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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 07/mar./2017 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 14h10min. na sala dos professores da 

Área de Meio Ambiente, deu-se início a Reunião dos integrantes do NDE [Núcleo Docente 

Estruturante] do CSTGA, chamada pela Convocatória 002/2017, datada de 06 de março de 2017 – 

EM ANEXO, constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. Presentes: 

Adriano Lucena da Silva; Antonio Cícero de Sousa; Arilde Franco Alves (presidente); Keliana 

Dantas Santos; e, Mª Deise das D. C. Duarte. Ausente: Alexandre F. D’Andrea. Igualmente ausente 

a Profª Valdith Lopes Jerônimo, integrante da Comissão de Reestruturação do PCC junto com os 

membros do NDE. Todos os presentes assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta 

Ata. Tendo quórum o Presidente dá início a Reunião do NDE. Alves diz que esta reunião do NDE 

tem um caráter eminentemente de ajustar a redação do PCC 2001 – Atualizado 2017, visto que a 

minuta encaminhada aos membros do NDE tem inúmeras questões pendentes em termos de redação. 

Que a reunião de tarefa, página a página, quando se “baterá o martelo” naquilo que for consenso de 

sua redação sugerida. Que a parte mais trabalhosa ainda nem foi tocada, referindo-se a parte da 

revisão da bibliografia a ser adequada ao acervo, bem como a colocação das ementas vigentes em 

cada formulário padrão do modelo de PPC preconizado pela Instituição. Que o que fez ao longo dos 

últimos dias foi colocar o que no nosso PCC não continha/não atendia a legislação vigente e de 

acordo com o PDI 2015-19. A minuta projetada no Datashow foi sendo lida e acompanhada por 

todos e os ajustes foram sendo realizados até as tabelas que relacionam os componentes curriculares 

nos diferente semestres com suas respectivas cargas horárias. Adriano se manifestou dizendo que o 

PPC tem que ser pautado em deliberações oficializadas, como rege as normas, referindo-se a aqueles 

ajustes substanciais. Alves pondera que agora é uma mera adequação ao padronizado pela PRE e 

ajustes de ordem formal e atualizações da legislação que fora alterada de 2011 para cá. Definiu-se 

que outras reuniões e de caráter bem urgentes para que se feche a minuta final antes do prazo 

dado pelo DES-JP/PRE-Reitoria, para a avaliação/recredenciamento institucional. Definiu-se 

para essa semana, ainda mais 2 (duas) rodadas de reuniões, isto é, uma na quinta-feira e mais 

outra na sexta-feira, no período da tarde no mesmo local e horário. Devido ao adiantado da hora 

e o teto para a reunião dessa data, por volta das 17 horas encerrou-se a presente reunião, que lavrada 

em Ata, que vai pelo Coordenador do CSTGA - presidente do NDE assinada, com lista de presentes 

em anexo. 

http://www.gestaoambiental.ifpb.edu.br/

