


colocou em discussão a proposta de mudança do espaço da coordenação do curso para a construção docolocou em discussão a proposta de mudança do espaço da coordenação do curso para a construção do

ambiente de trabalho para os professores. A professora Márcia de Lourdes fez um resgate  do históricoambiente de trabalho para os professores. A professora Márcia de Lourdes fez um resgate  do histórico

dos processos de autorização e  reconhecimento do curso e  que os aval iadores destacaram o empenhodos processos de autorização e  reconhecimento do curso e  que os aval iadores destacaram o empenho

dos professores do curso, já que o curso não nha infraestrutura adequada para o funcionamento. Elados professores do curso, já que o curso não nha infraestrutura adequada para o funcionamento. Ela

re latou que após o processo de reconhecimento foi  construído o Bloco de Química, mas que, nos úl timosrelatou que após o processo de reconhecimento foi  construído o Bloco de Química, mas que, nos úl timos

anos, alguns espaços do bloco foram perdidos pelo curso. A professora Márcia de Lourdes apresentouanos, alguns espaços do bloco foram perdidos pelo curso. A professora Márcia de Lourdes apresentou

sua preocupação com a mudança do atual  espaço da coordenação, por se  tratar da iden dade dosua preocupação com a mudança do atual  espaço da coordenação, por se  tratar da iden dade do

curso construída historicamente. Ela apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudançacurso construída historicamente. Ela apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudança

do espaço da coordenação do curso e  que era favorável  ao resgate  dos espaços do bloco de Química parado espaço da coordenação do curso e  que era favorável  ao resgate  dos espaços do bloco de Química para

o curso. O professor Gesivaldo de Figueiredo também comentou sobre a infraestrutura dos laboratórioso curso. O professor Gesivaldo de Figueiredo também comentou sobre a infraestrutura dos laboratórios

do curso na época do processo de reconhecimento do curso e  que as mesmas não eram adequadas. Eledo curso na época do processo de reconhecimento do curso e  que as mesmas não eram adequadas. Ele

re latou que, na época da aval iação, o curso u l i zava os laboratórios do bloco de meio ambiente. Orelatou que, na época da aval iação, o curso u l i zava os laboratórios do bloco de meio ambiente. O

professor Gesivaldo de Figueiredo enfa zou que as salas 26 e  27 eram u l i zadas pelo curso e  que foramprofessor Gesivaldo de Figueiredo enfa zou que as salas 26 e  27 eram u l i zadas pelo curso e  que foram

re radas ao longo dos anos. Ele  re latou que a vinda do LANANO para o campus será de grandere radas ao longo dos anos. Ele  re latou que a vinda do LANANO para o campus será de grande

importância. O professor Gesivaldo de Figueiredo ques onou se  o espaço que a coordenação teria naimportância. O professor Gesivaldo de Figueiredo ques onou se  o espaço que a coordenação teria na

Unidade Acadêmica IV  atenderia às necessidades do curso, como atendimento aos docentes e  aosUnidade Acadêmica IV  atenderia às necessidades do curso, como atendimento aos docentes e  aos

docentes. Ele  comentou que um ambiente compar lhado com outras coordenações não seria adequado.docentes. Ele  comentou que um ambiente compar lhado com outras coordenações não seria adequado.

O professor Gesivaldo de Figueiredo fez um resgate  histórico das demandas que foram apresentadasO professor Gesivaldo de Figueiredo fez um resgate  histórico das demandas que foram apresentadas

pelo curso ao longo dos anos e  que as mesmas não nham sido atendidas nas úl mas gestões dopelo curso ao longo dos anos e  que as mesmas não nham sido atendidas nas úl mas gestões do

campus. Ele  também apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaçocampus. Ele  também apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaço

da coordenação do curso. A professora Maria das Graças Negrei ros fez um resgate  histórico do processoda coordenação do curso. A professora Maria das Graças Negrei ros fez um resgate  histórico do processo

de criação do curso e  que as sol ici tações do curso não nham sido atendidas nos úl mos anos. Elade criação do curso e  que as sol ici tações do curso não nham sido atendidas nos úl mos anos. Ela

concordou com o professor Gesivaldo de Figueiredo e  com a Professora Márcia de Lourdes noconcordou com o professor Gesivaldo de Figueiredo e  com a Professora Márcia de Lourdes no

posicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaço da coordenação do curso. Aposicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaço da coordenação do curso. A

professora Alesssandra Marcone ressal tou a importância do trabalho do coordenador, professor Sérgioprofessora Alesssandra Marcone ressal tou a importância do trabalho do coordenador, professor Sérgio

