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Aos sete dias do mês de maio 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
segunda 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 e Maria Luciene Feitosa Rocha. A professora Verbena Maria
Costa Reis Feitosa justificou sua ausência. EXPEDIENTE: Inicialmente, a coordenadora do
Curso, professora Francimeiry Santos Carvalho, cumprimentou a todos os presentes e citou as
pautas a serem discutidas: 1) Consolidação dos Módulos II e IV; 2) Informes sobre a Semana
da Enfermagem. ORDEM DO DIA: 1) A coordenadora repassou aos docentes as informações
da secretária escolar sobre o fechamento dos Módulos II e IV, que os mesmos já poderiam
inserir as informações e caso não conseguissem consolidar as turmas devido ao fechamento do
prazo em trinta de abril, ela mesma o faria após a inserção das informações pelos docentes. A
coordenadora  pediu  que  cada  docente  relatasse  a  situação de  cada turma,  a  começar  pelo
Módulo II:  o professor Marcelo Prado Santiago iniciou relatando que já havia realizado a
última avaliação da turma de Fundamentos e que apenas dois alunos ficaram com pendências e
ficaram de enviar as atividades (Ângela e Lucas), que estava aguardando o envio pelos alunos
para fechar as notas. Disse que, até o momento, não tinha nenhum aluno reprovado, mas que
iria fazer a consolidação e o fechamento da turma no prazo estipulado; a professora Martha
Fonsêca  Soares  Martins  falou  que  na  disciplina  de  Primeiros  Socorros  alguns  alunos  já
estavam reprovados devido a não participação nas aulas remotas (Ângela, Letícia, Maria Júlia,
Eduardo, Luciana, Maria de Deus, Raiane, Vitor), que dois alunos (Ilan e Débora) ficaram de
recuperação, mas foram aprovados e que já havia consolidado as notas; a professora Cristianne
Teixeira Carneiro disse que na disciplina Farmacologia ficaram alguns alunos de recuperação,
a aluna Cristiana para exame final e outros reprovaram direto (Ãngela ,  Débora, Eduardo,
Karina,  Lucas,  Letícia,  Luciana,  Maria  Júlia,  Maria  de  Deus,  Vitor);  a  professora  Jesanne
Barguil  Brasileiro  Rocha  relatou  que  alguns  dos  alunos  já  mencionados  pelos  docentes
também foram reprovados em sua disciplina  pela  não interação/participação,  pela  falta  ou
mesmo desistência durante o período. Mencionou que foi atrás de alunos, deu algumas chances
para  participarem e  enviarem as  atividades,  mas  acabaram reprovados  (Ângela,  Cristiana,
Débora, Eduardo, Geane, Ilan, Luciana, Raiane, Vitor). Questionou o caso da aluna Andressa
como proceder,  pois  ela  perdeu os  prazos,  não entrou mais  em contato  para  regularizar  a
situação e fazer a recuperação, mas tem nota para fazer o exame final. A coordenadora falou
que a aluna pode fazer o exame final, caso não faça ou tenha nota inferior à média 6.0, ficará
reprovada. A professora Maria Luciene Feitosa Rocha disse que em sua disciplina apenas dois
alunos ficaram de recuperação, que uma (Cristiana) havia reprovado e um (Lailson) vai para
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exame final. Então, a coordenadora disse que o caso da aluna Cristiana, apesar de ter sido
reprovada em duas disciplinas, pelo SIGAA a aluna pode fazer exame final. Já sobre o Módulo
IV, a coordenadora Francimeiry Santos Carvalho informou o nome dos alunos que ficaram de
recuperação, mas que aprovaram (Luciana e Priscila) e os reprovados que também já foram
citados anteriormente (Clara, Diego, Francisca Maura, Júlio, Fredson, Tacyane); o professor
Marttem  Costa  de  Santana  falou  que  na  disciplina  de  Urgência  e  Emergência  não  ficou
nenhum aluno de recuperação,  que reprovaram quatro (Carla,  Fredson,  Francisca Maura e
Tacyane), que já havia fechado o diário e já iria consolidar a turma; a professora Jaira dos
Santos Silva disse que na disciplina Saúde Mental dois alunos ficaram para exame final (Diego
e Fredson) e que reprovaram direto (Ana Cristina, Mateus e Tacyane); a professora Martha
Fonsêca Soares Martins citou o nome dos alunos reprovados (Luciana, Júlio, Francisca Maura
e  Vitor).  Já  na  disciplina  do  Módulo  III,  a  docente  falou  que  os  reprovados  foram cinco
(Francisca Maura,  Eduardo,  Laila,  Júlio,  Vitor);  a  docente  Jaira  dos  Santos  Silva citou os
discentes reprovados por falta (Diego, Francisca Maura, Júlio, Vitor); a coordenadora citou as
duas  alunas  reprovadas  (Francisca  Maura  e  Regiane)  em  sua  disciplina.
ENCAMINHAMENTO: todos os docentes devem fechar as notas e consolidar as turmas do
Módulo  II  e  IV no SIGAA.  2)  O professor  Marttem Costa  de  Santana  informou sobre  o
andamento das ações para a realização da Semana da Enfermagem. Disse que já está tudo
encaminhado  pela  coordenação/comissão  para  o  evento  acontecer  na  data  prevista:
programação, confecção/arte para divulgação nas mídias sociais, criação do canal no Youtube,
página no Instagram, definição e convite dos participantes da mesa de abertura. Falou que falta
solicitar ao Diretor o servidor de multimídia do CTF para acompanhar os três dias do evento e
acertar a questão do certificado, se será emitido pela PREX ou confeccionado pela própria
coordenação do evento. A coordenadora Francimeiry Santos Carvalho falou que o coordenador
do evento poderá solicitar o servidor de multimídia diretamente ao diretor do CTF, por meio de
memorando. ENCAMINHAMENTO: enviar memorando ao diretor solicitando servidor para
acompanhar o evento e definir sobre a confecção e emissão do certificado. Nada mais havendo
a tratar, a Senhora Presidente, agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às vinte e
uma horas. 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 10:10 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 20:25 )

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 08:27 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:06 )

MARCELO PRADO SANTIAGO
(Assinado digitalmente em 07/10/2021 09:31 )

MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 2714888

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Matrícula: 423532

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 23:00 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 06/10/2021 22:05 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

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: 750b6af416
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