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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA Nº 3 / 2022 - SE/CTF (11.02.09) 
 
Nº do Protocolo: 23111.015205/2022-26

Teresina-PI, 04 de Abril de 2022

ATA DA REUNIÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Ata da reunião do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano, ocorrida
às quinze horas do dia oito de fevereiro 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,
professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias e com a presença dos seguintes
Professores: Alexandre Ribeiro Araújo, Deyse Naira Mascarenhas Costa, Hozano de Souza
Lemos Neto, Jackelline Cristina Ost Lopes, João Pedro Alves de Aquino, Laurielson Chaves
Alencar e Josimari Regina Paschoaloto. A Coordenadora iniciou a reunião descrevendo as
pautas do dia e solicitando a anuência do corpo docente sobre o projeto de extensão proposto
pela professora Jackelline, intitulado: “Quintal produtivo agroecológico em comunidade rural
de Floriano - Piauí”. A professora Jackelline Cristina Ost Lopes comentou que o projeto terá, a
priori, sua contribuição com a produção animal e a contribuição do professor Hozano de Sousa
Lemos Neto com a produção vegetal. Foi aproveitado o momento para convidar os professores
a colaborar e enfatizar a importância de apoiar o desenvolvimento da produção agroecológica
das comunidades rurais, tendo ações como a formação de quintais produtivos e feiras de
produtos agroecológicos. A professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias abriu a
votação e a decisão para aprovação do projeto foi unânime. A Coordenadora seguiu a pauta da
reunião, iniciando com informes sobre o calendário acadêmico para o período 2022.1. Na
descrição, a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias informou sobre a colação
de grau dos concludentes do Curso Técnico em Agropecuária em 2021, que está programada
para o dia 15/02/2022, às 09h00 de forma virtual. A mesma informou sobre a reunião
programada para o dia 09/02/2022 para orientar os discentes sobre a cerimônia de colação de
grau. Em seguida, foi destacado que, o Seminário Integrador, é o momento para acolher os
alunos e tirar dúvidas sobre o novo semestre, a ser realizado no dia 21/02/2022, às 10h00, data
programada para o início do período letivo 2022.1. A Coordenadora seguiu orientando os
professores sobre a importância de manter o SIGAA atualizado até o décimo dia de cada mês.
Ressaltou também sobre os métodos avaliativos e para aplicação das notas no módulo (quatro
no total). O professor Hozano de Sousa Lemos Neto questionou se havia um modelo padrão
para avaliações e aplicação das notas e a professora Maria da Conceição Bezerra da Silva
Matias respondeu que o docente tem autonomia de decidir qual método de avaliação adotar
para verificar o desempenho acadêmico dos discentes, desde que seja lançado no sistema as
quatro notas que cada discente deve ter na disciplina. Foi informado também sobre as datas de
divulgação do resultado parcial (30/06/2022), exame final (04 a 06/07/2022) e consolidação
das notas no SIGAA (16/07/2022). Posteriormente, a professora Conceição apresentou as
disciplinas que serão ofertadas pelo curso técnico em agropecuária no semestre 2022.1.
Explicou que, devido a implantação da nova BNCC, as turmas ingressantes no curso técnico
(TA1A e TA1B) deverão seguir a nova matriz curricular, enquanto as turmas TA3A e TA3B
deverão seguir com a matriz em curso. A proposta do curso FIC, embora já aprovada pelo
Conselho Administrativo e Pedagógico do CTF, ainda não poderá ser ofertada em 2022.1,
considerando a formação prioritariamente prática do curso, o perfil do público alvo e a
suspensão das aulas presenciais enquanto durar a pandemia de COVID 19. Sugerido pela
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professora Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias que o curso seja ofertado no período
2022.2. Para atender a demanda dos discentes que possuem pendências em algumas disciplinas
do curso e que estão solicitando reintegração ao curso, foi sugerido pela professora Maria da
Conceição Bezerra da Silva Matias a formação de turmas especiais. De acordo com a
professora, a formação de turmas especiais seria uma meio de proporcionar aos discentes uma
forma de concluir o curso de forma menos burocrática, uma vez que poderiam cursar
disciplinas de módulos distintos. Após a apresentação dessas possibilidades, foi aberta a
votação e todos os professores foram favoráveis às disciplinas alocadas e suas respectivas
cargas horárias, bem como se mostraram dispostos a contribuir com a formação das turmas
especiais, caso haja necessidade. Em seguida, a professora Conceição apresentou a proposta
para o quadro de horários para o semestre 2022.1, o qual foi aceito por todos os docentes.
Como última pauta, o professor Alexandre Ribeiro Araújo apresentou o relatório do curso
técnico em agropecuária em 2021. Na leitura do material, mostrou as ações realizadas
(recuperação dos estudantes; 3ª etapa de 2020; os semestres 2021.1 e 2021.2; bem como as
ações de pesquisa e extensão realizadas pelos docentes). A professora Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias comentou sobre o quão desafiador foi o ano devido a quantidade de
atividades que foram realizadas para que fosse possível o alinhamento do ano letivo. Sobre as
atividades de pesquisa e extensão, embora limitadas devido a pandemia do COVID-19, foram
enfatizadas a ação do projeto AgroIFNordeste, liderada pelas professoras Josimari Regina
Paschoaloto e Deyse Naira Mascarenhas Costa, a participação do professor Laurielson Chaves
Alencar na Semana Tecnológica em Brasília, e a I Semana do Curso Técnico em Agropecuária
CTF/UFPI. Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião, às dezessete
horas, agradecendo a presença de todos e para constar, eu, Alexandre Ribeiro Araújo,
Coordenador Adjunto do Curso, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme,
será assinada eletronicamente por mim e demais professores presentes.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:29 ) 
ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161963 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 10:03 ) 
DEYSE NAIRA MASCARENHAS COSTA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3161975 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:37 ) 
HOZANO DE SOUZA LEMOS NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1251456 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:49 ) 
JACKELLINE CRISTINA OST LOPES 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 3245180 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:59 ) 
JOÃO PEDRO ALVES DE AQUINO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3251592 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:33 ) 
JOSIMARI REGINA PASCHOALOTO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2321672 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 09:34 ) 
LAURIELSON CHAVES ALENCAR 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3319775 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/04/2022 11:32 ) 
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA

SILVA MATIAS 
COORDENADOR 

Matrícula: 2558157 
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