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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 9 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.042569/2022-47

Teresina-PI, 01 de Setembro de 2022

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA 2022.

Ata da quarta reunião extraordinária do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico
de Floriano, ocorrida às dez horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e dois, na
cidade de Floriano, Estado do Piauí, que, considerando a urgência para sua realização, 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 e Mírya Grazielle Tôrres Portela. O professor Laurielson Chaves Alencar justificou a sua
ausência, pois já possuía um compromisso agendado anteriormente no mesmo horário da
reunião. A Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias iniciou a reunião com a
pauta: Membro da Comissão II - Desenvolvimento Técnico Científico, e perguntou qual dos
professores teria interesse em se candidatar para compor a referida comissão. A professora
Mírya Grazielle Tôrres Portela perguntou sobre o que seria essa comissão e a Coordenadora
explicou que a comissão trata de Programas de Auxílio Estudatil, acompanhamento, seleção e
tudo que envolve a execução de todas as etapas. A professora Jackelline Cristina Ost Lopes,
por já ter sido membro da comissão, acrescentou que o trabalho também envolve a confecção
do Edital e a orientação dos alunos sobre a documentação necessária para concorrerem às
vagas. Continuando, a coordenadora profª Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias
informou que os alunos passam por processo de seleção, conforme edital, e em seguida a
realização do cadastro e acompanhamento do pagamento. O prof. Kleverton Ribeiro da Silva
se colocou à disposição para compor a comissão e perguntou se cada membro é responsável
apenas pelos alunos do seu respectivo curso ou por todos. A profª Jackelline Cristina Ost
Lopes respondeu que a comissão é responsável por atender aos alunos de todos os cursos.
Sendo o prof. Kleverton Ribeiro da Silva o único concorrente à vaga, iniciou-se a votação e o
mesmo foi eleito com o voto favorável dos professores: Maria da Conceição Bezerra da Silva
Matias, Alexandre Ribeiro Araújo, Hozano de Souza Lemos Neto, Jackelline Cristina Ost
Lopes, João Pedro Alves de Aquino, Mírya Grazielle Tôrres Portela e o seu próprio voto. A
Coordenadora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias falou sobre a demanda do
Colegiado sobre Projetos que precisam de aprovação até o dia 06/09 e sugeriu que deixassem
uma reunião marcada para esse fim. A profª Jackelline Cristina Ost Lopes adiantou que já tem
um projeto de extensão e quer submetê-lo novamente, para concorrer a bolsas para os alunos.
Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora do Curso encerrou a reunião, às dez horas e
trinta e um 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 01/09/2022 09:56 ) 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/09/2022 06:50 ) 
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ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3161963 

HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 10:54 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 12:07 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 01/09/2022 10:06 ) 
KLEVERTON RIBEIRO DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1128664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/09/2022 08:59 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 02/09/2022 11:16 ) 
MIRYA GRAZIELLE TORRES PORTELA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1203392 
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