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Aos vinte e nove dias do mês de julho 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  terceira  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)  Reintegrações  de  estudantes  no  Módulo  2021.2.  ORDEM  DO  DIA:  1)  A
coordenadora falou que discutiriam alguns ajustes para o próximo período que se inicia no dia
dois de agosto, principalmente em relação a situação dos alunos a serem reintegrados. Falou
que muitos  alunos  ficaram retidos  no módulo anterior  e  alguns  desistiram no decorrer  do
período. Disse que teriam que analisar a situação dos alunos que poderiam cursar disciplinas
no período de 2021.2, a fim de reduzir o maior número possível de pendências para quando
retornarem as atividades presenciais.  Com as turmas 2021.1 já consolidadas, seria possível
verificar  a  quantidade  de  alunos  aptos  para  o  quarto  período  e  aqueles  alunos  que  estão
devendo estágios, assim como as possíveis reintegrações no Módulo. Mencionou o nome de
alguns alunos que desistiram devido a problemas de acesso à internet como: Débora, Karine,
Laila e Raiane, outros que não poderão reintegrar em disciplinas do terceiro período porque
não serão ofertadas neste período como: Cristiana, Diego, Júlio César, Lucas e Luciana. Citou
outros alunos que estão esperando a oferta do Estágio, que essa disciplina será ofertada no
sistema e  que no decorrer  do período serão feitos  os  ajustes  necessários.  A coordenadora
perguntou aos docentes se haveria a necessidade de uma reunião específica para orientações
sobre Estágio e gerais aos alunos do período, já que não teria novos alunos ingressantes ou se
cada professor orientaria os alunos nas aulas do início do período sobre a dinâmica do curso,
envio  de  atividades,  entre  outros  informes.  As  professoras  Cristianne  Teixeira  Carneiro  e
Jesanne Barguil Brasileiro Rocha se manifestaram sobre o tema, lembrando que alguns alunos
não acessaram o SIGAA em módulos anteriores, que esses pediam para enviar atividades por
outros meios, que seria interessante deixar claro aos alunos sobre os procedimentos referentes
as atividades do curso. A coordenadora sugeriu em casos de problemas de acesso ao SIGAA
que fosse aceito o envio de atividades via e-mail  do professor,  que também é uma forma
segura de recebimento. O professor Marttem Costa de Santana concordou com o envio de
atividades via e-mail e sugeriu que fizessem uma reunião de ambientação com os alunos, que
poderiam  convidar  um  palestrante  da  informática  para  orientar  e/ou  treinar  o  acesso  ao
sistema,  que  poderiam  fazer  um  acolhimento  às  turmas  do  semestre,  com  o  repasse  de
orientações/informações  pertinentes  ao  curso.  Sugeriu  ainda  que,  fizessem  uma  reunião
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específica sobre o Estágio somente quando fosse iniciar de forma presencial mesmo, após a
vacinação  de  todos  (professores  e  alunos  do  curso),  que  vai  depender  de  como/quando
ocorrerá. Solicitou à coordenadora o envio do projeto do Curso de Agente Comunitário em
Saúde, com o ementário das disciplinas do curso para preparação das aulas do semestre. A
coordenadora  informou  que  participou  de  uma  reunião  com  os  órgãos  do  município
prefeitura/secretaria  de  saúde  sobre  a  solicitação  de  vacinação  para  os  alunos  dos  cursos
técnicos e de graduação em Enfermagem para viabilizar o retorno das aulas presenciais, que
ficou acertado que os municípios fariam essa relação direcionada para vacinação dos alunos da
Enfermagem, inclusive a graduação informou a volta ás aulas de forma híbrida já em agosto.
Disse que já foi solicitada a vacinação desses alunos e as coordenações estão aguardando o
município  informar  a  disponibilização  dessas  doses.  Quanto  à  reunião,  a  coordenadora
informou que iria se ausentar no início da semana devido acompanhamento médico à pessoa
da família e perguntou se a coordenadora adjunta do curso, professora Verbena Maria Costa
Reis Feitosa, poderia conduzir a reunião. A professora Verbena Maria Costa Reis Feitosa falou
que estava à  disposição para conduzir  a  referida reunião caso necessário.  A coordenadora
sugeriu também, se não houvesse urgência, que poderiam adiar a reunião para segunda-feira,
dia nove de agosto, pois a mesma poderia participar, mas que poderia pontuar junto aos alunos
algumas orientações iniciais durante as aulas no decorrer da primeira semana de aula. Além de
já poder verificar a participação dos alunos e a situação do sistema durante a semana inicial
das  aulas.  Os  professores  concordaram  em  adiar  a  reunião  para  dia  nove  de  agosto  e
reforçaram a necessidade de orientação de acesso dos alunos tanto na plataforma SIGAA,
quanto via celular. A professora Cristianne Teixeira Carneiro perguntou como fica a situação
de  alunos  no  ensino  remoto,  por  exemplo,  se  o  aluno  for  reprovado  pode  ou  não  cursar
novamente a disciplina e/ou o período. A coordenadora falou que no ensino remoto o aluno
pode ficar reprovado na disciplina e cursa-la mais uma vez, caso o aluno reprove duas vezes na
mesma disciplina, pelo Regimento, ele sai do curso. A coordenadora pediu que os docentes
ficassem atentos quanto a isso e perguntou se teriam mais alguma dúvida. O professor Marcelo
Prado Santiago questionou se na hora da frequência o docente poderia pedir ao aluno para
abrir a câmera, para confirmar a presença do aluno. A professora Jesanne Barguil Brasileiro
Rocha  falou  que  pela  Resolução  é  facultativo  ao  aluno  abrir  ou  não  a  câmera,  mas  se  o
professor solicitar ele deve abri-la. A coordenadora agradeceu aos professores as contribuições
e  as  sugestões  de  todos  e  informou os  ENCAMINHAMENTOS: a  coordenadora  ficou de
enviar os horários e a relação dos alunos por disciplina/curso aos docentes; que irá enviar
também  o  projeto  do  Curso  de  Agente  Comunitário  em  Saúde,  com  o  ementário  das
disciplinas; que irá informar aos alunos sobre o início das aulas e dar as orientações gerais do
curso; que irá convidar um docente da informática para ministrar o treinamento na reunião do
dia  nove  de  agosto  com os  alunos  reintegrantes.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Senhora
Presidente, agradecendo a presença e contribuição 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 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 10:35 )

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 20:34 )

JESANNE BARGUIL BRASILEIRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2202421

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

MARCELO PRADO SANTIAGO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 2714888

(Assinado digitalmente em 26/10/2021 22:16 )

MARIA LUCIENE FEITOSA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 423532

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:41 )

MARTHA FONSECA SOARES MARTINS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1167734

(Assinado digitalmente em 07/10/2021 10:37 )

MARTTEM COSTA DE SANTANA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Matrícula: 1549657

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

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: 699bdd5a5a
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