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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 09/mar./2017 
Aos nove 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 003/2017, datada de 07de 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; Mª Deise das D. C. Duarte; e Profª Valdith [Lopes Jerônimo, integrante da Comissão 

de Reestruturação do PCC junto com os membros do NDE]. Ausente: Alexandre F. D’Andrea. 

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 é continuação da 

reunião anterior do dia 07 (sete) de março, justamente para continuar a tarefa de ajuste da redação do 

PCC 2001 – Atualizado 2017 do CSTGA-JP. Que a reunião de tarefa contínua, página a página, a 

partir do ponto que se parou de revisar na reunião anterior, isto é, a parti do ponto “MATRIZ 

CURRICULAR”. A reunião teve um teto de horário até as 17h00, quando se avançou até o ponto 

“NDE”. Deliberou-se pela busca de mais informações em relação aos detalhes das resoluções 

do TCCe Atividades Complementares, de modo a não ferir a nossa (do CSTGA-JP) 

regulamentação vigente, que só poderá ser alterada depois que passar pelo crivo das instâncias 

deliberativas regulamentares (Colegiado, Conselho Diretor e CONSUPER). Ratificou-se, 

também, a decisão apontada na reunião anterior, ou seja, a necessidade de, pelo menos, mais 

uma reunião para continuar o processo e ajuste, agendada por convocação para o dia seguinte 

(10/março). 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. 
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