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ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DO ENSINO MÉDIO REALIZADA NO
DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de 2021, por meio da
Plataforma Google Meet, realizou-se a Assembléia do Ensino Médio deste Colégio sob
a presidência do Coordenador de Ensino Médio, José Ribamar Lopes Batista Júnior.
Estiverem presentes os docentes: Alison Vilarinho Pereira da Costa, Antonia Mary
Pereira da Silva, Elizabeth Gonçalves Lima Rocha, Everardo de Sousa Luz, Francisco
Aristides de Oliveira Santos Filho, Jaerle Rodrigues Campelo, José Ribamar Lopes
Batista Júnior, Juarez Rodrigues Martins, Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira
Santos, Marília Pereira Lima, Nayana Bruna Nery Monção, Nivea Gomes Nascimento
de Oliveira, Renata Patrícia Sousa, Ricardo de Castro Ribeiro Santos e Thaís Alves
Nogueira. A reunião foi gravada com a devida autorização dos(as) presentes.
EXPEDIENTE: Inicialmente, o Coordenador, José Ribamar Lopes Batista Júnior,
fez a abertura, informando a pauta a ser discutida e agradecendo a presença dos
docentes. Em seguida, iniciou-se a abertura dos trabalhos. ORDEM DO DIA: A
primeira pauta tratou-se da oferta de vagas para 2022. O coordenador
reapresentou a proposta de entrada para 2022 com a oferta de 90 (noventa) vagas
para turmas concomitantes, distribuídas em 3 (três) turmas de 1ª ano e a definição
do(s) curso(s) técnico(s) ficarão a cargo dos coordenadores dos cursos técnicos,
justificando a proposta com base na distribuição da carga horária com a
implementação do Novo Ensino Médio alinhado à Base Nacional Curricular Comum e
Itinerários Formativos, conforme planilha preenchida previamente e apresentada na
Semana Pedagógica realizada no mês de agosto. Após a apresentação da proposta, o
Coordenador facultou a palavra aos docentes e como não houve manifestação, a
proposta foi colocada em votação e, consequentemente, aprovada por unanimidade. A
segunda pauta tratou-se da solicitação de documentos comprobatórios de
execução de atividades, informando que o pedido deverá ser feito diretamente, por
e-mail, para Secretaria do Ensino Médio, sob responsabilidade da servidora Ana
Cleide Silva, que providenciará a documentação pelo SIPAC. Além disso, pediu aos
presentes que solicitassem com, no mínimo, 7 (sete) dias úteis de antecedência. A
terceira pauta tratou-se da assinatura eletrônica. O professor Ribamar,
coordenador do Ensino Médio, informou que o sistema Gov.br tem um painel para
assinatura eletrônica de documentos, informando o site
(https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica) e explicando que os
documentos devem evitar a assinatura digitalizada. A quarta pauta tratou-se da
reestruturação da matriz curricular do ensino médio. A professora Bruna
Nery, coordenadora adjunta, explicou que o objetivo inicial era ler as diretrizes das
eletivas e projeto de vida. Como sugestão, o professor Ribamar recomendou a
apresentação geral do documento e agendamento de nova Assembleia para deliberar
sobre o item da pauta. Assim, ficou acertado que a professora Bruna encaminhará o
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documento para leitura e apreciação dos docentes e haverá nova Assembleia no
dia 21 de setembro de 2021, a partir das 18h30, pela Plataforma Google
Meet. A quinta e última pauta tratou da retomada das atividades presenciais
no semestre 2022.1. O professor Ribamar explicou que a Coordenação recebeu e-
mail da Direção do CTF para que houve manifestação sobre os seguintes tópicos: (1)
Além da necessidade de EPIs e higienização constante dos setores, que fatores a
Coordenação identifica que precisam ser melhorados/adaptados para o início das
atividades presenciais?; (2) Quais os limitadores?; (3) O curso já tem condições
efetivas de iniciar de forma presencial em 2022.1? Diante da solicitação, o professor
Ribamar solicitou que o professor Ricardo esclarecesse com mais detalhes a pauta.
Assim, passou a relatar os encaminhamentos ocorridos nas reuniões convocadas pela
Diretoria da Governança (DGOV/PROPLAN) com os Diretores de Centros de
Teresina, de Campus e dos Colégios Técnicos. A professora Antonia Mary manifestou-
se contrária à retomada das atividades presenciais sem a devida vacinação em massa
dos estudantes atendidos pelo Ensino Médio do CTF. Assim, este colegiado
manifestou-se, em resposta à solicitação da DGOV, que as atividades do
Ensino Médio do CTF ainda não devem ser retomadas de forma
presencial, enquanto não houver reestruturação, readequação da
estrutura física para atender às medidas sanitárias de prevenção do
COVID-19, conforme recomendadas e preconizadas pela Organização
Mundial de Saúde. Além disso, faz-se necessária a vacinação em massa
dos estudantes da concomitância (faixa etária ainda não contemplada no
programa de vacinação). Oportuno salientar que o Colegiado defende a
utilização dos Laboratórios de Informática para discentes que tenham
dificuldades de acesso à internet e/ou aos dispositivos tecnológicos
(celular, notebook, computador, tablet e entre outros), bem como a
disponibilização da residência e do restaurante universitário,
especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade social.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas e todos,
encerrou a reunião às dezenove horas e cinquenta minutos. E, para constar, eu, José
Ribamar Lopes Batista Júnior, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, será assinada pela Presidência e pelos(as) demais presentes.
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OLIVEIRA 
 PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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RENATA PATRÍCIA SOUSA 

 PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
 Matrícula: 3207074 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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