MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO – CTF

BR 343 KM 3,5 Bairro Meladão, Floriano-Pi, CEP: 64800-000
www.ufpi.br/ctf / e-mail: ctf@ufpi.edu.br

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Ata da sexta reunião do Conselho Administrativo Pedagógico do Colégio Técnico de Floriano,
em caráter extraordinário, ocorrida às dezesseis hora e seis minutos do dia vinte e nove de
outubro de dois mil e vinte, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, que, considerando a
atual pandemia de Covid-19, ocorreu totalmente por meio vídeo chamada, no Google Meet,
sob a presidência do Diretor do Colégio, professor Ricardo de Castro Ribeiro Santos e com a
presença dos seguintes Conselheiros: Antônia Aildeglânia Rufino da Silva, Dannielle Vieira
de Sousa Borges, Elisabeth Gonçalves Lima Rocha, Jaira dos Santos Silva, José
Ribamar Lopes Batista Júnior, Josimar Soares da Silva Júnior, Laurielson Chaves Alencar,
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias, Maria Luciene Feitosa Rocha, Nayana Bruna
Nery Monção, Rosângela Feitosa de França, Rejane dos Santos Lima Sousa, Thiago Machado
Rodrigues e Wilamis Kleiton Nunes da Silva. Justificaram as ausências as Conselheiras
Francimeiry Santos Carvalho, Maria Francinete Damasceno e o Conselheiro Kennedy Gabriel
Ribeiro da Silva. O Conselheiro Presidente esclareceu que foram convidados para
participarem da presente reunião João Rodrigues da Cunha e Nayana Bruna Nery Monção,
Presidente e Membro, respectivamente - Portaria Nº 017/2020, de 07 de julho de 2020 - da
Comissão que elaborou o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), pauta da presente
reunião; agradeceu o excelente trabalho da Comissão, representados pelo comprometimento
e a eficiência dos professores mencionados anteriormente; esclareceu ainda que o Presidente
da Comissão o cientificou do possível atraso em participar desta reunião, o que resultou na
impossibilidade de comparecimento do mesmo e também agradeceu a colaboração das duas
relatoras do processo pautas da presente reunião, principalmente em razão do curto espaço de
tempo entre os recebimento dos processos e a realização desta reunião. ORDEM DO DIA:
1) Processo 23111.000256/2020-38 (28/10/2020), da Direção do CTF, encaminhado Plano de
Desenvolvimento de Unidade - PDU para avaliação. Relatora: Consa. Elizabeth Gonçalves
Lima Rocha. Parecer: Diante dos fatos e considerando a relevância do PDU para Instituição,
manifesto parecer favorável, salvo melhor juízo. Após a leitura do relatório e concedida a
palavra aos Conselheiros presentes para se manifestarem, a Conselheira Nayana Bruna Nery
Monção, que faz parte da Comissão de elaboração do PDU, afirmou que, inicialmente, o
documento foi de fácil elaboração e teve como base o PPP e o Regimento do Colégio.
Posteriormente, houve uma fase mais exigente, de coleta de informações mais específicas;
que a Comissão contou e agradece o apoio das técnico-administrativas Antônia Aildeglânia
Rufino da Silva e Dannielle Vieira de Sousa Borges; que este, por ser um trabalho novo, exigiu
uma parceria com a DGOV/PROPLAN; que o documento foi elaborado e deverá ser
atualizado anualmente, possivelmente em março de 2021, havendo a verificação de que se as
metas fixadas foram cumpridas. O Conselheiro Presidente corroborou com o que foi dito e
acrescentou que os próximos PDUs serão mais fáceis de serem elaborados, pois parte de um
documento já existente. O Conselheiro José Ribamar Lopes Batista Júnior parabenizou a
equipe (coordenadores, direção e técnico) e destacou o trabalho dos professores João
Rodrigues da Cunha e Nayana Bruna Nery Monção, que fizeram reuniões para além dos
encontros semanais, bem como mantiveram canal constante com a DGOV. Já a professora
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias parabenizou toda a equipe e colaboradores, em
especial ao professor João Rodrigues da Cunha que aceitou o desafio e conseguiu conduzir
exitosamente a atribuição. Não havendo mais manifestações, o parecer foi colocado em
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votação. Decisão: APROVADO POR UNANIMIDADE.
Extra Pauta
1. Processo23111.000257/2020-11 (28/10/2020), da SEBTT, solicitando avaliação do
formato de ingresso dos cursos para 2021. Relatora: Consa. Jaira dos Santos Silva. Parecer:
Favorável à avaliação por histórico escolar como forma de ingresso dos discentes no
CTF/UFPI para os cursos ofertados em 2021, salvo melhor juízo, tendo em vista a
impossibilidade de realizar teste seletivo presencial com cerca de mil e quinhentos alunos nas
salas do CTF/CAFS/UFPI, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O Conselheiro
Presidente informou a todos que a COPESE se encontrava relutante em adotar um formato
para o processo seletivo dos Colégios Técnicos vinculados à UFPI diferente do presencial;
que diante desta situação o Reitor estabeleceu a necessidade de manifestação por parte dos
Conselhos de cada Colégio Técnico; que as atas das reuniões dos Conselhos de cada Colégio
serão encaminhadas à SEBTT para embasar um relatório que será emitido para Reitoria.
Passada a palavra aos Conselheiros presentes, a Conselheira Rejane dos Santos Lima Sousa
afirmou considerar esta a saída mais viável. A Conselheira Maria da Conceição Bezerra da
Silva Matias perguntou se haveria a necessidade de constar maiores detalhamentos no parecer
sobre a documentação a ser apresentada pelo candidato no caso de indisponibilidade de
histórico escolar. O Conselheiro presidente informou que a parte legal da elaboração do Edital
conta/contará com a assessoria da PROJUR da UFPI. Já o conselheiro José Ribamar Lopes
Batista Júnior reiterou a necessidade da análise do histórico escolar do candidato como forma
de ingresso no ano de 2021, dado o momento em que estamos enfrentando. Não havendo mais
manifestações, o parecer foi colocado em votação. Decisão: APROVADO POR
UNANIMIDADE. Por fim, o Conselheiro Presidente informou que acabara de receber
notificação do STI informando que haviam feito simulações no ambiente virtual usado para
inscrição dos alunos de Graduação em situação de vulnerabilidade social durante o período de
isolamento que se candidataram ao recebimento do chip com dados de internet pagos pelo
MEC; que o mesmo ambiente virtual poderá ser utilizado por alunos dos Colégios Técnicos
que se candidatassem ao recebimento do chip com dados, atendendo aos requisitos do Edital;
que a previsão de publicação do Edital é no dia três de novembro; que as inscrições irão de
dez a vinte de novembro; que a UFPI havia consultado o MEC sobre a possibilidade de
garantir o recebimento do chip por todos os alunos que atendessem aos requisitos descritos no
Edital; que a resposta a esta consulta foi afirmativa por parte do MEC; que tal situação está
sendo possível porque havia 9000 chips disponíveis para alunos de Graduação na UFPI e
houve a inscrição de somente 200 candidatos. Encerrando a reunião, o senhor Presidente
agradeceu a presença de todos, encerrando a presente reunião às dezesseis horas e quarenta e
oito minutos, e, para constar, eu, Denise Leal Reis, Assistente da Direção, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e demais
Conselheiros presentes.
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