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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 4 / 2022 - CEM/CTF (11.02.07) 
 
Nº do Protocolo: 23111.011672/2022-66

Teresina-PI, 14 de Março de 2022

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO DIA 4 DE
MARÇO DE 2022

Às dez horas e cinco minutos do dia quatro de março de dois mil e vinte e dois, por
meio da Plataforma Google Meet, realizou-se a reunião do Colegiado do Ensino
Médio deste Colégio sob a presidência do Coordenador de Ensino Médio, José
Ribamar Lopes Batista Júnior. Estiverem presentes as(os) docentes: Antonia Mary
Pereira da Silva, Danielle do Rêgo Monteiro Rocha, Elizabeth Gonçalves Lima Rocha,
Everardo de Sousa Luz, Geovânia Figueiredo da Silva, Jaerle Rodrigues Campelo,
José Ribamar Lopes Batista Júnior, Juarez Rodrigues Martins, Marília Pereira Lima,
Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Maria Pereira da Silva Xavier, Nayana
Bruna Nery Monção, Nivea Gomes Nascimento de Oliveira, Renata Patrícia Sousa,
Ricardo de Castro Ribeiro Santos e Thaís Alves Nogueira. O professor Francisco
Aristides de Oliveira Santos Filho justificou a ausência. EXPEDIENTE: Inicialmente, o
Coordenador, José Ribamar Lopes Batista Júnior, fez a abertura, listando o informe,
a pauta a ser discutida e agradecendo a presença das(os) docentes. Em seguida,
iniciou-se a abertura dos trabalhos. Em razão da presença de responsável de
estudante do primeiro ano do ensino médio para tratar de situação especial (em
razão de laudo médico), a segunda pauta (tratou-se da situação de estudantes com
deficiência) foi antecipada para o início da reunião. A Coordenação informou que a
servidora Rosângela Feitosa, responsável pelas informações das matrículas à
Coordenação de Ensino Médio, encaminhou e-mail sobre a situação de discente
(nome será preservado nesta ata). No e-mail, foi informado que a(o) discente
apresenta deficiência intelectual, apresentando dificuldades de atenção e
aprendizado (conforme relatado pela responsável), requerendo maior atenção por
parte dos docentes. Na oportunidade, a mãe relatou que a(o) filha(o)apresenta
déficit de atenção e de aprendizagem, necessitando de apoio escolar, mesmo sendo
acompanhada(o) por profissionais como neuropediatra e psicólogo desde os nove
anos de idade. No seu relato, expôs também que a(o) filha(o) toma medicação
diária contra crises epilépticas, têm alteração de humor, além de ser uma(um)
adolescente introvertida(o) e não sociável, necessitando de acompanhamento
constante em todas as aulas e na realização das atividades. Após a exposição, a
Coordenação informou que, via Direção do CTF, solicitará intermediação junto ao
Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) da UFPI para orientações sobre o
atendimento e acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem, bem como
a viabilidade de contratação ou alocação de um servidor para atendimento à
referida aluna. Por fim, após a saída da responsável da reunião remota, o
Coordenador reiterou ao corpo docente sobre a importância de atenção especial
para a(o) discente do caso. Após este momento, a reunião seguiu com os informes.
INFORME: O primeiro informe tratou-se da reunião com as turmas de Ensino
Médio. Na oportunidade, o coordenador informou aos docentes que a Coordenação
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fez reunião com as turmas de 1º ano no dia 2 de março de 2022, das 14h às 15h30 e
no dia 3 de março de 2020, das 19h às 20h, com as turmas de 2º e 3º anos. O
objetivo, especialmente, para o 1º ano foi mostrar a rotina administrativa e escolar
do Ensino Médio, abordando os seguintes temas: quanto da coordenação - tratou da
equipe, função e meios de notícias e contatos; docentes e meios de contato (e-
mail); horário escolar; justificativa de faltas; plataformas para as ações escolares
(principal SIGAA, com possibilidades de uso de outra plataforma, a exemplo do
Classroom); entrega de atividades; logística do uso de livros didáticos; processos
avaliativos e segunda chamada; dinâmica de notas, recuperações semestrais e
exame final; solicitações de documentos; ações de pesquisa, extensão e assistência
estudantil; fardamento e transporte escolar; restaurante universitário e setor de
psicologia; e em especial, ao público do 1° ano tratou-se ainda a configuração do
Novo Ensino Médio reforçando detalhes sobre a formação geral, projeto de vida,
projetos integradores e disciplinas eletivas. O segundo informe tratou-se do prazo
de entrega do plano da parte diversificada. O coordenador reforçou que o prazo
final de envio das informações básicas, conforme modelo disponibilizado, é 6 de
março de 2022 e enfatizou que as atividades a serem realizadas no segundo
semestre também deverão ser encaminhadas. O terceiro informe tratou-se dos
livros didáticos. A Coordenação informou que aguarda o envio de todas as remessas
para organizar a distribuição dos livros para as turmas de primeiro ano e informou
que não haverá distribuição de livros para as turmas de segundo e terceiro anos e
que será utilizado os procedimentos adotados no ensino remoto com o
compartilhamento de materiais (apostilas, livros, slides nos mais diversos formatos).
O quarto e último informe tratou das fichas de registro das atividades no primeiro
ano. O coordenador esclareceu que o SIGAA está em ajuste em razão da
implementação do Novo Ensino Médio, pois o sistema anterior não é compatível,
sendo assim, para o momento, até a finalização do ajuste, as(os) docentes deverão
fazer uso de planilhas individuais, que serão compartilhadas pelo Google Drive.
ORDEM DO DIA: A primeira pauta tratou-se da Jornada Acadêmica 2022. O
Coordenador reforçou o convite para participação das(os) docentes e consultou
quem poderia ofertar minicurso durante o evento. As professoras Elizabeth
Gonçalves Lima Rocha, Geovânia Figueiredo da Silva, Jaerle Rodrigues Campelo,
Marília Pereira Lima, Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Nayana Bruna
Nery Monção e Nivea Gomes Nascimento de Oliveira; e o professor Ricardo de Castro
Ribeiro Santos manifestaram interesse. O coordenador apresentou a proposta para
que as informações, por meio de formulário, fossem encaminhadas até vinte de
março de 2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de
todas e todos, encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos. E, para constar,
eu, José Ribamar Lopes Batista Júnior, lavrei a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, será assinada pela Presidência e pelos(as) demais presentes.

Floriano/PI, 4 de março de 2022.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 07:41 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 10:32 ) 
DANIELLE DO REGO MONTEIRO

ROCHA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2081129 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 20:17 ) 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 20:11 ) 
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ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086006 

EVERARDO DE SOUSA LUZ 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 423664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 20:42 ) 
GEOVANIA FIGUEIREDO DA SILVA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1343298 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 10:57 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 19:56 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 10:18 ) 
JUAREZ RODRIGUES MARTINS 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3373788 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 11:49 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 21:05 ) 
MARIA PEREIRA DA SILVA XAVIER 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2269333 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 14:46 ) 
MARÍLIA PEREIRA LIMA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3177611 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 13:25 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/03/2022 20:11 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1635292 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 23:07 ) 
RENATA PATRÍCIA SOUSA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3207074 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/03/2022 07:54 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 16/03/2022 11:37 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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