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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 7 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.032937/2021-57

Teresina-PI, 09 de Agosto de 2021

Às dezoito horas do dia quatro do mês de agosto de dois mil e vinte e um, na cidade de
Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a sétima reunião pedagógica, 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 Geraldo Abrantes Sarmento
Neto, Maria Francinete Damasceno, Soraya Oka Lobo e Thiago Machado Rodrigues.
Inicialmente. O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva fez a abertura desejando boas-
vindas a todos e informou a ausência justificada do professor Erivelton da Silva Rocha. Em
seguida, informou a pauta do dia: 01-PROPOSTA DE MUDANÇA NO HORÁRIO 2021.2
DA DISCIPLINA DE PROJETO ORIENTADO, TURMA TI-2A. EXPEDIENTE: 1-O
coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva começou a apresentação compartilhando o
horário e mostrando as opções das possíveis alterações no horário do período 2021.2 e passou
a palavra a professora Maria Francinete Damasceno para que fizesse a sua proposta de
alteração no horário. A professora Maria Francinete Damasceno falou sobre a disciplina de
Planejamento de Projeto Orientado, cuja turma está com quase cinquenta alunos e pediu para
que a turma fosse dividida em dois horários, pois os próprios alunos preferem essa divisão,
para que aconteça uma maior concentração na disciplilna por parte dos discentes. A docente
falou ainda que, apesar de dividir a turma em grupos, seriam vários grupos, o que tornaria a
realização das atividades mais cansativas, tanto para os alunos como para o professor. Sugeriu
que a turma fosse dividida seguindo a mesma lógica do semestre passado de TI-1A e TI-1AA
para TI-2A e TI-2AA. O coordenador analisou as opções e perguntou ao professor Thiago
Machado Rodrigues se poderia trocar o horário da disciplina de Sistemas Operacionais de
quarta-feira com a professora Maria Francinete Damasceno, o qual concordou e disse até
preferir ficar com o segundo horário das 16:00 às 17:50h. Após os ajustes, todos concordaram
com a proposta da mudança dos horários e divisão de turmas, a qual foi aprovada por
unanimidade. ENCAMINHAMENTO: o coordenador encaminhará a relação das turmas com
os novos horários para cadastro no sistema SIGAA pela Secretária Escolar e
inserção/matrícula dos alunos pela Secretária do Curso. Não havendo nenhum outro
questionamento, o coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião
às dezenove horas. 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, quatro de agosto de dois mil e
vinte e um.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/08/2021 09:36 ) 
GERALDO ABRANTES SARMENTO

NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2085626 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/08/2021 09:37 ) 
MARIA FRANCINETE DAMASCENO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1321653 
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(Assinado digitalmente em 09/08/2021 08:51 ) 
SORAYA OKA LOBO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2350181 

 
 

(Assinado digitalmente em 09/08/2021 09:56 ) 
THIAGO MACHADO RODRIGUES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1853515 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 09/08/2021 08:23 ) 
WILAMIS KLEITON NUNES DA SILVA 

COORDENADOR 
Matrícula: 2582071 
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