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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis
horas, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, na sala da Coordenação do Curso,
realizou-  se  a  sexta  Assembleia  Ordinária  do  Colegiado  do  Curso  Técnico  em
Enfermagem e Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS) do Colégio Técnico
de Floriano, do corrente ano, sob a presidência da Coordenadora do Curso, Francimeiry
Santos  Carvalho.  Estiveram  presentes  as  docentes:  Cristianne  Teixeira  Carneiro,
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha, Marcelo Prado Santiago, Marttem Costa de Santana,
Martha Fonsêca Soares Martins, Vanessa de Almeida Miranda e Verbena Maria Costa
Reis.  A  professora  Maria  Luciene  Feitosa  Rocha  teve  sua  ausência  justificada.
EXPEDIENTE:  Inicialmente,  a  coordenadora  do  Curso,  professora  Francimeiry
Santos Carvalho,  cumprimentou a todos os presentes,  deu boas vindas a professora
Vanessa  de  Almeida,  substituta  da  Professora  Jaira  Santos  Silva  afastada  para
doutorado, agradeceu a professora Martha Fonseca pela colaboração nos estágios de
laboratório e do TACS no período de 2022.1 e citou as pautas a serem discutidas: 1)
Oferta de curso e vagas para o período 2023.1; 2) Uso do Scrub (pijama  cirúrgico
hospitalar) pelos estagiários; 3) Plano de Qualificação Docente; 4) Submissão de 04
Projetos de Extensão sob a  coordenação do Professor  Marttem Costa  de Santana e
vinculados  ao  Núcleo  de  Estudos,  Pesquisas  e  Extensão  em  Saúde,  Educação
Profissional  Tecnológica,  Informática  e  Meio  Ambiente  (NEPESEPTIMA/CTF
/UFPI/CNPq) sob sua vice-liderança e sua colaboração para ministrar duas disciplinas
no curso de pedagogia/CAFS em virtude do afastamento da professora Rosa Maria de
Jesus Brito. ORDEM DO DIA: 1) A coordenadora informou a demanda da Direção do
CTF sobre a oferta dos cursos Técnico em Enfermagem e TACS para o ano de 2023. A
coordenadora colocou em discussão a necessidade de oferta dos cursos Técnico em
Enfermagem e TACS, bem como a quantidade de vagas para o Edital de seleção 2023.
Após análise, discussão e sugestões dos docentes do curso, levando em consideração as
normas atuais dos estágios supervisionados devido ao período pandêmico em que exige
que o número de alunos por grupo seja de no máximo 05, aumentando o número de
grupos e carga horária dos docentes, tanto para turma ingressante quanto para as turmas
já em curso, a pauta foi colocada em votação. PROPOSTA 1: Ofertar uma turma do
Curso Técnico em Enfermagem com 20 vagas; PROPOSTA 2: Ofertar uma turma do
TACS com 20 vagas. Decisão: A proposta 1 venceu por unanimidade (oito votos). A
docente  Jesanne  Barguil  sugeriu  que  os  estágios  dos  alunos  do  3º  período  fossem
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adiantados  para  possível  término  do  período  em  2023.1  e  conclusão  do  curso,  a
presidente ficou verificar mediante organização do referido período sobre a viabilidade
da sugestão após planejamento e dimensionamento dos docentes e grupos de estágio. 2)
A coordenadora  informou  que  os  discentes  do  TE-3,  solicitaram a  permissão  para
confeccionarem o Scrub (pijama cirúrgico hospitalar) para utilizarem nos estágios, por
serem mais práticos e confortáveis. Os professores concordaram com o uso, desde que
sejam  todos  do  mesmo  modelo,  cor  e  com  a  identificação  do  curso/instituição,
padronizados.  Decisão:  Os  docentes  concordaram  com  o  uso  do  Scrub  (pijama
cirúrgico)  pelos  discentes  estagiários.  3)  A  coordenadora  falou  sobre  o  plano  de
desenvolvimento de Pessoas - PDP 2023, que está aberto para inserir as necessidades
quanto à qualificação de pessoal. A coordenadora perguntou aos colegas quais seriam
as necessidades de qualificação para os docentes do Curso Técnico em Enfermagem.
Depois  de  analisarem  as  possibilidades  e  as  necessidades  de  qualificação  de  cada
membro,  os  docentes  sugeriram  a  inserção  no  plano  de  qualificação  docente  a
necessidade de pós- graduação (DINTER, Pós-doutorado) na área de Enfermagem e/ou
Educação, assim como, cursos de capacitação em Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação (TDIC) voltadas para a Educação. Decisão: a coordenação informará as
necessidades de qualificação elencadas pelos docentes do curso na plataforma do PDP
2023. 4) O professor Marttem Costa de Santana informou que a Profa. Rosa Maria de
Jesus  Brito,  professora  do  Cursos  de  Pedagogia  do  CAFS,  passou  na  seleção  do
Doutorado em Educação na UFRN e que poderia assumir suas duas disciplinas: Arte e
Educação (Curso de Pedagogia, terça das 18-22h) e Avaliação da Aprendizagem (Curso
de Ciências Biológicas, sexta das 14-18h), visto que possui horário compatível para
assumir as duas disciplinas, possuir o curso de Licenciatura em Pedagogia e já ter sido
convidado outras vezes para assumir outras disciplinas nos cursos superiores do CAFS.
Logo após, apresentou quatro projetos de extensão universitária para serem apreciados
