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ATA DA REUNIÃO Nº 03/06.06.2018/CCTETRON/IFPB 
 
Aos seis dias do mês de junho de 2018, às dezesseis horas e trinta minutos, no Laboratório de                  
Eletrônica I (A-134) deste campus, sob a presença da Coordenadora do Curso Técnico em              
Eletrônica, Profª Rafaelle de Aguiar Correia, teve início a terceira reunião ordinária do ano de 2018.                
Estavam presentes os seguintes professores (as): Adaildo Gomes D’Assunção Jr., Antonio dos            
Santos Dália, Carlos Alberto Georg, Emmanuel Benoit Jean-Batiste Dupouy, Haeckel Van           
Der Linden, José Wallington Pereira Leal, Leonardo de Araújo Moraes, Lincoln Machado de             
Araújo, Marcílio de Paiva Onofre Filho, Marcos Cavalcante Meira, Marcos Moura Bandeira,            
Marcos Meira e Saulo Brito de Oliveira, no intuito de discutirem a seguinte pauta: gestão               
compartilhada da CCTETRON, o planejamento 2018-2019 (Planos Anuais de Trabalho - PAT), a             
retomada da Comissão para reformulação do PPC do Curso Técnico Integrado (3 anos) e as               
orientações de TCC/Estágio dos concluintes 2018. 
 

1. Gestão compartilhada da CCTETRON: 
O professor Marcílio de Paiva Onofre Filho foi nomeado novo coordenador-substituto do            
Curso Técnico em Eletrônica (Portaria 204-DG/JP, 16.05.2018) e dará apoio administrativo e            
atendimento presencial na coordenação do curso às terças-feiras das 18:00-20:00. A           
coordenadora agradeceu ao apoio efetuado pelo antigo coordenador-substituto, professor         
Antonio dos Santos Dália. 
Ficou decidido que os professores Leonardo de Araújo Moraes, Marcílio de Paiva Onofre             
Filho e Marcos Cavalcante Meira serão responsáveis por realizar visitas técnicas às empresas             
onde existam estudantes do curso estagiando - período letivo 2018. A coordenação do curso              
informará quais empresas deverão ser visitadas no período 2018.1. 
A CCTETRON deverá contactar empresas/indústrias da Paraíba (ex.: EPASA, Coteminas,          
PacificHydro etc.) para viabilizar visitas de campo a serem realizadas pelos docentes/discentes            
do curso. 
 

2. Planejamento 2018-2019 (PAT): 
Foi decidido que a CCTETRON deverá solicitar, via PAT (Plano Anual de Trabalho), a              
aquisição de equipamentos e capacitação técnica para as disciplinas Segurança Eletrônica,           
Sistemas de Áudio e Vídeo, Energias Renováveis e Manutenção de Placas com tecnologia             
SMD. Os docentes das referidas disciplinas deverão colaborar para a elaboração/especificação           
técnica dos equipamentos- material de instalação-capacitação-acervo bibliográfico a serem         
adquiridos. 
 

3. Comissão de Reformulação do PPC - Integrado: 



A coordenadora informou que a reformulação do PPC do Integrado em Eletrônica (Portaria             
231-DG/JP, 07.08.2017) não foi finalizada e que há a necessidade de atualização e divulgação              
dos programas das seguintes disciplinas da formação profissional: 2º ano (Automação           
Comercial e Residencial (ACR), Segurança Eletrônica), 3º ano (Sistemas de Áudio e Vídeo,             
Telecomunicações), 4º ano (Dispositivos Móveis, Energias Renováveis e Iluminação         
Inteligente, Manutenção Eletrônica, Projetos Eletrônicos). A CCTETRON solicitará        
prorrogação do prazo da citada portaria de Reformulação do PPC e elaborará novo cronograma              
de reuniões para continuação dos trabalhos. 
 

4. Orientações de TCC/Estágios - concluintes 2018: 
O professor Marcos Cavalcante Meira informou que o minicurso sobre Projetos de Circuitos             
Digitais com FPGA, ministrado no 1º bimestre da disciplina Projetos Eletrônicos, está em fase              
final de apresentação dos trabalhos realizados pelos discentes. O professor Marcílio de Paiva             
Onofre Filho assumirá a citada disciplina no 2º bimestre e dará prosseguimento a projetos com a                
plataforma Arduino para auxiliar o desenvolvimento de TCC dos estudantes do curso integrado.             
A CCTETRON deverá convocar os concluintes do Curso Técnico Integrado para uma reunião de              
exposição/avaliação das propostas de TCC, onde deverão ser designados os          
professores-orientadores e membros das bancas de defesa.  
 
 

Sem mais comentários a fazer, a reunião se encerrou, da qual eu, Rafaelle de Aguiar Correia, lavrei                 
a presente ata. Após ser lido e aprovado, o documento será assinado por mim e demais presentes. 
 
 

João Pessoa, 06 de junho de 2018. 
 
Seguem, posteriormente as assinaturas. 
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