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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 1 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.014289/2021-26

Teresina-PI, 29 de Março de 2021

Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e cinco do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
um, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a primeira 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 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 da professora
Soraya Oka Lobo. Em seguida, informou a pauta do dia: 1-Disciplina/docente/carga horária
das turmas ofertadas em 2021.1. EXPEDIENTE: 01- O coordenador Wilamis Kleiton Nunes
da Silva começou a apresentação do slide referente aos horários e informou que, seguindo à
nova Resolução, serão quatro aulas por turno, com intervalo de dez minutos entre as aulas.
Serão ofertadas no módulo 2021.1 seis turmas, considerando as duas turmas de
Concomitância. Apresentou o quadro de horários aos docentes e pediu que cada um se
manifestasse quanto à divisão sugerida. O professor Thiago Machado Rodrigues iniciou
falando sobre a disciplina Lógica de Programação e dos procedimentos para a elaboração do
material didático. Os professores Geraldo Abrantes Sarmento Neto e Wilamis Kleiton Nunes
da Silva falaram que poderiam disponibilizar, caso o professor tivesse interesse, material
didático da disciplina, por já terem ministrado tal disciplina anteriormente e terem todo
material didático pronto. O professor Thiago Machado Rodrigues aceitou a lotação da
disciplina e gradeceu aos colegas pelo material e disse que iria facilitar bastante a preparação
das aulas. A disciplina de Lógica de programação estava com a Docente Maria Francinete
Damasceno e a mesma solicitou que a disciplina fosse lotada para outro docente. O docente
Thiago Machado Rodrigues aceitou prontamente a disciplina se dispondo a ajudar a colega e o
curso. A professora Maria Francinete Damasceno pediu a fala e disse que gostaria de fazer as
trocas da disciplina de Introdução a Computação com professora Soraya Oka Lobo. Explicou
que está passando por um momento delicado de saúde, que inclusive já havia falado a respeito
com o coordenador do curso e o diretor do CTF, que não tem intenção de pedir afastamento,
apesar de ter um indicativo de necessidade, dependendo da evolução do problema. Explicou
que sempre contribuiu com os colegas e com o curso e que essa sugestão de troca de disciplina
seria uma forma de não prejudicar o curso, como também, se preservar quanto aos desgastes
decorrentes de estudos e preparação de novos conteúdos, bem como demais esforços que
demandariam a referida disciplina, pois já tem tudo pronto e preparado para ser ministrado. O
coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva disse que teria que conversar com a professora
Soraya Oka Lobo a respeito dessa sugestão, afim de solucionar a questão, pois ela também está
passando por uma situação delicada de acompanhamento de pessoa da família com problemas
de saúde e como ela não estava presente, seria melhor cancelar a reunião e marcar nova data
onde todos pudessem participar e decidirem juntos, como sempre fizeram. O coordenador
Wilamis Kleiton Nunes da Silva falou que entende a situação das duas professoras, mas que
preferia não impor isso, que preferia decidir com todos da equipe presentes, que com certeza a
professora Soraya Oka Lobo concordaria e chegariam a um consenso. Falou que como ainda
tinha tempo para fechar o horário, iria marcar nova reunião para decidirem, de forma que todos
ficassem satisfeitos. O professor Geraldo Abrantes Sarmento Neto disse que entendia
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perfeitamente a situação da professora Maria Francinete Damasceno, pois já passou por
problema semelhante de saúde e que estava à disposição para ajudar no que fosse preciso. O
professor Erivelton da Silva Rocha também se prontificou a ajudar, caso seja possível troca de
disciplina, se fosse necessário. A professora Maria Francinete Damasceno falou que, assim
como o coordenador já trouxe a sugestão de horários pronta, também poderia apresentar a
troca de disciplina para a professora Soraya Oka Lobo, pois todas as disciplinas são do curso e,
no contexto atual, o curso precisa dessa mudança para não correr o risco de ficar desfalcado de
docente. Falou ainda que já ministrou a disciplina anteriormente e que seria a vez da Soraya
Oka Lobo, que já foi beneficiada, agora seria o momento de olharem seu lado, que ela está
precisando do apoio dos colegas. O coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva disse que
sempre apresentava sugestões, nunca impôs nada, nem beneficiou A ou B, que as decisões
sempre foram tomadas em grupo, que como gestor preferia decidir em equipe com todos
presentes. Por essa razão, iria cancelar a reunião e marcar nova data. Reforçou que irá entrar
em contato com a professora Soraya Oka Lobo com intuito de chegar a um consenso entre as
duas docentes. ENCAMINHAMENTO: Marcar nova reunião. Não havendo nenhum outro
questionamento, o coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião
as nove horas e cinquenta 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, vinte
e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um.
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