no Colegiado do Curso e serem submetidos no sistema da PREXC sob sua coordenação
e  vinculados  ao  Núcleo  de  Estudos,  Pesquisas  e  Extensão  em  Saúde,  Educação
Profissional  Tecnológica,  Informática  e  Meio  Ambiente  (NEPESEPTIMA/CTF
/UFPI/CNPq): Projeto de Extensão 1) 12 Meses afetivos, coloridos e de autocuidado,
em parceria com o Comitê de Assistência Estudantil (CAE/CTF/UFPI), composto pela
Assistente Social, a Enfermeira e Técnica em Enfermagem, o Psicólogo do CTF e a
professora Geovânia Figueiredo da Silva da Coordenação do Ensino Médio, tem como
objetivo  principal  promover  a  interação  entre  docentes,  discentes,  técnicos-
administrativos  do  Comitê  de  Assistência  Estudantil  (CAE)  do  CTF/UFPI  com
estudantes do CTF, do CAFS e de outras escolas, possibilitando a formação de redes de
ensino,  pesquisa  e  extensão,  como  um  espaço  de  unidade  teoria-prática,  além  de
possibilitar reflexões sobre afetividade e medidas preventivas relacionadas com os 12
meses coloridos e datas importantes para a área da Saúde. O docente informou ainda
que o projeto acontecerá às segundas-feiras das 11:10 às 12:00, durante os meses de
setembro de 2022 a agosto de 2023; Projeto de Extensão 2) Liberte-se, libere o/a artista
dentro de você! O professor informou que assumiu a Vice Coordenação do Laboratório
de Artes e Educação do CAFS/UFPI, e neste segundo projeto acontecerão cursos de
desenho  animado,  construção  de  instrumentos  musicais,  zumba,  capoeira,  tem  o
objetivo  de  promover  oficinas  artísticas  que  visam  aproximar  os  acadêmicos  e  a
comunidade locorregional de experiências significativas e aprendizados através da arte,
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possibilitando-lhes a ampliação de seu capital artístico- cultural.; o Projeto de Extensão
3) Gestão do tempo, dos estudos, da pesquisa e da extensão que tem como objetivo
promover palestras motivacionais e o curso de gestão do tempo que visam aproximar os
discentes e a comunidade locorregional de experiências significativas e aprendizados
por meio do planejamento de tempos e espaços, possibilitando-lhes a ampliação de seu
capital  cultural  e organização das atividades de ensino,  pesquisa e extensão, com o
intuito de demonstrar estratégias para utilização racional do tempo de forma produtiva
e equilibrada; o Projeto de Extensão 4) Semanas Científicas e Culturais da Área da
Saúde: Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde, que tem o tem como objetivo
principal promover a interação entre docentes, discentes, técnicos-administrativos com
outros pesquisadores e profissionais da saúde, possibilitando a formação de redes de
ensino,  pesquisa  e  extensão,  como  um  espaço  de  compartilhamento  e  de  conexão
teórico-prática, além de promover as comemorações de datas importantes para a área da
Saúde. O coordenador dos 04 projetos, professor Marttem, informou que para dar o
início aos demais trâmites dos projetos no sistema da PREXC, a partir da aprovação
das  propostas  pelo  Colegiado  do  curso  e  autorização  da  coordenação  do  curso.  A
coordenadora colocou os projetos elencados em votação e os quatro projetos foram
aprovados por unanimidade pelo Colegiado do curso. Decisão: A coordenação, assim
como  os  docentes  votaram  por  unanimidade,  autorizando  a  execução  dos  quatro
projetos  de  extensão  elaborados  sob  a  coordenação  professor  Marttem  Costa  de
Santana, assim como ciência na sua colaboração nas duas disciplinas, uma no curso
superior  de  Pedagogia  e  outra  no  curso  superior  de  Ciências  Biológicas  do
CAFS/UFPI.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Senhora  Presidente,  agradecendo  a
presença de todos, encerrou a reunião às dezoito horas. E, para constar, eu, Rosângela
Feitosa de França, secretária do Curso Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário
de Saúde do Colégio Técnico de Floriano, lavrei a presente ata que, depois de lida e
achada  conforme,  será  assinada  eletronicamente  pela  Presidente  e  demais  docentes
presentes, cabendo esclarecer que a assinatura eletrônica por parte da docente Vanessa
de  Almeida  Miranda  no  sistema  ainda  não  pode  ser  realizada,  ficando  a  mesma
notificada por e-mail do inteiro teor da presente Ata.

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 10:23 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 09:32 )

FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

Matrícula: 1733215

(Assinado digitalmente em 30/08/2022 21:24 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421

(Assinado digitalmente em 30/08/2022 07:00 )

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888
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(Assinado digitalmente em 29/08/2022 18:46 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 09:51 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 09:52 )

VERBENA MARIA COSTA REIS RIBEIRO
FEITOSA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 3202413

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: 753edd364e
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