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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 10/mar./2017 
Aos dez 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 07 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); Mª Deise das D. C. Duarte; e 

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

membros do NDE]. Ausentes: Alexandre F. D’Andrea e Keliana Dantas Santos, que justificou a 

ausência por problemas de saúde. 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 do dia anterior do dia 09 (nove) de março, justamente 

para continuar a tarefa de ajuste da redação do PCC 2001 – Atualizado 2017 do CSTGA-JP. A 

reunião teve um teto de horário até as 17h00, quando se avançou até o ponto “Instalações e 

Equipamentos”. Deliberou-se que Alves se encarregaria de continuar os ajustes da parte de 

pessoal Técnico Administrativo, a após verificar se incluir-se-ia todos os que prestam serviços 

na área de meio ambiente e mais a parte docente. Por sugestão de Adriano, Deliberou-se, 

também, que o Presidente do NDE deveria encaminhar circular (URGENTEMENTE) ao 

conjunto dos docentes do curso, para que trabalhassem na questão das Ementas/Conteúdos no 

modelo novo apresentado, bem como a emissão das Atas das 3 (três) reuniões realizadas.  

Alves pergunta da necessidade de mais uma convocação para a próxima terça-feira (14) para o 

fechamento dos trabalhos de ajuste da redação do PPC 2011 [Ajustado 2017]. Deliberou-se 

consensuadamente que os ajustes e pendências iam sendo resolvidas  via e-mail e caso 

necessitasse de mais uma reunião, que se convocara para a semana seguinte. Devido ao 

adiantado da hora e o teto para a reunião dessa data, por volta das 17h10min. 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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