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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, na cidade
de Floriano do Estado do Piauí, na sala virtual Plataforma do Google MEET,  realizou-se a
primeira reunião virtual do Colegiado do Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Técnico
de Floriano, do corrente ano, sob a presidência da Coordenadora do Curso, Francimeiry Santos
Carvalho.  Estiveram presentes  os  docentes:  Cristianne  Teixeira  Carneiro,  Jaira  dos  Santos
Silva, Jesanne Barguil Brasileiro Rocha, Marcelo Prado Santiago, Marttem Costa de Santana,
Martha Fonsêca Soares Martins,  Maria Luciene Feitosa Rocha, Verbena Maria Costa Reis.
EXPEDIENTE:  Inicialmente,  a  coordenadora  do  Curso,  professora  Francimeiry  Santos
Carvalho, cumprimentou a todos os presentes e citou as pautas a serem discutidas: 1) Aula
Inaugural; 2) Consolidação do Semestre 2020.2 e 3) Semana da Enfermagem. ORDEM DO
DIA: 1-  A  coordenadora  informou sobre  o  início  do  período  letivo  em quinze  de  março
próximo  e  questionou  como  poderiam  realizar  uma  atividade  de  boas-vindas  aos  alunos
ingressantes, em especial a turma do Curso Técnico em Agente Comunitário em Saúde-TACS.
Sugeriu a realização de uma manhã com a apresentação dos docentes, com informes gerais aos
alunos,  com noções de utilização das ferramentas digitais e “etiquetas” adotadas nas aulas
remotas, para o bom andamento do curso, seguindo às normas da Resolução, que embasa as
atividades do período letivo de 2021. A professora Jesanne Barguil Brasileiro Rocha sugeriu
um  acolhimento  similar  ao  que  o  professor  Marttem  Costa  de  Santana  havia  realizado
recentemente,  em forma de  palestra.  A professora  Verbena  Maria  Costa  Reis  lembrou  do
acolhimento  que  o  professor  Marttem  Costa  de  Santana  realizou  com  uma  temática
psicossocial interessante, diante da situação atual de pandemia. O professor Marttem Costa de
Santana  falou  que  estava  à  disposição  para  realizar  a  referida  atividade,  ainda  sugeriu  a
participação  de  outros  palestrantes  com temáticas  atuais,  coerentes  com as  definidas  pelo
COREN e perguntou sobre  o  tempo ideal  destinado a  cada apresentação.  A coordenadora
sugeriu  que  cada  palestra  fosse  em torno  de  meia  hora.  A  professora  Cristianne  Teixeira
Carneiro sugeriu inserir em algum momento orientações aos alunos, no sentido de melhorar a
interação (utilização do microfone/câmera para se expressarem, afim de estimular  a  fala e
participação de todos. A professora Jaira dos Santos Silva perguntou como ficaria a questão do
registro no SIGAA das duas turmas de TACS. A coordenadora informou que serão registradas
no  sistema  duas  turmas,  cujos  horários  dos  docentes  serão  divididos  e  as  disciplinas
ministradas para ambas as turmas. A professora Cristianne Teixeira Carneiro não entendeu
como sua disciplina ficou dividida para as duas turmas e a coordenadora esclareceu que o
horário de segunda-feira seria ministrado na turma A e o horário de sexta-feira na turma B. O
professor Marttem Costa de Santana solicitou a relação com o nome, e-mail, contato telefônico
e número de matrícula dos alunos ingressantes, para agilizar a divulgação dos informes sobre a
aula inaugural e demais atividades inerentes ao andamento do curso. A secretária responsável
pelas  matrículas,  Rosângela  Feitosa  de  França,  disse  que,  assim  que  for  confirmando  as
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matrículas, iria repassando os dados à coordenação. ENCAMINHAMENTO: Disponibilizar os
dados dos alunos para formação dos grupos de whatssap para disseminar as informações sobre
o  início  do  período  letivo  junto  aos  discentes  ingressantes.  2-  Sobre  a  consolidação  do
semestre, a coordenadora apresentou os resultados do período 2020.2 e discutiu com os demais
professores  a  situação  de  cada  aluno  com  pendências  nas  disciplinas  do  semestre.  Cada
docente  relatou  caso  a  caso  de  pendências  ocorridas  no  período  em  suas  disciplinas.  A
coordenadora lembrou sobre os critérios e normas estipuladas no ensino presencial sobre a
questão  de  o  aluno  passar  para  o  próximo  módulo  ou  ficar  retido  e  cursar  a  disciplina
reprovada quando esta for ofertada. Após análise, o colegiado decidiu por reter o aluno no
módulo, em casos de reprovações acima de três disciplinas e que, o aluno com reprovação em
até duas disciplinas, seguiria para o próximo módulo e cursaria a disciplina quando da sua
oferta. Em seguida, a coordenadora junto com os demais docentes, atualizou a planilha com os
nomes dos alunos que ficariam retidos e os que seguiriam para o próximo módulo e informou
também os nomes dos alunos para reintegração no curso. Falou que, devido a situação atual
que não permitiria a realização do estágio, poderiam complementar a carga horária docente
ofertando  disciplinas  no  próximo  período  para  os  alunos  com  pendência.
ENCAMINHAMENTO: Fechamento e consolidação dos resultados no SIGAA. 3-  Sobre  a
terceira pauta, a coordenadora perguntou aos colegas professores se realizariam a Semana da
Enfermagem em 2021, levando em consideração que teria que acontecer de forma totalmente
remota.  A  professora  Jesanne  Barguil  Brasileiro  Rocha  falou  da  sobrecarga  de  atividades
atuais e mencionou que o evento poderia ocorrer em apenas um ou dois dias, de forma simples.
A coordenadora falou das particularidades de um evento totalmente remoto, que precisaria de
uma equipe  especializada  em tecnologias  digitais  para  criar  as  contas/páginas,  realizar  as
inscrições, elaborar miniprojeto para PREX/UFPI para providenciar o certificado digital aos
participantes, dentre outras questões. Pediu ajuda aos colegas para criar uma comissão que
fizesse o levantamento das informações necessárias para a realização do referido evento, bem
como a divisão das tarefas/atividades entre os docentes do curso. O professor Marttem Costa
de  Santana  e  a  professora  Cristianne  Teixeira  Carneiro  se  prontificaram  a  ajudar  no
levantamento  das  informações  e  posteriormente  repassariam  os  resultados  aos  colegas.
ENCAMINHAMENTO:  Formação  da  comissão  de  logística  do  evento  composta  pelos
docentes Marttem Costa de Santana e Cristianne Teixeira Carneiro,  para levantamento das
informações necessárias para realização da Semana de Enfermagem do CTF/UFPI. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às
vinte horas e quarenta minutos. E, para constar, eu, Rosângela Feitosa de França, secretária do
Curso Técnico em Enfermagem, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme,
será assinada por mim e demais conselheiros presentes.

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:11 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 20:09 )

FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

Matrícula: 1733215

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 14:04 )

JAIRA DOS SANTOS SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1043311

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 08:26 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421
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(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:02 )

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 09:33 )

MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 423532

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 23:01 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 22:06 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 22:04 )

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: 24c8472ab8
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