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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 8 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.041608/2022-95

Teresina-PI, 26 de Agosto de 2022

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 2022.

Ata da quarta reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano,
ocorrida às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e
dois, na sala 8 do Colégio Técnico de Floriano-CTF na cidade de Floriano, Estado do Piauí,
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, Laurielson Chaves Alencar e Mírya Grazielle
Tôrres Portela. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias iniciou a reunião
com a primeira pauta: Oferta para o ano letivo de 2023, explicou que a reunião fora
antecipada da data prevista no calendário devido a urgência do envio da referida oferta.
Reforçou a necessidade de oferecer Concomitância e que os professores devem ter o mínimo
de 8 h/a, para aqueles que possuem cargos, e 12 h/a para os demais. Ficou definida a oferta de
2 turmas, a saber: 1 do Curso Técnico Subsequente com 40 vagas e 1 do Curso Técnico
Concomitante com 40 vagas. Dessa forma, o Curso terá 5 turmas no ano letivo de 2023: 1
Subsequente - TA 1B, da oferta 2023; 2 da Concomitância - TA 1A e TA 1AA, oferta de 2022;
1 da Concomitância - TA 3A e 1 Subsequente - TA 3B. A segunda pauta tratou do Curso FIC
que, devido a inexistência de inscritos, não será ofertado e nem prorrogado, dessa forma o
mesmo ficará para o próximo ano. O professor Alexandre Ribeiro Araújo perguntou se é
necessário justificar o cancelamento da oferta e a Coordenadora informou que a comissão deve
enviar um documento com as justificativas e sugeriu que a próxima oferta contemple outros
públicos, aumentando as chances de uma maior demanda. Na terceira pauta: Semana de
Agropecuária, a coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias perguntou se os
professores concordavam com a sua realização. A professora Jackelline Cristina Ost Lopes
sugeriu que, se possível, o evento fosse adiado para novembro e ainda, por sugestão do
professor Alexandre Ribeiro Araújo, fosse realizada uma programação para o dia 26/09, dia do
Técnico em Agropecuária. A professora Mírya Grazielle Tôrres Portela propôs que o evento
seja realizado no início de novembro, contemplando o Dia do Técnico Agrícola, 05/11. Todos
concordaram com o período de 08 e 09/11 para a Semana de Agropecuária e que a Comissão
seja formada com a Presidência do professor Alexandre Ribeiro Araújo, tendo como membros
os professores: Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, Hozano de Souza Lemos Neto,
Jackelline Cristina Ost Lopes, João Pedro Alves de Aquino, Kleverton Ribeiro da Silva,
Laurielson Chaves Alencar e Mírya Grazielle Tôrres Portela; e 2 alunos, sendo um deles,
preferencialmente, participante do Grêmio Estudantil. O professor Laurielson Chaves Alencar
falou da importância da reserva do auditório ser feita com antecedência, para o dia do Técnico
e da Semana de Agropecuária. A coordenadora, tratando da última pauta: situação dos alunos,
lembrou que o número de desistentes é devido a matrícula dos alunos que concluíram o
semestre anterior ser feita de forma automática. O prof. Kleverton Ribeiro da Silva falou que o
aluno Mateus Ribeiro não aparece no SIGAA, em sua disciplina. A Coordenadora pediu que os
professores façam advertência aos alunos que possuem muitas faltas, pois podem perder o
vínculo com o Curso e o prof. Laurielson Chaves Alencar reforçou a importância de informá-
los sobre o número de faltas que correspondem a 25% da carga horária de suas respectivas
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disciplinas. Sobre os Atestados apresentados pelos alunos, o prof. Kleverton Ribeiro da Silva
perguntou qual deve ser a tramitação correta, sendo informado pela Coordenação que o fluxo
deve acontecer da seguinte forma: Secretaria Escolar - Coordenação do Curso - Professores.
Ao final da reunião o prof. Alexandre Ribeiro Araújo comunicou que encontra-se aberto o
Edital para PIBEX com recebimento de propostas até o dia 06/09, via SIGAA. Não havendo
mais nada a tratar, a Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às onze horas e quarenta e
cinco 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 26/08/2022 15:08 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 14:44 ) 
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/08/2022 08:57 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 12:04 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 14:19 ) 
KLEVERTON RIBEIRO DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1128664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 18:58 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 11:58 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 12:11 ) 
MIRYA GRAZIELLE TORRES PORTELA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1203392 
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