
 

IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba - Câmpus João Pessoa 

Diretoria de Desenvolvimento de Ensino 

Unidade Acadêmica de Design, Infraestrutura e Ambiente 

 Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental  

 
 

 

  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - Câmpus João Pessoa 

Av. Primeiro de Maio, 720, Bairro Jaguaribe – Cep. 58.015-430 – João Pessoa-PB – Tel.: (83) 3612-1115  

Site: www.gestaoambiental.ifpb.edu.br   E-mail: cstga.ifpbjp@hotmail.com 

ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CSTGA-JP – 21/fev./2017 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 14h15min. 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 001/2017, datada de 15 de fevreiro 

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

Presentes: Adriano Lucena da Silva; Alexandre F. D’Andrea; Antonio Cícero de Sousa; Arilde F. 

Alves (presidente); Keliana D. Santos; e, Mª Deise das D. C. Duarte. Todos os  presentes assinaram 

presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Tendo quórum o Presidente dá início a 

Reunião do NDE, convidando, incialmente para que todos os integrantes se dirigissem a Sala de 

Reuniões da Direção-Geral, acolher as importantes e urgentes informações da Chefia do 

Departamento de Ensino Superior – Profª Michele Beppler, junto com a equipe de 

Recredenciamento e CPA, acerca das tarefas que o NDE de cada Curso deverá ultimar para o 

procedimento de Avaliação Institucional. Lá o NDE permaneceu por 30 (trinta) minutos retornando 

a reunião ordinária convocada supra mencionada. Retomando a reunião Alves diz que esta primeira 

reunião do ano do NDE servirá para, prioritariamente, esboçar-se a agenda de tarefas, que será bem 

rápida. Primeiro elabora-se um rol de tarefas, muitas das quais, elencadas pela reunião da equipe do 

NDE/CSTGA-JP com a Chefia do DES-JP, a saber: 1) Memo ao Departamento de Apoio 

Pedagógico solicitando nome de representante adm./pedagógico para compor a nova 

composição do Colegiado do CSTGA-JP; 2) Memo à Direção-Geral solicitando Portaria de 

Comissão responsável pela revisão do PPC do Curso. Nesse aspecto se definiu que seria os 

mesmo que compõe atualmente o NDE (Alves, Deise, Adriano, Alexandre, Antonio Cícero e 

Keliana), podendo ter o acréscimo de Valdith e Gilcean, após consulta dos mesmo sobre a 

disponibilidade. Deliberou-se, ainda, que Alves enviasse e-mail a todos os demais membros do NDE 

contendo um conjunto de documentos (Regulamentos, Normas, Matriz, PPC atual [2011], etc.) no 

sentido de subsidiar os demais pares aos trabalhos a serem executados quando da atualização do 

PPC. Adriano alerta para a necessidade de se ater a determinação de Direitos Humanos na Matriz a 

ser atualizada, sugerindo que se reunisse as ementas dos Componentes Curriculares SEMA 

(Sociedade, Ética e Meio Ambiente) de Alves e EEA (Estrat. de Educ. Ambiental) de Tânia e 

buscasse apoio junto a equipe da Coordenação de Humanas (CCHT), que inclusive já tem uma 

disciplina de 33 (trinta e três) horas para atender essa nova determinação do MEC, sem contudo 

mexer no PPC, mas apenas adequando os conteúdos programáticos, atendo tal determinação 

superior. Na sequência, passou-se coletivamente entre os membros do NDE o rol de disciplinas que 

cada um iria averiguar a questão da Bibliografia (relação da Básica e Complementar constante no 

atual PPC com o constante no acervo) e alterar o PPC de acordo como [novo] modelo preconizado 

pela PRE-Reitoria para os cursos superiores do IFPB. Definiu-se que cada um encarregaria de 

sua(s) disciplina(s) e as que faltasse e/ou que os demais professores não 

atualizassem/levantassem a bibliografia, posteriormente se faria entre os integrantes do NDE. 

Para tal Antonio Cícero encaminha o modelo de Ementa/programa para os diferentes componentes 

curriculares da matriz do curso, já utilizado pelo mesmo, quando da atualização de outras disciplinas 

na Licenciatura de Química. Assim, a princípio ficou definido: SEMA, FGA e Saúde Amb. 

(ALVES); Edafologia e Ger. Riscos Amb. (ALEXANDRE); Quim. Geral & Amb. e Gestão de Lab. 

(KELIANA); Qualidade Amb. e TAFQ (ANTONIO CÍCERO); GRN (MARIA DEISE); Direito 

Amb., Lic. & Aval. de Impactos, Certif. & Auditoria Amb. e TCC (ADRIANO) e as disciplinas de 

Geoporces., Interpol. Esp., SIG e Sensor. Rem. (DIEGO) do Curso de Geoprocessamento. Definiu-

se algumas metas e prazos, dentre elas a data da reunião seguinte (a de março) do NDE, 

ficando para ser 07 de março às 14h30. 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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