
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA-

PARAIBA 

 UNIDADE ACADÊMICA DE FORMAÇÃO GERAL E DOCENTE 

Curso de Licenciatura em Química 

ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE -NDE 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas 
da manhã, no Anfiteatro, reuniram-se ordinariamente, convocados pela Coordenadora do 
curso Suely Oliveira Carneiro os professores componentes do Núcleo Docente Estruturante 

– NDE, conforme listagem abaixo, para debater as seguintes pautas:  informes gerais, o 
Projeto Político Pedagógico de Licenciatura em  Química, que foi encaminhado a Pro-

Reitoria de Ensino para avaliação e tramite de aprovação, e abordagem da estrutura física 
do respectivo curso. Os encaminhamentos foram no sentido de acompanhar o processo 
seguido pelo PPC, bem como realizar as modificações a serem implementadas no mesmo. 

A respeito do tema estrutura física a reunião direcionou a atender aos critérios que 
constam no Memo N° 33/2016 de 10 de novembro de 2016, que trata da solicitação de 

ambientes para uma sala de informática, para projetos de pesquisa e espaço de estudo 
para professores, assim como de salas de aulas específicas para o curso. Nesse ponto, 
ficou estabelecido que a professora Geovana Camargo Vargas, elaborará um documento a 

ser protocolado junto a direção do campus João Pessoa para a conquista dos ambientes 
mencionados. Foi escolhido um relator responsável pelas atas do NDE, nesse caso o 

professor Francisco Emanoel Ferreira de Almeida, bem como o nome da professora Maria 
das Graças Negreiros de Medeiros que passou a ser responsável pela atualização do 
Portal do Estudante relacionado ao curso de licenciatura em Química. Eu, Suely Oliveira 

Carneiro, responsável pelo registro desta reunião, aqui o transcrevi em forma de ata. 
 

Assinatura dos membros do Núcleo Docente Estruturante 

Nº Nome Assinatura 

01 
Alessandra Marcone T. Alves de 
Figueiredo 

 

02 Edvaldo Amaro Santos Correia  

04 Francisco Emanoel Ferreira de Almeida  

05 Geovana Camargo Vargas  

06 Jorge Gonçalo Fernandez Lorenzo  

07 Maria das Graças N. de Medeiros  

08 Sérgio Ricardo B. dos Santos  

09 Suely Oliveira Carneiro  

 
 

João Pessoa, 28 de junho de 2017. 
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Assinatura da Coordenadora 

 


