMPACTOS? (Proponente: José Ribamar Lopes Batista Júnior); SOU + BIO: CIÊNCIAS
DA NATUREZA NO ENEM E VESTIBULARES (Proponente: Geovania Figueiredo da
Silva); e outras atividades desenvolvidas no Ensino Médio, a saber: MATEMÁTICA
BÁSICA PARA ALUNOS INGRESSANTES (Proponentes: Juarez Rodrigues Martins e
Ricardo de Castro Ribeiro Santos). As ações de extensão e outras atividades foram
colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A TERCEIRA PAUTA tratou-se da
representação docente do Ensino Médio no CAP. O coordenador informou que em
razão do processo de remoção da professora Elizabeth, atual representante titular,
para o Colégio Técnico de Teresina, o colegiado precisava reestruturar a
representação. O professor Juarez Rodrigues Martins, atual suplente, passaria à
condição de representante titular. O docente Juarez solicitou informação sobre se a
titularidade como membro do CAP elevasse mais horas na carga horária do PEBTT e
o docente Ricardo informou que não, por não serem reuniões semanais. O
coordenador inquiriu a audiência para a suplência e teve a manifestação da docente
Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos. Antes da votação, o docente Everardo
de Sousa Luz reforçou que como o tema PEBTT voltou a ser mencionado, o mesmo
questionou sobre qual resolução que trata sobre as orientações da carga horária
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docente encontra-se em vigência, pois enfatizou que a Resolução N° 031/2021
deveria estar registrada como revogada, em razão do impacto no PEBTT. O professor
Ricardo de Castro Ribeiro Santos informou que encaminhará pedido de explicações
para Superintendência de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico sobre essa questão.
Em seguida, o presidente colocou em regime de votação a nova composição da
representação docente no Conselho Administrativo-Pedagógico e obteve 12 (doze)
votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença
de todas e todos, encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e um 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, 6 de maio de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 10:31 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 18:06 ) 
ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2086006 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 10:57 ) 
EVERARDO DE SOUSA LUZ 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 423664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 08:02 ) 
FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086362 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 08:11 ) 
GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1343298 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 23:15 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 09:23 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/05/2022 21:56 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/05/2022 14:00 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/05/2022 23:05 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 10:19 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 11:20 ) 
RENATA PATRÍCIA SOUSA 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1635292 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3207074 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 07:44 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/05/2022 20:04 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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