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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 9 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.039423/2021-20

Teresina-PI, 14 de Setembro de 2021

Às dezessete horas e trinta minutos do dia nove do mês de setembro de dois mil e vinte e um,
na cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a nona reunião, 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 Lobo e Thiago
Machado Rodrigues. Inicialmente. O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva fez a
abertura desejando boas-vindas a todos e informou a pauta do dia: 01-OFERTA DE TURMAS
PARA O ANO DE 2022. EXPEDIENTE: 1-O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva
começou a apresentação compartilhando o arquivo com o quantitativo de turmas em 2021.2 e
as sugestões de oferta para o ano de 2022. Explicou que as turmas TI-3B (subsequente) do
período de 2021.1 irá ser concluída no período de 2022.1 e que a turma TI 2A (concomitante),
com quarenta e sete alunos, será dividida em duas turmas com turnos opostos para o ano de
2022; e que virá a turma ingressante do Ensino Médio TI-1A (EMTI-2). O professor Geraldo
Abrantes Sarmento Neto perguntou qual o quantitativo máximo de alunos por sala de aula no
retorno presencial. O coordenador falou que o comitê de crise vai resolver a questão através
dos protocolos de volta as aulas no modelo presencial. A professora Maria Francinete
Damasceno mencionou que, até o retorno presencial, os alunos já deverão estar vacinados, pois
em muitos municípios já estão vacinando a faixa etária de 18 (dezoito) anos e que a
Administração Superior possivelmente emitirá portaria que trata da questão de apresentação do
cartão de vacinação tanto de professores quanto de alunos para o ingresso em sala de aula
presencial. O coordenador ratificou a fala da professora Maria Francinete Damasceno e falou
para os docentes aguardarem o resultado oficial, pós reunião com o comitê de risco, que
definirá o protocolo de retorno do ensino presencial. Em seguida, apresentou a matriz do curso
com as disciplinas e carga horária referentes a cada semestre e a carga total do curso de 1200h
(300h por módulo) para melhor observarem, na análise e simulação de oferta, a contemplação
da carga horária mínima de 14h/a semanais. O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva
apresentou a proposta de oferta para as turmas do período de 2022, sendo a seguinte: 01 (uma)
turma subsequente e 01 (uma) turma concomitante. Após a apresentação da proposta o
professor Thiago Machado Rodrigues sugeriu apenas a oferta da turma subsequente e pediu
para que fosse colocada em votação a sugestão. Após análise, simulações e discussões das
possibilidades de oferta de turmas para o período de 2022 pelos docentes do curso, o
coordenador colocou em VOTAÇÃO duas propostas de oferta: a primeira proposta (1) seria
ofertar uma turma TI-1B subsequente (Matriz de 1200h, manhã, com 40 discentes) e uma
turma TI-1A concomitante com Ensino Médio (Matriz de 1200h, turno manhã com ingresso no
curso Técnico em 2023, com 40 discentes); a segunda proposta (2) seria a oferta de uma turma
TI-1B Subsequente (Matriz de 1200h, turno manhã, com 40 discentes), sem turma da
Concomitância TI-1A (Matriz de 1200h, turno manhã com ingresso no curso Técnico em
2023, com 40 discentes). A proposta de oferta (2) foi aprovada por unanimidade.
ENCAMINHAMENTO: o coordenador encaminhará a ata com a decisão dos docentes do
Curso Técnico em Informática em ofertarem 01(uma) turma de subsequência para o período de
2022, para Direção do CTF com cópia para a relatora do processo. Não havendo nenhum outro
questionamento, o coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião
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as dezoito horas e quarenta e cinco 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, nove
de setembro de dois mil e vinte e um.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 07:59 ) 
ERIVELTON DA SILVA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2900796 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/09/2021 09:18 ) 
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NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2085626 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/09/2021 09:00 ) 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1321653 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/09/2021 09:31 ) 
SORAYA OKA LOBO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2350181 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 14/09/2021 16:35 ) 
THIAGO MACHADO RODRIGUES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1853515 
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