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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

ATA Nº 13 / 2022 - SE/CTF (11.02.09)

Nº do Protocolo: 23111.058429/2022-82
Teresina-PI, 02 de Dezembro de 2022

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2022.

Ata da sexta reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
ocorrida às dez horas do dia trinta de novembro de dois mil e vinte e dois, na cidade de
Floriano, Estado do Piauí, que ocorreu totalmente por meio de vídeo chamada no Google
Meet, sob a presidência da Coordenadora do Curso, profa Maria da Conceição Bezerra da
Silva Matias, e com a presença dos seguintes professores: Alexandre Ribeiro Araújo
(Coordenador Adjunto do Curso), Hozano de Souza Lemos Neto, Jackelline Cristina Ost
Lopes, João Pedro Alves de Aquino, Kleverton Ribeiro da Silva, Mírya Grazielle Tôrres
Portela, Laurielson Chaves Alencar e o servidor Leandro Gomes Reis Lopes. A Coordenadora
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias iniciou a reunião relatando a situação acadêmica
das alunas Marília Raquel Oliveira Macêdo, que retornou para a escola com matrícula em
2022.1 e Tatiana dos Santos Neres, cujo ingresso ocorreu em 2017.1 onde cursou o 1o módulo
com aprovação e em 2017.2 fora reprovada; retornou em 2018.2 para cursar o 2o módulo
sendo reprovada novamente; em 2019 concluiu o módulo 2 com aprovação e, devido a
pandemia, em 2020 não cursou nenhuma disciplina presencial ou no formato remoto, sendo
beneficiada pela Resolução que garantia que o aluno não se prejudicasse por não cursar as
disciplinas, sendo as mesmas fracionadas sem a obrigação do módulo fechado. Na sequência, o
Psicólogo da escola Leandro Gomes Reis Lopes relatou a situação de um discente que
despertou a preocupação dos professores a partir de mensagens enviadas aos mesmos, falou
que vem realizando acompanhamento há algum tempo com alunos no sentido de identificar
comportamentos extremistas. Em alguns casos, se deparou com a interferência das mães que
optaram por buscarem ajuda fora da escola, mas considera importante dar continuidade ao
acompanhamento. A profa Jackelline Cristina Ost Lopes perguntou se a discente aceitou ser
acompanhada e disse que em conversa com a referida aluna, esta se comprometeu em ir a
escola para conversar. O prof. Kleverton Ribeiro da Silva relatou a importância de ouvir o
Psicólogo Leandro Gomes Reis Lopes, pois mesmo em contato com discentes que já vinham
sendo acompanhados não observou nenhum comportamento que apresentasse preocupação e,
aproveitando, relatou sobre a situação da aluna Tatiana dos Santos Neres e acredita que a
necessidade de trazer os filhos para a escola a incomoda bastante acarretando uma sobrecarga
que afeta os seus resultados. Fato confirmado em sua disciplina, pois a referida aluna atingiu
quase 50% de faltas e em conversa ficara acordado que não faltaria mais, se comprometendo
em realizar as atividades propostas. O prof. Laurielson Chaves Alencar retifica a fala do prof.
Kleverton Ribeiro da Silva sobre a importância do acompanhamento e afirma que é preciso ter
cuidado com a qualidade dos profissionais que estão sendo formados e ficar atentos com
alunos que se colocam na posição de vítimas, lembrou que um discente que fora submetido a
2a avaliação com questões semelhantes obteve nota baixa novamente. Sobre a situação da
aluna Tatiana dos Santos Neres, a Coord. profa Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias
disse que se ela for aprovada na prova final da disciplina do prof. Laurielson Chaves Alencar
será matriculadas em disciplinas que estão pendentes, caso contrário será necessário reintegrar
no Curso. A Coordenadora continuou relatando sobre a situação dos alunos e compartilhou um
arquivo expondo cada caso individual, detalhou os casos dos alunos reintegrados/matriculados:
Jaciara Mendes Riques da Silva, José Teodoro Neto, Tatiana dos Santos Neres e Fernando de
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Sousa Correia e que os ajustes serão feitos para organizar cada situação. A pauta seguinte
tratou sobre o Quadro de Distribuição de Disciplinas e o Quadro de Horário do Curso, após a
leitura e exposição dos mesmos e a confirmação das disciplinas e respectivos horários, todos
concordaram que as aulas práticas serão construídas durante o planejamento na semana
pedagógica. Sobre o Calendário 2023, teve destaque o período de matrículas e planejamento
pedagógico de 16 a 27/01/2023; 06/02/2023 o Seminário Integrador, onde acontece a acolhida
dos alunos no 1o dia de aula, no auditório, orientações sobre o funcionamento do Curso e a
visita na Fazenda Experimental para os ingressantes. O prof. Laurielson Chaves Alencar
sugeriu a palestra com o prof. Aristides e um momento com o chefe de transportes. Sobre os
dias para a realização do Seminário Integrador foram sugeridos os dias 06 a 08/02 pelo prof.
João Pedro Alves de Aquino, 07 e 08/02 pelo prof. Hozano de Souza Lemos Neto e ficou
confirmado a sua realização nos dias 07 e 08/02/2022 no turno da manhã. O prof. Laurielson
Chaves Alencar falou sobre o Programa Qualifica Mais, informou que é o Coordenador e que
posteriormente os detalhes serão discutidos, acrescentou que um curso foi aprovado. Nos
informes finais, a profa Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias falou sobre a formatura,
cuja organização será de responsabilidade da Coordenação devido não existir a Comissão de
Formatura, disse que serão turmas separadas pelo grande número de formandos e a previsão é
para o dia 13/02/2023. O prof. João Pedro Alves de Aquino disse que os alunos perguntaram
sobre a possibilidade de um ônibus para levá-los ao local onde as fotos serão feitas e o chefe
de transporte autorizou, necessita apenas de documento solicitando para a data do dia
07/12/2022. Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às
doze horas e vinte minutos, agradecendo a presença de todos e para constar, eu, Ana Cleide
Bernardina da Silva, Secretária do Curso, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada
conforme, será assinada eletronicamente pelos professores presentes.

(Assinado digitalmente em 02/12/2022 20:44 )
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3161963

(Assinado digitalmente em 03/12/2022 18:09 )
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1251456

(Assinado digitalmente em 02/12/2022 19:39 )
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 3245180

(Assinado digitalmente em 03/12/2022 08:37 )
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO
Matrícula: 3251592

(Assinado digitalmente em 03/12/2022 10:12 )
KLEVERTON RIBEIRO DA SILVA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 1128664

(Assinado digitalmente em 03/12/2022 11:51 )
LAURIELSON CHAVES ALENCAR

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3319775

(Assinado digitalmente em 03/12/2022 11:52 )
LEANDRO GOMES REIS LOPES

PSICOLOGO-AREA
Matrícula: 3124522

(Assinado digitalmente em 02/12/2022 19:19 )
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS
COORDENADOR

Matrícula: 2558157

(Assinado digitalmente em 02/12/2022 19:01 )
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MIRYA GRAZIELLE TORRES PORTELA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1203392

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://www.sipac.ufpi.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: 4491003b4e

https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

