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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 16/ago./2017 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 09h30min. 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 006/2017, datada de 11 de agosto de 2017 – 

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; Maria Deise das 

Dores Costa Duarte todos os presentes assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta 

Ata. Justificou ausência: Valdith Lopes Jerônimo – em sala de aula no momento da reunião; Antonio 

Cícero de Sousa – em sala de aula no momento da reunião; Ausentes: Alexandre Fonseca D’Andrea 

que está em missão de estudo no exterior – Finlândia; Convidada: Maria José Dantas – representante 

administrativo-pedagógico do Colegiado, que contribuiu nas discussões da pauta – Discussão e 

Redação do texto de adendo ao PPC do CSTGA-JP em relação a proposta de Estágio Vivência 

para o curso. Com quórum qualificado o Presidente do NDE – Alves - dá início a Reunião do NDE, 

explicando as razões de tal convocatória deliberadas da última reunião do NDE do dia 11 de agosto, 

bem com o histórico dos trâmites do Processo de Restruturação do PPC, que ao longo de sua 

tramitação que iria finalizar no Conselho, teve retorno para o adendo de tal proposta. Deise diz é 

muito importante definirmos bem claramente a questão, onde e como incluí-la no PPC, uma vez que, 

da forma que estás sendo proposta, de momento a atividade não atende as características de um 

estágio e a denominação "estagio de vivência" pode causar confusões quanto a sua exata finalidade 

para os alunos do CSTGA. Maria José Dantas em posse do PPC, lê algumas passagens que 

contemplam a questão da indissociabilidade que a proposta objetiva; fala que tem um caráter 

integrador, atendendo quesitos levantados no último encontro pedagógico realizado dia 14 de agosto 

no IFPB-JP, abordados pela palestrante do IFSC-Florianópolis. Alves levanta a questão de que para 

ser um Estágio, deverá cumprir alguns quesitos legais, como: carga horária mínima; formalidade de 

convênio entre as partes envolvidas (Instituição/Instituição que receberá os estudantes); seguro dos 

estudantes; vendo mais com um processo ou prática metodológica, transversal entre os componentes 

curriculares, não necessariamente como estágio, que em nosso curso não é obrigatório; que os que 

eventualmente fazem estágios em empresas, têm computados como Atividades Complementares, já 

previsto no PPC. Adriano diz que com estágio não tem amparo legal, mesmo sendo uma excelente 

ideia e inciativa da profª Tânia; que “estágio não é”, porque são poucas horas (dias). Diz que a 

proposição da profª Tânia deveria vir diretamente dela para o NDE, que depois passaria pelo crivo 

do Colegiado e não da DG-JP. Alves explica que o processo já estava nos finalmente tramitando por 

lá pela DG-JP, mas que voltou por ter sido sugerido tal adendo. De todo modo, pensa-se que 

devemos definir onde incluir no PPC com atividade acadêmica do curso. Depois de uma longa 

discussão, leituras de trechos do PPC em trâmite, definiu-se que a proposta possa ser encaixada 

no item 3.11 – Atividades Complementares (págs. 51 a 53) ou ainda no item 3.8 – Prática 

Profissional, contemplando a alínea d [como] Projetos de Intervenção (pág. 48). Em vista dessa 

indefinição e a necessidade de um maior aprofundamento pelo NDE, resolveu-se que novas 

reuniões ocorram, a partir de setembro, após o retorno do recesso/férias docentes, definindo, 

portanto, pela inclusão da proposta como projeto integrador atendendo a indissociabilidade ou em 

Pratica Profissional ou em Atividades complementares, definindo-se, consecutivamente, a 

remetida de despacho nos autos do Processo 23326.004978.2107-20 que será deliberado pela 

inclusão da proposta em momento oportuno, assim que se esgotarem todas as discussões 

internas no NDE e deliberadas pela Colegiado 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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