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Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 sexta reunião virtual 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 os docentes: Cristianne Teixeira Carneiro, Marcelo Prado Santiago, Marttem Costa
de Santana, Martha Fonsêca Soares Martins, Maria Luciene Feitosa Rocha e Verbena Maria
Costa Reis Feitosa. A professora Jesanne Barguil Brasileiro Rocha estava ausente por está em
reunião de comissão do CCHD no mesmo horário. A professora Jaira Santos está de licença
maternidade.  EXPEDIENTE:  Inicialmente,  a  coordenadora  do  curso,  Francimeiry  Santos
Carvalho,  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  em seguida,  citou  a  pauta  a  ser  discutida.
ORDEM DO DIA: 1)  PROPOSTA/PLANEJAMENTO PARA RETORNO PRESENCIAL
EM 2022. A coordenadora informou que a direção da escola solicitou as coordenações de
curso que elaborassem uma proposta para retorno das atividades presenciais em 2022 e que
questionou junto à direção se teria o alojamento, o restaurante e ônibus disponíveis para os
alunos; que o diretor do CTF falou que as coordenações poderiam elaborar o planejamento
considerando toda a estrutura mencionada. A coordenadora apresentou aos docentes do curso
um esboço de uma proposta com protocolos e procedimentos necessários para um retorno
seguro das atividades presenciais em 2022, para análise e sugestões.  Após as discussões e
contribuições de todos os docentes presentes, a coordenadora exibiu o documento final que
será apresentado à direção do CTF, para análise e deliberação do Colegiado do Curso, com o
seguinte  teor:  Em  reposta  ao  memorando  circular  nº  299/2021-  DGOV/PROPLAN
(11.00.14.05),  que  trata  da  elaboração  de  um planejamento  sistematizado  sobre  o  retorno
presencial, o Colegiado do Curso Técnico em Enfermagem e Técnico em Agente Comunitário
de Saúde (TACS) em reunião, elencou as sugestões e propostas de retorno presencial para o
período  de  2022.1,  tendo  em  vista  que  foram  assegurados  pela  direção  do  CTF  que  os
estudantes  terão  acesso  ao  ônibus  escolar,  restaurante  universitário,  além  da  residência
universitária,  descritas  a  seguir:  -Da  estrutura  escolar:  o  CTF  deverá  dispor  nas  suas
dependências estrutura necessária para o acolhimento de funcionários, docentes e discentes no
sentido  da  manutenção  do  distanciamento  social  preconizado  pela  OMS,  mesmo  com  a
população  tendo duas  doses  do  imunizante  para  SARS-CoV-2.  -Salas  de  aula:  dispor  de
termômetro infravermelho, dispensador para álcool em gel a 70%, tapetes sanitizantes, álcool
isopropílico a 70% para equipamentos eletrônicos e superfícies, Lixeira com tampa de pedal.
Sugestão: instalar pia dentro da sala de aula. OBS: demarcar as carteiras utilizáveis também no
piso,  evitando  a  movimentação  do  mobiliário,  a  fim  de  reduzir  a  variação  e  número  de
carteiras  na  sala.  A  demarcação  de  carteiras,  sinalizando-as  como  utilizáveis  e/ou  não
utilizáveis, por meio de textos explicativos, fitas, adesivos, entre outros. -Laboratórios: dispor
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de termômetro  infravermelho,  dispensador  para  álcool  em gel  a  70%, tapetes  sanitizantes,
álcool isopropílico a 70% para equipamentos eletrônicos e superfícies, dispensador de sabão
líquido e porta papel toalha, lixeira com tampa de pedal. Solicitar um código de vaga para
técnico dos laboratórios de enfermagem. Adquirir  os materiais  já solicitados anteriormente
para as técnicas nos laboratórios por meio do Memorando Eletrônico nº 83/2021-CCL/PRAD.
-Área externa:  dispor  de  pias  disponíveis  para  lavagem das  mãos,  dispensador  de  sabão
líquido e porta papel toalha, lixeira com tampa de pedal. Demarcar espaços indicando locais
onde “sentar” e “não sentar” nos bancos dessas áreas, de acordo com a medida padrão de
distanciamento mínimo. OBS: usar a própria garrafa de água. Os bebedouros devem ser uados
apenas para encher as garrafas, se necessário. -Banheiros: instalar placas de sinalização na
porta indicativas de ocupação. Dispensador de sabão líquido e porta papel toalha, lixeira com
tampa de pedal,  tapetes sanitizantes e instituir  cronograma de limpeza dos banheiros.  -Do
material para biossegurança: é necessário que além das máscaras de uso pessoal, utilizadas
por docentes, discentes e funcionários, a instituição deverá dispor para as aulas práticas em
laboratórios e nas instituições de saúde: máscaras NR-95, máscaras cirúrgicas, gorros, aventais
descartáveis, propés, face shield. OBS: todos os funcionários deverão usar máscara de tecido
(tripla)  ou  descartável,  cuja  aquisição,  armazenamento,  higienização  e  descarte  será  de
responsabilidade dos mesmos.  Uso de protetor  facial  (face shield)  será  opcional.  Trocar  a
máscara sempre que estiver úmida ou suja, considerando o período de três horas de uso, por
isso  manter  a  quantidade  suficiente  para  o  turno  de  trabalho.  Sugere-se  manter  grupo  de
trabalhadores da limpeza fixo para os setores e horários desses profissionais de acordo com o
cronograma das aulas e práticas nos laboratórios. Os Conselheiros foram unanimemente  a
favor  do  documento  elaborado  como  proposta  para  o  retorno  presencial  para  2022.
ENCAMINHAMENTO: a coordenadora encaminhará o documento elaborado pelos docentes
do curso à Direção do CTF. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, agradecendo a
presença e contribuição de todos, encerrou a reunião às vinte horas e vinte e nove 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 11:14 )

CRISTIANNE TEIXEIRA CARNEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1785631

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:55 )

FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
COORDENADOR

Matrícula: 1733215

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

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:38 )

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 20/10/2021 09:38 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657
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(Assinado digitalmente em 20/10/2021 09:35 )

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: f79e87cef8
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