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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 8 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.038540/2021-96

Teresina-PI, 09 de Setembro de 2021

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de agosto de dois mil e vinte e
um, na cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a oitava 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 as pautas do dia: 01-STI 2021 e 02-
Andamento do Período Letivo de 2021.2. EXPEDIENTE: 1-O coordenador Wilamis Kleiton
Nunes da Silva iniciou a reunião perguntando aos docentes se realizariam o Simpósio de
Tecnologia e Informação - STI 2021 no corrente ano, uma vez que no ano passado não ocorreu
o evento devido a pandemia. O professor Geraldo Abrantes Sarmento Neto disse para esse
semestre seria inviável também, pois além da questão da pandemia ainda permanecer, as
agendas das aulas, participação em comissões, reuniões, entre outras, estão demandando muito
tempo dos docentes, que já são muitas as obrigações para cumprir com o plano docente EBTT.
A professora Soraya Oka Lobo concordou com a opinião do colega, assim como o professor
Erivelton da Silva Rocha, que reforçou a questão da sobrecarga com aulas e outras atividades;
que eventos como o STI fazem parte da progressão docente; mas que deveria ser planejado
com maior antecedência, que está muito em cima do prazo previsto para novembro. O
professor Thiago Machado Rodrigues também concordou com os colegas e mencionou que o
evento teria que seguir o modelo remoto, pois o período ainda está complicado; que já são
muitas as atividades remotas e à distância; que seria prudente esperar para o próximo ano com
a previsão do retorno das aulas presenciais, com as devidas medidas de segurança. A
professora Soraya Oka Lobo falou sobre alguns comentários de alunos quanto à
obrigatoriedade na participação deste evento, o que já demonstra uma falta de motivação. O
coordenador disse que concorda com os colegas; que as demandas do trabalho são altas, mas
que colocou esse assunto em pauta devido ter recebido um e-mail solicitando uma resposta
quanto à realização do mesmo; que o evento não poderia ficar dois anos seguidos sem ser
realizado, sob pena de perder o ISSN; que já foi difícil conseguir e poderia perder todo o
trabalho já realizado. Sugeriu aos docentes que fizessem um evento mais curto, de um ou dois
dias no máximo, com palestras e apresentações de trabalhos científicos. A professora Soraya
Oka Lobo mencionou que devido ao período pandêmico e questões logísticas de segurança
sanitária, pode-se alegar o cancelamento ou adiamento de diversos eventos; que geralmente
aceitam essa justificativa. O coordenador falou que foi exatamente essa justificativa usada no
ano 2020; que eventos e atividades remotas estão acontecendo em todo lugar e que as
instituições já estariam adaptadas ao modelo remoto. Em seguida, o coordenador colocou em
votação a realização do STI 2021 e após análise das consequências pelos conselheiros, os
mesmos aprovaram a realização do evento por unanimidade. O coordenador lembrou que
já tem professores do curso com trabalhos prontos que podem ser apresentados no evento; que
poderiam convidar palestrantes e que nesse formato remoto não teriam custos nem com diárias
de hotel e nem com passagens. A professora Maria Francinete Damasceno confirmou que tem
trabalhos que poderiam ser apresentados no evento. Falou que o projeto do evento poderia ser
cadastrado na PREX e que poderiam receber alguns materiais do Setor de Comunicação para
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divulgação do evento; que o STI poderia acontecer em duas tardes, ao invés de dois turnos,
que ficaria menos cansativo para os professores e alunos. Sugeriu que o professor Geraldo
Abrantes Sarmento Neto fosse o mestre de cerimônia, pois já tinha experiência em eventos
anteriores e os demais docentes concordaram com a sugestão. O professor Geraldo Abrantes
Sarmento Neto disse que poderia ser o cerimonialista, mas que não poderia se comprometer
com outras atividades devido a atual sobrecarga de trabalho. A professora Soraya Oka Lobo
recomendou que as palestras fossem por área temática do evento como, por exemplo, sobre
educação profissional para estimular os alunos. Concordou que poderia acontecer em duas
manhãs ou duas tardes, como sugeriu a professora Maria Francinete Damasceno, pois seria
mais produtivo. O coordenador falou que poderia cuidar da questão do site, inscrições,
palestrantes e da comissão de avaliação dos trabalhos. Mas, mencionou que sua maior
preocupação era com a confecção da arte para divulgação do evento (logo, banner, cartazes);
que gostaria de indicação de quem poderia confeccionar esta arte. ENCAMINHAMENTO:
enviar e-mail aos docentes do curso para sugestões e contribuições no planejamento do evento
STI 2021. 02- O coordenador colocou em pauta o andamento do período letivo 2021.2. O
professor Erivelton da Silva Rocha falou que estava tudo normal e pediu licença para sair da
reunião, pois tinha outro compromisso. A professora Maria Francinete Damasceno disse que
também estava tudo normal, só relatou que alguns alunos estavam ausentes nas suas aulas. O
coordenador disse que a frequência em suas aulas estava boa, até mesmo na turma de quarenta
e oito alunos, estavam todos participando. A professora Soraya Oka Lobo disse também que a
frequência estava normal, só a aluna Luana da TI-4A não estava participando. O professor
Geraldo Abrantes Sarmento Neto disse que tem muitos “sumidos” das aulas, alguns com duas
semanas sem participar. O professor Thiago Machado Rodrigues falou que a frequência estava
favorável e o período tranquilo. Não havendo nenhum outro questionamento, o coordenador
Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião às dezoito horas e dezoito
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 seis de agosto de dois mil e
vinte e um.
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