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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 3 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.014478/2021-64

Teresina-PI, 30 de Março de 2021

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze do mês de março de dois mil e vinte e um, na
cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a terceira 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, Marília Pereira Lima, 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 da
professora Maria Francinete Damasceno. Em seguida, informou a pauta do dia: 01-
PROPOSTA DE MUDANÇA NO HORÁRIO 2021.1. EXPEDIENTE: 1-O coordenador
Wilamis Kleiton Nunes da Silva começou a apresentação mostrando a proposta referente às
mudanças no horário do semestre. Informou que os docentes afetados com o choque de horário
nas disciplinas do curso Técnico com o Ensino Médio foram: Erivelton da Silva Rocha, Soraya
Oka Lobo e Thiago Machado Rodrigues, inclusive com junção de turmas (com até cinquenta
alunos) para não coincidir horário com o Ensino Médio. Citou as turmas TI-1A e TI-1AA que
foram compartilhadas em algumas disciplinas. Mencionou que devido às mudanças nos
horários e dificuldades no SIGAA, teria uma demora no cadastro das turmas no sistema, mas
que os docentes poderiam entrar em contato com os líderes das turmas para
agendarem/organizarem as aulas e demais atividades junto aos discentes, pois o módulo já
estava em andamento. A professora Marília Pereira Lima perguntou se havia alguma alteração
em seus horários. O coordenador informou que não houve nenhuma mudança no horário da
disciplina Inglês Técnico. Depois de todos os esclarecimentos foi colocada em votação a
proposta da mudança dos horários e junção de turmas, a qual foi aprovada por unanimidade.
2- O professor Thiago Machado Rodrigues questionou se com a junção das turmas contaria
carga horária dobrada. O coordenador falou que não, pois só aumentou o quantitativo de
alunos nas turmas, que posteriormente as turmas serão separadas novamente, voltando ao
formato normal. 3- O coordenador pediu ao professor Erivelton da Silva Rocha para abrir o
programa simulador de carga horária docente e explicar como ficaria o preenchimento de cada
atividade pelos docentes, a fim de fecharem as quarenta horas estipuladas no PEBTT. O
professor Erivelton da Silva Rocha fez uma simulação utilizando como dados as informações
apresentados pelo professor Thiago Machado Rodrigues e tirou as dúvidas de cada docente
quanto ao preenchimento do formulário, em termos como computar aulas, atendimento a
aluno, participação em comissões, reuniões, pesquisa, cargos de gestão, dentre outas. Salientou
que o docente não poderá ultrapassar as quarenta horas estipuladas, pois o sistema não aceita e
envia uma notificação ao docente para reenviar o relatório. 4- A professora Soraya Oka Lobo
pediu ao coordenador para falar sobre a situação dos alunos que não tem computador/notebook
para acompanhar as aulas e atividades remotas, se seria liberado o laboratório. O coordenador
informou que a direção da escola foi a favor de liberar os laboratórios para esses casos
excepcionais, levando em consideração as normas dos laboratórios, com o quantitativo
máximo de dezoito alunos simultâneos (de acordo com o posicionamento do Comitê de Gestão
de Risco - devido a situação de pandemia). ENCAMINHAMENTO: Cada professor deverá
encaminhar a relação com o nome dos alunos para análise e liberação do uso do Laboratório de
Informática. Não havendo nenhum outro questionamento, o coordenador Wilamis Kleiton
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Nunes da Silva deu por encerrada a reunião as dez 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, quinze de março de dois mil e vinte e um.
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