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ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA DO
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO (2022)

Às dez horas do dia cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois, na cidade de Floriano do
Estado do Piauí, na Sala Virtual (Meet), realizou-se a quinta Assembleia do Curso Técnico em
Informática do Colégio Técnico de Floriano/CTF do corrente ano, sob a presidência do
Coordenador Adjunto do Curso Erivelton da Silva Rocha. Estiveram presentes os docentes
Geraldo Abrantes Sarmento Neto, Erivelton da Silva Rocha, Maria Francinete Damasceno,
Soraya Oka Lôbo, Thiago Machado Rodrigues. EXPEDIENTE: Inicialmente, o coordenador
adjunto desejou boas-vindas a todos e citou as pautas a serem discutidas: 1 - Apreciação do
edital interno para monitores não remunerados para o período de 2022.2; 2 - Apreciação do
Calendário do Curso para o período de 2022.2; 3 - Apreciação do horário das aulas e dos
componentes curriculares para o período de 2022.2. Obs.: Durante o agendamento reunião foi
enviado por e-mail os seguintes anexos: 1- Resolução CEPEX que trata da monitoria
remuneradas e não remuneradas; 2- Edital de monitoria do curso Técnico em Informática para
o semestre de 2022.1; 3- Calendário do Curso para o período de 2022.2. ORDEM DO DIA:
01) Relator: Erivelton da Silva Rocha. O coordenador adjunto Erivelton da Silva Rocha
relatou sobre como se daria o processo seletivo, quais critérios deveriam ser cumpridos para
que os alunos se tornassem aptos e pudessem concorrer as vagas disponíveis para monitores
não remunerados para o semestre letivo de 2022.1. O professor Geraldo Abrantes Sarmento
Neto questionou como seria a abordagem e divulgação do edital para que os alunos se
sentissem motivados a participarem do processo seletivo, mesmo sendo uma monitoria sem
remuneração. O coordenador adjunto Erivelton da Silva Rocha informou que a divulgação será
realizada através do site do Colégio Técnico de Floriano. Após os esclarecimentos, os
professores fizeram alguns questionamentos e sugestões, logo em seguida foi abordado o
segundo tema da pauta sobre o calendário do curso, onde os professores não manifestaram
interesse em acrescentar ou alterar qualquer informação contida no calendário. O coordenador
ajunto prosseguiu com a reunião abordando agora a última temática do dia, que diz respeito a
apreciação do horário e componentes curriculares para o semestre de 2022.2. do curso Técnico
em Informática, todos os professores relataram que já haviam realizado as alterações
necessárias para a realização das aulas do segundo semestres e acrescentaram que se houvesse
alguma necessidade de alteração comunicaria com antecedência para a coordenação do
curso.Depois dos esclarecimentos, foi aberta votação para aprovação ou reprovação das
temáticas abordadas para todos os docentes presentes. Não havendo mais manifestações acerca
dos temas, 1 - Apreciação do edital interno para monitores não remunerados para o
semestre de 2022.2; 2 - Apreciação do Calendário do Curso para o período de 2022.2; 3 -
Apreciação do horário e dos componentes curriculares para o semestre de 2022.2, foram
APROVADOS POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
agradecendo a presença de todos, encerrou a reunião às onze horas e dez minutos. E, para
constar, eu, Erivelton da Silva Rocha, Professor e Coordenador adjunto do Curso Técnico em
Informática, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelo
Senhor Presidente e demais conselheiros presentes.



 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/08/2022 04:39 ) 
ERIVELTON DA SILVA ROCHA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2900796 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/08/2022 08:30 ) 
GERALDO ABRANTES SARMENTO

NETO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2085626 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/08/2022 08:16 ) 
MARIA FRANCINETE DAMASCENO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1321653 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 03/08/2022 14:29 ) 
SORAYA OKA LOBO 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 2350181 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/08/2022 09:27 ) 
THIAGO MACHADO RODRIGUES 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 1853515 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://www.sipac.ufpi.br/documentos/ informando seu número, ano,
tipo, data de emissão e o código de verificação: 51c3bdc56a

https://www.sipac.ufpi.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

