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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 11/ago./2017 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 16h00min. No Laboratório de Físico-

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

Docente Estruturante] do CSTGA, chamada pela Convocatória 005/2017, datada de 07 de agosto de 

2017 – EM ANEXO, constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. 

Presentes: Arilde F. Alves (presidente); Keliana Dantas Santos; Maria Deise das Dores Costa Duarte 

todos os presentes assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Justificou 

ausência: Valdith Lopes Jerônimo – em atendimento da sua genitora com problemas de saúde; 

Adriano Lucena da Silva – convocado para representar a Instituição em reunião com o IBGE. 

Ausentes: Alexandre Fonseca D’Andrea que está em missão de estudo no exterior – Finlândia; 

Antonio Cícero de Sousa. Convidados: Tânia Maria de Andrade, Ismael Xavier de Araújo, Celene 

Josefa Basílio da Silva (representante discente – suplente); Maria José Dantas – todos membros do 

Colegiado, que estavam reunião anterior, mas que tinham interesse e relação com a pauta – 

Apresentação da Proposta de estágio Vivência para o CSTGA-JP. Mesmo sem um quórum 

qualificado o Presidente do NDE – Alves - dá início a Reunião do NDE, explicando as razões de tal 

convocatória, logo a pós reunião do Colegiado aproveitando a presença de alguns que também são 

membros do NDE e devido a certa urgência da discussão do tema em questão. Explica rapidamente 

como tramitou o processo, explicando que essa questão de estágio ser facultativo no PPC teve e 

continua tendo implicações duvidosas e negativas nas avaliações do Curso. Pede a profª Tânia 

explanar sobre a proposta. Tânia explica detalhadamente sobre a proposta, esclarecendo alguns 

pontos relacionados a dinâmica que o projeto de Estágio Vivência terá e trará para os discentes do 

curso. Deise diz que o problema é pouca gente para discutir isso com mais profundidade. Alves pede 

que se defina algo agora e aproveite a presenta de quórum do Colegiado para a deliberação, 

alegando que a proposta é para ser implantada já nesse 17.2 (setembro) e estamos no fim de 

semestre com muitas tarefas, talvez sem calendário para mais uma reunião do Colegiado. Tânia 

volta a explicar os detalhes da proposta que terá suas flexibilidades em relação a temas e locais, 

assim como o engajamento de disciplinas em projeto mais amplo de vivência. Alves declina de seu 

encaminhamento anterior, dizendo então que se faça uma reunião urgente de todo o NDE já na 

quarta-feira (16) para debater a proposta e logo na sequência já se passe pelo crivo do Colegiado, 

visto que o PPC já revisado e com parecer do pedagógico deve ir imediatamente para a Direção, que 

quer urgência na aprovação pelo Conselho. Definido: Nova reunião do NDE dia 16, pela manhã, 

apor volta das 09h30na sala dos profs. da área de meio ambiente. 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. 

 

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

