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Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, na cidade de
Floriano do Estado do Piauí, na sala virtual (Meet), realizou-se a primeira Assembleia Ordinária 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 as decentes: Cristianne Teixeira Carneiro, Jaira dos
Santos  Silva,  Jesanne  Barguil  Brasileiro  Rocha,  Luciene  Feitosa  Rocha,  Marcelo  Prado  Santiago,
Marttem Costa de Santana, Martha Fonsêca Soares Martins e Verbena Maria Costa Reis. Justificaram
ausência os docentes Luciene Feitosa Rocha e Marcelo Prado Santiago. EXPEDIENTE: Inicialmente,
a coordenadora do Curso, professora Francimeiry Santos Carvalho, cumprimentou a todos os presentes
e citou as pautas a serem discutidas: 1) Retorno Ensino Híbrido; 2) Reintegrações. ORDEM DO DIA:
1) A coordenadora iniciou falando sobre a modalidade de ensino híbrido a ser adotado para o período,
que as  aulas  teóricas  continuarão sendo ministradas no formato remoto e  que as aulas  práticas de
laboratório e estágios em Unidades Básicas de Saúde e Hospital serão de forma presencial. Ainda sobre
a questão dos estágios, disse que em reunião com a coordenação do Hospital Tibério Nunes informaram
que só poderão iniciar  no més de março,  devido o aumento no número de casos de COVID-19 e
Sindromes gripais,  mas que não havia problema para o calendário do Curso, pois já foi  elaborado
prevendo com início exatamente no mês de março. Sobre as aulas práticas de laboratório, falou que está
aguardando a entrega dos mateiais solicitados à Direção do CTF e que ainda não entregaram nenhum
item da lista, o que torna inviável a realização das referidas aulas práticas com os alunos. Sobre o início
das aulas, disse que a previsão do calendário escolar é começar dia quatorze de fevereiro, porém, com o
Decreto Estadual, o Conselho Administrativo Pedagógico (CAP) decidirá entre as datas quatorze ou
vinte e um de fevereiro do corrente ano. A coordenadora colocou duas propostas sobre como será a
programação da primeira semana de aula: - fazer apresentação e boas vindas das turmas do Técnico em
Enfermagem e TACS de forma remota e marcar revisões com as referidas turmas. Decisão: todos os
docentes concordaram com as propostas. Os docentes relataram a situação de cada discente apto a
reintegração, em específico o caso do discente Kaio Eduardo, que está reintegrando e ficou decidido
que ficará no grupo de estágio do terceiro período. O curso vai contar com quatro laboratórios para as
aulas práticas, que permitirá distribuir os vinte e um discentes de forma que não aglomerem (no total
serão oito grupos com quatro discentes por professor de estágio). A professora Jaira dos Santos Silva
informou que assim que terminar sua licença maternidade vai solicitar o afastamento para cursar o
doutorado em Enfermagem. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente, agradecendo a presença
de todos, encerrou a reunião às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu,
Rosângela Feitosa de França, secretária do Curso Técnico em Enfermagem e Agente Comunitário de
Saúde do Colégio Técnico de Floriano, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada pelos conselheiros presentes.
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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: d60a225657
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