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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 5 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.032197/2021-55

Teresina-PI, 05 de Agosto de 2021

Às dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e dois do mês de junho de dois mil e vinte e
um, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a quinta reunião pedagógica do
corrente ano, no Ambiente Virtual MEET com os docentes do Curso Técnico em Informática
do Colégio Técnico de Floriano/CTF, sob a presidência do Coordenador do Curso, professor
Wilamis Kleiton Nunes da Silva. Estiveram presentes na referida reunião, os professores:
Erivelton da Silva Rocha, Geraldo Abrantes Sarmento Neto, Maria Francinete Damasceno,
Soraya Oka Lôbo, Thiago Machado Rodrigues e o psicólogo Leandro Gomes Reis Lopes.
Inicialmente. O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva fez a abertura desejando boas-
vindas a todos, em seguida, informou as pautas do dia: 01-APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO
DA MATRIZ CURRICULAR 2022, conforme normas da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC); 02-HORÁRIO DE AULAS DO PERÍODO 2021.2. EXPEDIENTE: 1-O
coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva informou que esteve reunido com os
coordenadores do curso de Informática das Escolas Técnicas de Teresina (CTT) e Bom Jesus
(CTBJ) para elaboração de uma proposta de matriz curricular unificada para as três escolas. O
professor Geraldo Abrantes Sarmento Neto perguntou de onde partiu essa demanda para
elaboração de uma nova matriz curricular, que queria entender porque não foram consultados
os demais docentes do curso também. O coordenador falou que existe um documento BNCC
que norteia todo o Ensino Base (Médio e Técnico) a nível Nacional e que as escolas devem
adaptar seus currículos às normas deste documento. O professor Thiago Machado Rodrigues
questionou sobre a existência de um documento formal para criação dessa comissão e a
validade dessa nova matriz sem que haja uma solicitação formal da Superintendência do
Ensino Básico Técnico e Tecnológico (SEBTT) para sua elaboração. A professora Maria
Francinete Damasceno também perguntou ao coordenador se existia uma portaria criando essa
comissão e disse que em nenhum momento ouviu falar a respeito e que gostaria de entender
melhor o teor do documento (BNCC) para poder analisar essa proposta de mudança na matriz
curricular do curso. O coordenador falou que a Superintendência nomeará uma comissão
formada com integrantes das três escolas técnicas presidida por Maria Rita Barbosa de Sousa,
que já existe inclusive um cronograma para realização dos trabalhos e apresentação dessa nova
matriz de acordo com a BNCC; que não somente o curso de Informática, mas todos os demais
cursos e o Ensino Médio deverão adequar seus currículos às normas da BNCC. Falou que não
tem ainda a portaria, porém já foi cobrada e em breve será emitida pela SEBTT. Disse também
não estar totalmente a par da BNCC que é um documento complexo e pediu ao psicólogo
Leandro Gomes Reis Lopes para esclarecer melhor sobre o teor desse documento. O psicólogo
informou que a BNCC é um conjunto de orientações que norteiam tanto as escolas públicas
quanto as particulares na elaboração de suas matrizes curriculares quanto às competências
(gerais e específicas), habilidades e aprendizagens especiais que os alunos devem desenvolver
durante cada etapa da educação básica; que já teve oportunidade de participar de discussões a
respeito e, que existem comissões dentro da SEBTT desenvolvendo esse trabalho de análise e
adequação das escolas técnicas a essas novas regras da BNCC. Citou como exemplo a questão
das 1800 h/a para o Ensino Médio e 1200 h/a para os Cursos Técnicos como exigência mínima
obrigatória a ser cumprida; a questão da oferta de disciplinas eletivas/optativas; a questão da
certificação intermediária, dentre outras que devem estar de acordo com o referido documento.
O professor Geraldo Abrantes Sarmento Neto falou que achava complicada e inviável essa
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unificação da matriz curricular, que diante dessa mudança deveriam incluir outros docentes do
curso para debater melhor e tornar o processo mais transparente e representativo. O
coordenador concordou que a comissão deveria ser composta por mais integrantes dos cursos e
que levaria essa sugestão à presidente da comissão. Em seguida, o Coordenador apresentou o
modelo da proposta da nova matriz elaborada pela comissão, porém durante a apresentação
surgiram muitas dúvidas entre os docentes. A professora Maria Francinete Damasceno sugeriu
a convocação de um integrante da comissão, de preferência um pedagogo, para explicar
melhor e tirar as dúvidas de todos os docentes sobre esse complexo documento BNCC, para
que o conselho pudesse analisar melhor as mudanças ocorridas e pudesse aprovar uma nova
matriz curricular para o curso, sugestão essa que foi acatada pelos demais professores. O
coordenador também acatou a sugestão, suspendeu a reunião e adiou a discussão das pautas
para uma próxima reunião, com data a ser definida e informada posteriormente a todos.
ENCAMINHAMENTO: O coordenador convidará um membro da comissão (pedagogo) para
participar da próxima reunião para esclarecer e tirar as dúvidas dos conselheiros sobre as
mudanças exigidas pela BNCC. Não havendo nenhum outro questionamento, o coordenador
Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião às dezessete horas e quarenta
minutos. Para constar, eu, Rosângela Feitosa de França, Secretária do Curso Técnico em
Informática, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos
docentes participantes desta web conferência. Floriano-PI, vinte e dois de junho de dois mil e
vinte e um.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 15:41 ) 
ERIVELTON DA SILVA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2900796 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 10:20 ) 
GERALDO ABRANTES SARMENTO

NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2085626 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 09:23 ) 
LEANDRO GOMES REIS LOPES 

PSICOLOGO-AREA 
Matrícula: 3124522 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 22:06 ) 
MARIA FRANCINETE DAMASCENO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1321653 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 09:52 ) 
SORAYA OKA LOBO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2350181 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/08/2021 09:57 ) 
THIAGO MACHADO RODRIGUES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1853515 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/08/2021 09:00 ) 
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA 

COORDENADOR 
Matrícula: 2582071 
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