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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 
 
ATA DE REUNIÃO Nº 4 / 2021 - CCTI/CTF (11.00.21.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23111.020720/2021-19

Teresina-PI, 14 de Maio de 2021

Às dezessete horas e dez minutos do dia doze do mês de maio de dois mil e vinte e um, na
cidade de Floriano do Estado do Piauí, realizou-se a quarta reunião pedagógica do corrente
ano, no Ambiente Virtual Google MEET com os docentes do Curso Técnico em Informática do
Colégio Técnico de Floriano (CTF) vinculado a Universidade Federal do Piauí (UFPI), 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, Marília Pereira Lima, Soraya Oka Lôbo e o
psicólogo Leandro Gomes Reis Lopes. Inicialmente o coordenador Wilamis Kleiton Nunes da
Silva fez a abertura desejando boas-vindas a todos e informou a ausência justificada do
professor Thiago Machado Rodrigues. Em seguida, informou as pautas do dia: 01- ANÁLISE
DA PROPOSTA DE AÇÃO ACADÊMICA DE CURSO DE EXTENSÃO DE PRODUÇÃO
DE RESUMO CIENTÍFICO SEGUNDO ABNT NBR 6028; 02- INFORMES GERAIS
(HOMOLOGAÇÃO DE FREQUÊNCIA DOCENTE, LEVANTAMENTO DOS DISCENTES
QUE NÃO ESTÃO FREQUENTANDO O ENSINO REMOTO). EXPEDIENTE: 1-O
Coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva solicitou a professora Soraya Oka Lôbo que
apresentasse a proposta de ação acadêmica do curso de extensão para a análise do colegiado.
Antes da fala da docente, os professores Erivelton da Silva Rocha, Geraldo Abrantes Sarmento
Neto e Maria Francinete Damasceno questionaram sobre o que mudou e quais seriam os novos
trâmites para submissão de projetos seja de ensino, pesquisa e extensão no âmbito CTF/UFPI.
O Coordenador falou que agora a solicitação de curso de extensão é por meio do módulo de
extensão disponível no SIGAA e que as propostas devem passar pela análise e aprovação do
Conselho Pedagógico de Curso, para depois seguir, os demais passos, via SIGAA orientados
pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREXC) da UFPI. A professora Maria Francinete
Damasceno comentou que a análise dos projetos pelo conselho pedagógico de cada curso
facilitará o andamento dos processos. O Coordenador lembrou que o colegiado do curso vai
analisar/aprovar a proposta da ação de submissão vinculada ao projeto de extensão e sua
viabilidade para 2021. Depois, a decisão será encaminhada à PREXC, todo o processo via
SIGAA, que também poderá ser aprovado ou não. A professora Soraya Oka Lôbo,
coordenadora do projeto de extensão - PJ05/2020-UFPI-211-NVPJ/PG, explicou que o mesmo
fora aprovado em 2020 e suspenso na modalidade presencial, devido à pandemia Covid-19.
Além disso, discorreu também como ocorreram as etapas da submissão até o presente
momento e as adaptações realizadas ao novo formato, exigido pela PREXC/UFPI, conforme
email recebido em abril/2021. Paralelo a isso, o Coordenador do curso Técnico em Informática
apresentava em tela, o resumo da ação de submissão pertencente ao projeto de extensão
cadastrado via SIGAA. Após análise pelo colegiado, o Coordenador abriu a votação da
proposta apresentada pela professora Soraya Oka Lôbo, a qual foi aprovada por
unanimidade. ENCAMINHAMENTO: O Coordenador irá encaminhar a ata com o resultado
(aprovação da proposta de ação acadêmica de curso de extensão), para os devidos fins de
andamento do processo junto à PREX. 2-O Coordenador informou que, a partir da mudança de
lotação do Colégio Técnico de Floriano para as Coordenações de Curso, cada docente terá a
homologação de sua frequência realizada pela própria coordenação do curso a qual está lotado.
Informou ainda que, será necessário realizar um levantamento dos alunos do curso que não
estão frequentando o ensino remoto que irão compartilhar uma planilha com os docentes para
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o preenchimento dessas informações. Após verificação de quais alunos de fato estão cursando
o ensino remoto, irá entrar em contato com os que desistiram, onde também será feito um
acompanhamento dos egressos e a solicitação para que formalizem a sua desistência.
ENCAMINHAMENTO: O Coordenador irá encaminhar a planilha para preenchimento das
informações supracitadas aos docentes do curso. Não havendo nenhum outro questionamento,
o coordenador Wilamis Kleiton Nunes da Silva deu por encerrada a reunião às dezessete horas
e quarenta 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, doze de maio de dois
mil e vinte e um.
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1321653 
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PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
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