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Aos dezesseis dias do mês de Agosto 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  quarta  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 e Verbena
Maria Costa Reis Feitosa. EXPEDIENTE: Inicialmente, a coordenadora do Curso, professora
Francimeiry  Santos  Carvalho,  cumprimentou  a  todos  os  presentes  e  citou  a  pauta  a  ser
discutida: 1) Ajuste da Carga horária docente para o período 2021.2. ORDEM DO DIA: 1) A
coordenadora  informou  que  teriam  que  fazer  alguns  ajustes  na  carga  horária  docente  do
período, pois devido a pandemia, a não vacinação dos alunos e a proibição de realização de
atividades  de  campo  como  visitas  técnicas  e  estágios,  alguns  professores  da  enfermagem
ficariam com a carga horária abaixo da mínima estipulada pela Resolução. Para adequar a
carga horária de cada docente após a exclusão da disciplina Estágio no SIGAA e para cumprir
a carga horaria teórica exigida por semestre (mínima de 8h e máxima de 14h/semanal) e em
virtude da licença maternidade da professora Jaira dos Santos Silva prevista para próxima
semana, a coordenadora sugeriu dividir (redistribuir) as disciplinas (carga horária) da referida
docente entre os professores com carga horária baixa no semestre, afim de cumprirem a média
estipulada e comprovarem o plano de carga horária docente EBTT. A coordenadora falou que
havia solicitado a contratação de professor substituto para substituir  a professora Jaira dos
Santos Silva durante sua licença maternidade, porém, como o retorno das aulas presenciais
ainda não será neste módulo e não haverá o professor substituto para o momento, a melhor
opção para resolver a situação seria a redistribuição das disciplinas ministradas pela professora
Jaira dos Santos Silva entre os docentes. Disse que o Curso Técnico em Enfermagem possui
uma carga horária extensa de 600h, distribuídas por semestre; que a disciplina Estágio será
excluída  desse  semestre;  que  no SIGAA deve constar  a  carga  horária  real  das  disciplinas
teórico-práticas; que a Resolução prevê que cada docente fique no mínimo com a média de
08h/semanais.  Em seguida,  passou a  palavra  para  os  professores  se  manifestarem sobre  a
proposta lançada ou apresentarem outra sugestão. O professor Marttem Costa de Santana disse
que achou interessante a ideia de rateio das disciplinas da professora Jaira dos Santos Silva
entre os demais docentes e que gostaria de participar dessa divisão também, já que estava com
somente 7h/semanais. A professora Jesanne Barguil Brasileiro Rocha concordou com a ideia
apresentada e mencionou que vê a sugestão de redistribuição das disciplinas como solução
para o problema atual de carga horária baixa de alguns docentes do curso. Lamentou a questão
da  não  contratação  do  professor  substituto,  mas  disse  que  será  necessária  a  contratação
futuramente com o retorno dos Estágios. A coordenadora apresentou uma tela com sugestões
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de  redistribuição  da  carga  horária  (docentes/disciplinas).  O  professor  Marttem  Costa  de
Santana  sugeriu  dividir/ministrar  uma  disciplina  com  a  professora  Verbena.  A  professora
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha chamou a atenção para a questão de dividir disciplinas entre
professores, que esta divisão de disciplina por dois ou mais professores seria possível quando
se tratasse de turmas grandes. O professor Marttem Costa de Santana falou que já fazem isso
no SIGAA com a disciplina Estágio e que é normal ter dois docentes na mesma disciplina nas
aulas de graduação e pós-graduação; que os professores dividem a disciplina e contemplam a
carga horária total. A professora Jesanne Barguil Brasileiro Rocha falou que a coordenação
deveria verificar essa questão e se consta no Projeto do Curso ou Resolução, pois o costume é
a  coordenação  dividir  os  horários  e  a  carga  horária  entre  os  professores  da  disciplina.  A
professora Verbena Maria Costa Reis Feitosa disse que concordava com o rateio de disciplinas;
que estava à disposição para dividir/ministrar disciplinas com o professor Marttem Costa de
Santana  ou  outros  docentes.  A  coordenadora  sugeriu  a  seguinte  divisão  de  disciplinas  e
horários entre os professores: (Maria Luciene Feitosa Rocha/Francimeiry Santos Carvalho),
(Martha  Fonsêca  Soares  Martins/  Jesanne  Barguil  Brasileiro  Rocha),  (Marcelo  Prado
Santiago/Marttem Costa de Santana), para fechar às 08/h mínimas de cada docente e depois
realocaria  os  demais,  caso  houvesse  necessidade.  A  professora  Jesanne  Barguil  Brasileiro
Rocha reforçou que se justificaria  a junção de dois  ou mais professores na disciplina,  em
decorrência de turmas grandes, o que não seria o caso; que deveriam verificar no Projeto do
Curso e na Resolução EBTT. O professor Marttem Costa de Santana discordou da opinião da
professora  Jesanne  Barguil  Brasileiro  Rocha  e  citou  o  caso  das  suas  aulas  de  doutorado,
quando três professores dividiram ao mesmo tempo uma única disciplina; que ministravam
juntos a aula; que cada um dava a sua contribuição e, portanto, todos contemplavam a carga
horária total. A coordenadora falou que iria consultar a secretária escolar sobre a possibilidade
de colocar no SIGAA essas disciplinas compartilhadas e se consta algo no plano do curso ou
Resolução.  O  professor  Marcelo  Prado  Santiago  disse  que  seria  interessante  ver  logo  as
possibilidades de inserção no sistema pela secretaria escolar. A coordenadora reiterou que irá
redistribuir  as  disciplinas  dando prioridade para os docentes  com carga horária  baixa,  que
realmente  precisam  de  mais  carga  horária  para  manter  a  média  exigida  de  16/h.  A
coordenadora  perguntou  a  professora  Jaira  dos  Santos  Silva  qual  era  a  previsão  do  seu
afastamento e como estava o andamento das disciplinas. A professora Jaira dos Santos Silva
falou que a previsão do parto seria para a próxima semana, que estava tudo tranquilo e que
enviaria o plano das disciplinas e o conteúdo já ministrado por ela para uma melhor preparação
e organização para os próximos professores. ENCAMINHAMENTOS: a coordenadora ficou
de verificar com a secretária escolar sobre o registro no SIGAA na divisão de disciplinas por
dois ou mais professores; que caso não consiga dividir a disciplina no sistema, faria ajustes da
forma mais justo possível, para que cada docente atinja a média exigida pelo plano. Nada mais
havendo  a  tratar,  a  Senhora  Presidente,  agradecendo  a  presença  e  contribuição  de  todos,
encerrou a reunião às vinte horas e dez 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 pelos conselheiros presentes.

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:15 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:44 )

FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

Matrícula: 1733215
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(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 20:38 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:13 )

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:40 )

MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 423532

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:57 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:45 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:45 )

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: 5a08b67ba4
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