Ricardo, no processo de reconhecimento do curso. Ela também elogiou o trabalho do atual  coordenadorRicardo, no processo de reconhecimento do curso. Ela também elogiou o trabalho do atual  coordenador

do curso, professor Anderson Simões. A professora Alessandra Marcone comentou sobre asdo curso, professor Anderson Simões. A professora Alessandra Marcone comentou sobre as

necessidades de melhorias na infraestrutura do curso que foram apresentadas nos processos denecessidades de melhorias na infraestrutura do curso que foram apresentadas nos processos de

aval iação interna pela CPA e  que ainda não foram atendidas. Ela comentou sobre a importância daaval iação interna pela CPA e  que ainda não foram atendidas. Ela comentou sobre a importância da

manutenção da iden dade do curso e  que a vinda do LANANO não seria um acréscimo de infraestrutura,manutenção da iden dade do curso e  que a vinda do LANANO não seria um acréscimo de infraestrutura,

pois a sala que e le  i rá ocupar já fazia parte  do bloco de Química e  que o curso só estava recuperando umpois a sala que e le  i rá ocupar já fazia parte  do bloco de Química e  que o curso só estava recuperando um

espaço. Ela comentou sobre o papel  de  destaque dos egressos o que enal tecia a qual idade do curso. Aespaço. Ela comentou sobre o papel  de  destaque dos egressos o que enal tecia a qual idade do curso. A

professora Alessandra Marcone também apresentou seu posicionamento contrário à proposta paraprofessora Alessandra Marcone também apresentou seu posicionamento contrário à proposta para

mudança do atual  espaço da coordenação do curso e  mostrou seu posicionamento para a recuperação demudança do atual  espaço da coordenação do curso e  mostrou seu posicionamento para a recuperação de

todos os espaços do Bloco de Química para o curso e  que as ações resolu vas nham de ser tomadastodos os espaços do Bloco de Química para o curso e  que as ações resolu vas nham de ser tomadas

imediatamente. O professor Edvaldo Amaro comentou sua experiência em diversos campus do Ins tutoimediatamente. O professor Edvaldo Amaro comentou sua experiência em diversos campus do Ins tuto

Federal ,  não somente no IFPB, e  que quando chegou no campus João Pessoa se  deparou com umaFederal ,  não somente no IFPB, e  que quando chegou no campus João Pessoa se  deparou com uma

real idade inadequada para o funcionamento do curso. Ele  também comentou que alguns cursos estavamreal idade inadequada para o funcionamento do curso. Ele  também comentou que alguns cursos estavam

sendo privi legiados no campus João Pessoa e  as Licenciaturas estavam sendo colocadas em segundosendo privi legiados no campus João Pessoa e  as Licenciaturas estavam sendo colocadas em segundo

plano. O professor Edvaldo Amaro concordou com a professora Alessandra Marcone e  também foiplano. O professor Edvaldo Amaro concordou com a professora Alessandra Marcone e  também foi

favorável  à recuperação de todos os espaços do Bloco de Química para o curso. Ele  comentou quefavorável  à recuperação de todos os espaços do Bloco de Química para o curso. Ele  comentou que

algumas demandas apresentadas posteriormente ao curso de Química já nham sido atendidas e  quealgumas demandas apresentadas posteriormente ao curso de Química já nham sido atendidas e  que

era necessário a ampl iação dos espaços para o fortalecimento da iden dade do curso. Ele  sol ici tou aoera necessário a ampl iação dos espaços para o fortalecimento da iden dade do curso. Ele  sol ici tou ao

professor Ricardo José que encaminhasse as sol ici tações do curso à Direção Geral  do campus Joãoprofessor Ricardo José que encaminhasse as sol ici tações do curso à Direção Geral  do campus João

Pessoa. Ele  também apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaçoPessoa. Ele  também apresentou seu posicionamento contrário à proposta para mudança do atual  espaço

da coordenação do curso. O professor Ricardo José comentou sobre a importância da reunião para oda coordenação do curso. O professor Ricardo José comentou sobre a importância da reunião para o

entendimento das ações necessárias para a melhoria do curso. Ele  fez alguns esclarecimentos sobre oentendimento das ações necessárias para a melhoria do curso. Ele  fez alguns esclarecimentos sobre o

espaço da Unidade Acadêmica IV, caso fosse  acei ta a mudança do espaço da coordenação do curso. Eleespaço da Unidade Acadêmica IV, caso fosse  acei ta a mudança do espaço da coordenação do curso. Ele

enfa zou a importância destes ajustes para o processo de aval iação externa do curso. Após aenfa zou a importância destes ajustes para o processo de aval iação externa do curso. Após a

discussão, o posicionamento do NDE do curso foi  contrário a proposta para mudança do atual  espaço dadiscussão, o posicionamento do NDE do curso foi  contrário a proposta para mudança do atual  espaço da

coordenação do curso e  favorável  a sol ici tação para recuperação de todos os espaços do Bloco decoordenação do curso e  favorável  a sol ici tação para recuperação de todos os espaços do Bloco de

Química para o curso. O professor Ricardo José pediu ao coordenador do curso que encaminhasse umQuímica para o curso. O professor Ricardo José pediu ao coordenador do curso que encaminhasse um

processo com o posicionamento do curso sobre a proposta apresentada e  com a sol ici tação deprocesso com o posicionamento do curso sobre a proposta apresentada e  com a sol ici tação de

recuperação do espaço do Bloco de Química. O professor Anderson Simões respondeu que encaminhariarecuperação do espaço do Bloco de Química. O professor Anderson Simões respondeu que encaminharia
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