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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2021 - CTF/UFPI (11.02) 
 
Nº do Protocolo: 23111.020651/2021-39

Teresina-PI, 14 de Maio de 2021

Ata da segunda reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
em caráter extraordinário, ocorrida às dezessete horas e quatorze minutos do dia doze de maio
de dois mil e vinte e um, na cidade de Floriano, Estado do Piauí, que, considerando a atual
pandemia de Covid-19, ocorreu totalmente por meio de vídeo chamada, no Google Meet, sob a
presidência da Coordenadora do Curso, professora Maria da Conceição Bezerra da Silva
Matias e com a presença dos seguintes Professores: Alexandre Ribeiro Araújo, Deyse Naira
Mascarenhas Costa, Jodean Alves da Silva, Josimar Soares da Silva Júnior, Josimari Regina
Paschoaloto e Laurielson Chaves Alencar. Inicialmente, a Coordenadora do Curso cientificou a
todos sobre a pauta da reunião - avaliação de quantitativo mínimo de animais para aulas
práticas do curso, diante da possibilidade de colapso no fornecimento de ração/insumo aos
animais da Fazenda, dada a forte redução no orçamento da Universidade Federal do Piauí.
Seguiu apresentando uma tabela com a quantidade de diferentes rebanhos existentes na
Fazenda Experimental do Colégio Técnico de Floriano, não havendo especificação da idade,
sexo ou raça. A professora Deyse Naira Mascarenhas Costa se manifestou inicialmente - seria
importante considerar a idade e capacidade reprodutiva do animal, conservando os animais
reprodutores e mais jovens, mantendo o percentual de cinquenta por cento de cada plantel; no
que se refere às aves ela considerou que o número elevado pode ser descartado, com
possibilidade de aquisição de novo lote no ano de dois mil e vinte e dois. O professor
Laurielson Chaves Alencar se manifestou em acordo com a professora, afirmando que os
animais mais jovens comem menos; que a variedade de raças em pequenas quantidades evita o
problema de falta de ração/insumo; que as aves não serão utilizadas este ano; que no próximo
ano um novo lote pode ser adquirido; que essa situação ocorreu anteriormente, em dois mil e
dezoito; que animais foram leiloados; que seria interessante que os recursos ficassem
disponíveis para o Colégio atender as demandas emergenciais existentes; que um sistema de
cooperativa existente no Instituto Federal de Tocantins - IFTO, com conservação de recursos
em caixa, para atender essas demandas, foi objeto de visitação dos servidores João Mendes
Frazão Sobrinho e Antônio José Martins; que, por dificuldades burocráticas, houve a
impossibilidade de implantação de um projeto similar no Colégio; que antes da pandemia a
venda de galinhas e ovos estavam sendo feita através de GRU, onde um código identificando o
Colégio vinculava os recursos às Instituições; que parte dos ovos da postura das galinhas eram
destinados ao Restaurante Universitário; que os leilões quererem uma fase burocrática longa.
Já a professora Josimari Regina Paschoaloto considerou importante que, com relação ao
número de animais que seja mantido o percentual de cinquenta por cento de cada rebanho na
Fazenda do Colégio; que os peixes reprodutores sejam mantidos; que as vacas leiteiras mais
velhas e improdutivas podem ser excluídas; que os animais aptos à reprodução devem ser
conservados. Diante da falta de identificação do quantitativo de animais em estágio
reprodutivo os professores Deyse Naira Mascarenhas Costa e Laurielson Chaves Alencar
ratificaram a importância da manutenção do cinquenta por cento de cada plantel, exceção feita
às aves e peixes, sendo esse reconhecimento de responsabilidade do servidor João Mendes
Frazão Sobrinho. O professor Alexandre Ribeiro de Araújo afirmou que a diversidade de
rebanos é de mais importância do que a quantidade; que o percentual estabelecido preserva o
plantel, em caso de atraso em novas aquisições. Os professores Deyse Naira Mascarenhas
Costa e Alexandre Ribeiro de Araújo também consideraram importante a manutenção dos dois
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equinos existentes na Fazenda, no que todos concordaram. Houve o uso da palavra por parte
do professor Josimar Soares da Silva Júnior - mais de um reprodutor suíno, em estágio etário
diferente, deve ser mantido. Todos assentiram. Não havendo mais manifestações, a
Coordenadora sintetizou a proposta da seguinte forma - cinquenta por cento de cada
plantel deve ser mantido com animais reprodutores, jovens e de raças diferentes; que as
aves podem ser leiloadas em sua totalidade; que os peixes reprodutores devem ser
mantidos; que os dois equídeos existentes na Fazenda devem ser mantidos; mais de um
reprodutor, em estágio etário diferente, deve ser mantido. INFORMES GERAIS - A
coordenadora solicitou ao professor Jodean Alves da Silva que, havendo necessidade, o
mesmo requisite aos demais professores horários disponíveis para que suas disciplinas fossem
finalizadas, em razão do término do seu contrato em trinta de junho. Ela também considerou
que o trabalho remoto durante a pandemia exige grande dedicação e mais horas de trabalho por
parte dos discentes, no que o professor Alexandre Ribeiro de Araújo concordou, afirmando
que os grupos de whatsapp exigem constante atenção fora do horário e dias letivos. Não
havendo mais nada a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, às dezessete horas e quarenta e
três minutos, agradecendo a presença de todos e para constar, eu, Denise Leal Reis, Secretaria
do Curso, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela
Coordenadora e demais professores presentes.
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