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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL – CSTGA – ago. 2014 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 13h35min., na sala da 

Coordenação do CSTGA-JP, deu-se início a mais uma Reunião do Colegiado do CSTGA-JP, 

chamada pela Convocatória 001/2014, datada de 20 de agosto de 2014 – EM ANEXO, 

constando na mesma, inclusive a pauta e a lista de assinaturas dos presentes. Inicialmente o 

Presidente do Colegiado – Prof. ALVES explica que se trata de rápida reunião, vez que é uma 

pauta bem específica – discutir dois processos de alunas pedindo de dilatação de prazo para a 

defesa/termino do Curso; a ciência do Colegiado sobre o memorando do Curso de 

Geoprocessamento, apresentando a adequação das disciplinas que são do prof. Eugênio que se 

afastará para Licença Prêmio; e, a apresentação de proposta do Prof. Adriano, no sentido de 

dinamizar as defesas de monografias. Sobre esse último ponto, ALVES justifica-se aos demais 

membros do Colegiado a presença do Prof. Adriano e da Profa. Ana Paula. Presentes: Arilde, 

Keliana, Antonio Cícero, Tânia Maria, Nonato e Mirella (membros); Adriano e Ana Paula 

(convidados). Ausente: Karla Vanessa (membro discente). ALVES apresenta conjuntamente os 

2 (dois) processos de pedido de dilatação de prazo protocolados junto à coordenação do 

CSTGA-JP, explicando, previamente, que andou vendo na legislação da Instituição sobre o 

Regulamento dos Colegiados dos Cursos Superiores [do CEFET], onde no mesmo expressa um 

conjunto de atribuições para essa instância acadêmica, que em seu Cap. II – Das finalidades e 

atribuições, no Art. 2 – compete ao Colegiado de Curso, um rol de competências, destacando o 

inciso XII – que diz: “emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização curricular 

de alunos que tenham abandonado o curso ou já ultrapassado o tempo máximo de 

integralização, e [...]”, enfatizando que se sente muito tranquilo e respaldado para a decisão que 

se venha tomar no momento sobre os Processos em pauta (anexado a ATA o referido 

Regulamento). Explica ainda, em continuidade da apresentação dos dois primeiros pontos – os 

Processos 23326.006525.2014-95 de Roméria Santana da Silva Souza e 23326.008168.2014-08 

de Vanessa Oliveira Fernandes – que as interessadas já se encontram em fase de apresentação 

final, inclusive com as defesas marcadas para os dias 3(três) e 4 (quatro) de setembro 

respectivamente, e que, coincidentemente, em ambas defesas é integrante das bancas 

avaliadoras; que nos dois casos as alunas já até fizeram os depósitos das monografias a serem 

avaliadas. A Orientadora de ambas as alunas, igualmente integrante do Colegiado – Profa. 

TÂNIA se manifesta confirmando as informações do Presidente do Colegiado e relator dos dois 

processos – Prof. ALVES, que, complementa, dizendo que os mesmos estão a disposição dos 

demais membros para vistas e/ou qualquer esclarecimento. NONATO sugere que se dê um 

prazo minimamente plausível para que as interessadas apresentem suas monografias, sugerindo, 

portanto, 30 (trinta) dias. Ou seja, até 27 de setembro, e que essa decisão de agora, tenha valor 

para outras situações da turma de TCC atualmente matriculada. ALVES ratifica a informação 

anterior, dizendo que as alunas defenderão já na primeira semana de setembro e que o outro 

possível caso, já não mais ocorrerá, porque o aluno foi aprovado no ENEM para ingressar 

[novamente] no CSTGA-JP no período seguinte – 2014.2, zerando, assim, sua inadimplência 

(que será ainda beneficiado pelo pedido de aproveitamento de quase todas as disciplinas 

cursadas, exceto aquelas da nova matriz [que passou a vigorar em 2013.1]. Sugestão de Nonato 

acatada na íntegra. Assim, deliberou-se favoravelmente pelos dos casos [Processos], autorizando 

as alunas supra mencionadas a concluírem o curso. Na sequência, apenas informa sobre o Memo 

09 do Curso de Geoprocessamento, dando ciência aos demais membros do Colegiado que as 3 

(três) disciplinas do Prof. Eugênio já estão devidamente distribuídas entre os profs. daquele 
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curso, sem qualquer prejuízo da oferta de disciplinas do CSTGA-JP no período seguinte 

[2014.2]. Por fim, passa a palavra ao convidado – Prof. ADRIANO, que apresenta a proposta de 

adequação das demandas do TCC (em anexo), que em síntese dentre tantos pontos sugeridos, 

sem ferir a Resolução Colegiada 01/2011 referente aos TCC’s, permitirá que se dilatem mais 

o prazo da homologação das matrículas desse componente curricular, a cada início de 

semestre, até que os alunos tenham o aval de seus Projetos de TCC’s de parte da 

orientação com banca examinadora e com o aval dessa instância colegiada, que é, 

exatamente, como a Resolução vigente descreve, mas que até então não se está conseguindo 

cumprir. Ou seja, ADRIANO propôs que seja até o dia 13 de outubro de 2014 para a nova 

matrícula no TCC, tempo suficiente para que os Projetos estejam avaliados por banca e 

homologados pelo Colegiado do CSTGA-JP, melhorando, deste modo, o desempenho 

acadêmico do Curso, que é deveras mente preocupante em termos de quantitativo de alunos 

concluintes em relação ao nº de ingressantes, assim como o tempo dessas terminalizações, que 

estão altíssimas, ou seja, com média de 8,9 semestres segundo ALVES. Com a proposta de 

Adriano consensuada entre os membros do colegiado, presentes, ampliou-se mais o debate, 

quando perguntas e esclarecimentos de operacionalização dessa dinâmica foram dirimidas pelo 

prof. Adriano, que se comprometeu em auxiliar a Coordenação nessa tarefa, já que é, 

igualmente, o atual responsável pelo componente curricular TCC. ANA PAULA se manifesta 

dizendo que a experiência adotada no curso de Agroecologia de Sousa, vem dando certo, 

quando a rigorosidade é bem maior, pois no 6º período o aluno faz a preliminar do TCC que é 

qualificado e no 7º período [último período] apresenta e defende, definitivamente, o trabalho de 

conclusão do curso. Acordou-se, também, que a cada semestre se faça pelo menos 2 (dois) 

encontros com os alunos matriculados e presença dos orientadores, no sentido de dinamizar os 

trabalhos de finalização do curso. ALVES se manifesta finalmente, dizendo que vai dar uma 

apertada nas cobranças de alunos em TCC e de professores orientadores, no sentido de uma 

agilizada nessa atividade acadêmica. Nada mais havendo a tratar, devido ao teto de tempo 

para a referida reunião ter sido extrapolado, Alves encerra a reunião, que lavrada em Ata, 

que vai pelo Presidente do Colegiado assinada, com lista de presentes em anexo. 
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