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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 09/mai./2016 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 15h30min. 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 002/2016, datada de 07 de maio de 2016 – EM ANEXO, 

constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. Presentes: Arilde F. Alves 

(presidente); Adriano Lucena da Silva; Keliana Dantas Santos; todos os presentes assinaram 

presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Justificou ausência: Tânia Maria de Andrade 

– em atestado médico; Maria Deise das Dores Costa Duarte – em sala de aula no momento da 

reunião. Ausente: Alexandre Fonseca D’Andrea que está em missão de estudo no exterior - 

Finlândia. Tendo quórum o Presidente dá início a Reunião do NDE, iniciando pelo ponto 1 – 

Discussão inicial referente à atualização do Projeto Pedagógico de Curso, no que tange a disciplinas, 

cargas horárias, TCC e Atividades Complementares. Sobre esse ponto Alves diz que o curso precisa 

de uma atualização. Keliana diz que até o nome de disciplinas são estranhos, devendo ser adaptados 

e complementa com um exemplo, de que é impossível a Química Geral ser junto com a Química 

Ambiental; que devem ser disciplinas separadas. Alves diz que vai lutar para se acabe com essa 

regra de TCCs em duplas/trios. Diz ainda que devemos rever todas as ementas e, principalmente, a 

bibliografia, pois tem muita coisa defasada, que depõe contra o curso, quando os alunos pedem uma 

ementa para aproveitamentos noutra instituição e/ou são selecionados para um mestrado, por 

exemplo. Adriano sugere que se encaminhe uma cópia do PPC do Curso para todos os professores, 

pedindo aos mesmos, sugestões de alterações/melhorias. Sugestão acatada. Por fim, Alves informa, 

fora da pauta, da difícil situação por qual o curso vem passando no momento, quase semelhante ao 

vivenciado em 1010.2 e 2011.1, quando estávamos sob os reflexos de um concurso para professores 

do IFPB como um todo que havia sido embargado, sem muitos professores, substitutos que 

entravam e saíam a todo o momento, quando alguns professores de nossa área afastados para estudos 

[Claudiana, Tânia, Valdith, Edelcides, etc.], quando inclusive efetivos hoje nem, haviam chegado 

[Maria Deise, Mirella, Sinara, Adriano]. Ou seja, estamos, agora, com disciplinas como Psicologia 

do Trabalho-UAG e Zoneamento Ambiental-GAMB com a indefinição de professor(a); diz ainda, 

que é muita pressão e cobranças de todos por resultados, muitos dos quais fora de alcance. Adriano 

diz “estamos para ajudá-lo”, sugerindo que delegue algumas tarefas mais urgentes, a exemplo 

daquela que fez na semana passada, em relação a Monitorias, reforçando que falta, tão somente, 

encaminhar aos Professores a solicitação de disponibilidades nas disciplinas, para que façamos o 

Edital, dizendo que pode ajudar a fazer o edital, que deve ficar pronto até sexta-feira, sob pena do 

Curso perder bolsas, já que cada curso do IFPB-JP terá uma bolsa, segundo informações do DDE. 

Ficou deliberado para a próxima reunião programada para o dia 20 de maio, aprofundar as 

questões de melhorias/ajustes no PPC do Curso. 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 Coordenador do CSTGA assinada, com lista de presentes em anexo. 
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