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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 7 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.033292/2022-72

Teresina-PI, 13 de Julho de 2022

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2022.

Ata da terceira reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
ocorrida às quatorze horas do dia trinta de junho de dois mil e vinte e dois, 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, profª Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, e com a presença dos seguintes
professores: Alexandre Ribeiro Araújo (Coordenador Adjunto do Curso), Deyse Naira
Mascarenhas Costa, Hozano de Souza Lemos Neto, Jackelline Cristina Ost Lopes, João Pedro
Alves de Aquino, Josimari Regina Paschoaloto, Laurielson Chaves Alencar e Mírya Grazielle
Tôrres Portela. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias iniciou a reunião
com a primeira pauta: Encerramento das Aulas, explicou que as aulas do Curso Técnico em
Agropecuária encerraram, mas conforme o calendário acadêmico do Colégio Técnico de
Floriano o 1º período letivo de 2022 se estende até o dia 16 de julho. Disse que, conforme os
resultados, todos os alunos das turmas TA-1A e TA-3A foram aprovados e alguns alunos das
turmas TA-1B e TA-3B estão reprovados, a saber: TA-1B (Albert Emanuel Alves de Oliveira;
Alexsandro Vieira Gomes Júnior; Carlos Eduardo Andrade Ramos; Denilson Rodrigues
Bezerra Sousa; Iara Borges Leal de Lima; Kaio Alves Carvalho; Natalia Ariadne Lopes
Morais; Raniely Leal da Silva; Viviane Viana Soares) e TA-3B (Dara Railane Silva de Jesus;
Francyellen Soares Nunes Santos; Guilherme Alves Procópio; Maria Beatriz Ferreira Santos
Sousa; Pablo Augusto Morais Siqueira; Yasmin Veloso Costa). Para tratar da pauta seguinte
fora compartilhado o Calendário sobre o qual a profª Maria da Conceição Bezerra da Silva
Matias explicou como ficou organizado e pediu que fosse publicado pelo prof. Alexandre
Ribeiro Araújo. Ressaltou o período de Rematrícula e reintegração Institucional para os alunos
veteranos que acontecerá de 25 a 29/07 e que a matrícula dos alunos aprovados acontece de
forma automática. Sugeriu que no dia 01 de agosto, retorno das aulas, realizassem a acolhida
com o Seminário Integrador. A profª Deyse Naira Mascarenhas Costa disse que seria
interessante, para esse momento, uma palestra com um profissional, tendo como sugestão de
abordagem na referida palestra um tema “motivacional” na opinião do prof. João Pedro Alves
de Aquino e/ou “saúde mental” indicado pelo prof. Hozano de Souza Lemos Neto, inclusive
com a participação do Psicólogo da escola. Ficou acertado que o prof. Alexandre Ribeiro
Araújo, que estará na Coordenação por motivo de férias da titular, tomará as providências
necessárias para que esse momento aconteça. Na sequência, o calendário fora organizado com
as devidas alterações sugeridas pelos professores presentes na reunião. A Coordenadora
apresentou o Quadro de distribuição das disciplinas e explicou que consta o nome da profª
Deyse Naira Mascarenhas Costa devido ainda não ter sido removida. Sobre os Horários, a
Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias solicitou aos professores que em
caso da necessidade de ajustes, falem com o colega para o remanejamento e informou que a
logística da distribuição das aulas foi organizada levando em consideração as habilidades e
aptidões profissionais de cada professor. A profª Jackelline Cristina Ost Lopes perguntou se,
como acontece no Colégio Técnico de Teresina, a escola não dispõe de alunos monitores. A
profª Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias respondeu que não e acrescentou que a
Direção não concorda com monitores, ou mesmo Técnico, tomando conta de sala de aula sem
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a presença do docente. O prof. Alexandre Ribeiro Araújo destacou que ainda tem o risco de,
existindo monitores, não terem disponibilidade de horário devido às aulas. A Coordenadora
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias ao abordar a próxima pauta: Calendário de
Aulas Práticas na Fazenda, esclareceu que o horário do SIGAA deve ser registrado
normalmente, independente da aula prática ter acontecido em outro horário. Pois, por questão
pedagógica essa distribuição é feita no sistema para os devidos registros. Seguiu-se a discussão
sobre os Componentes Curriculares Eletivos, disciplinas optativas que o aluno precisa ter
com a carga horária mínima exigida, podendo ser remota e/ou presencial. Informou que não
houve oferta no 1º semestre de 2022, mas serão ofertadas no 2º semestre na área animal. O
prof. Alexandre Ribeiro Araújo sugeriu a realização de uma enquete entre os alunos, nos
grupos, para a definição das disciplinas a serem ofertadas. O prof. João Pedro Alves de Aquino
disse que seria válido perguntar ao professor que substituirá a profª Josimari Regina
Paschoaloto quais disciplinas teria mais afinidade, sendo apoiado por unanimidade. Na última
pauta: Curso FIC, o prof. Alexandre Ribeiro Araújo relatou que enviou o edital aos
professores Hozano de Souza Lemos Neto, João Pedro Alves de Aquino e Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias, essa última, informou que é necessária a formação de comissão,
através de Portaria, para desenvolver o edital em todas as suas etapas e que todos os membros
devem conhecer o PPC. Como encaminhamento, ficou acertado o envio dos nomes dos
membros para a emissão da referida Portaria, sendo eles: Alexandre Ribeiro Araújo, na
presidência, e os membros Hozano de Souza Lemos Neto, João Pedro Alves de Aquino,
Kleverton Ribeiro da Silva e Mírya Grazielle Tôrres Portela. Não havendo mais nada a tratar, a
Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às dezesseis horas e quinze 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 13/07/2022 08:55 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 09:27 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 08:59 ) 
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 17:18 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 19:07 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 09:02 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 09:36 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 13/07/2022 13:27 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 
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