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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – mai./16 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 14h30min., na sala dos professores da 

Área de Meio Ambiente, deu-se início a mais uma Reunião Geral dos membros do Colegiado do 

CSTGA, chamada pela Convocatória 001/2016, datada de 07 de maio de 2016 – EM ANEXO, 

constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. Presentes: Arilde F. Alves 

(presidente); Antonio Cícero Sousa; Karla Vanessa Cunha Araújo (representante discente do 

colegiado); Keliana Dantas Santos; Valdith Lopes Jerônimo; todos assinaram presenças na própria 

convocatória anexada a esta Ata. Justificou ausência: Tânia Maria de Andrade – em atestado 

médico. Ausente: Mirella Leôncio Motta e Costa. Tendo quórum o Presidente dá início a Reunião 

Ordinária do Colegiado, iniciando pelo ponto 1 – Discussão e encaminhamento referente ao 

Processo nº 23326.003619.2016-74, que trata de pedido de Reabertura de Matrícula. Alves explica 

que a requerente – Clarissa Medeiros de Oliveira – até já defendeu TCC [em parceria com outros 

colegas] e que está dependendo tão somente dessa disciplina – Interpolação Espacial para colar 

Grau. Sem nenhum voto ao contrário concedeu-se o pleito da aluna requerente a matrícula de 

disciplina que já havia sido reprovada duas vezes consecutivas. Valdith ressalta que isso não 

venha abrir precedentes a casos similares, pois fere o Regulamento didático do Curso. Adriano na 

condição de colaborador esclarece que cada caso que vem ao Colegiado não pode nem deve virar 

regra, pois tem sempre uma particularidade. Rapidamente no ponto 2 - Apresentação e 

Homologação dos Projetos de TCCs apresentados até a data de 09/maio/2016, Alves lê a relação dos 

que na data estipulada (09/maio) apresentaram o Projeto com o Requerimento/Aval da orientação. 

Algumas manifestações deram conta que esse prazo nem poderia ser alargado, pois os Projetos 

deveriam ser, na verdade, entregues no fim do conjunto de disciplinas do 5º período, para que o 

aluno fizesse o TCC durante o 6º período. Adriano na condição de colaborador salienta que, de fato, 

não se vem cumprindo com o que determina as regras que nós mesmos criamos – uma pré-banca de 

apreciação dos Projetos, os quais, depois, seriam apenas homologados pelo Colegiado. Keliana 

sublinha que esse expediente de TCCs em duplas e até em trios depõe contra a qualidade/seriedade 

do Curso. Valdith diz que não orienta duplas; que acha estranha essa forma. Alves diz que já está 

quase pronta a proposta de novo Regulamento Didático dos Cursos Superiores do IFPB, que passara 

pelo CEPE do qual é membro, e que já viu a minuta e que, em relação à TCCs, cada Curso definirá 

as regras; que tão logo isso seja aprovado vai pautar o fim dos TCCs em duplas/trios no CSTGA-JP. 

No conjunto, todos os projetos foram homologados, portanto, aptos a confirmação da matrícula 

no componente curricular TCC. 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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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – mai./16 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 14h30min., na sala dos 

professores da Área de Meio Ambiente, deu-se início a mais uma Reunião Extraordinária dos 

membros do Colegiado do CSTGA, chamada pela Convocatória 002/2016, datada de 20 de maio de 

2016 – EM ANEXO, constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. 

Presentes: Arilde F. Alves (presidente); Antonio Cícero Sousa; Keliana Dantas Santos; Valdith 

Lopes Jerônimo; todos assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Ausente: 

Mirella Leôncio Motta e Costa, Tânia Maria de Andrade e Karla Vanessa Cunha Araújo (repres. 

Discente). Tendo quórum o Presidente dá início a Reunião Ordinária do Colegiado, iniciando pelo 

ponto 2 – Discussão e encaminhamento referente ao Processo nº 23326.010756.2016-84, que trata 

de pedido de Reabertura de Matrícula. Alves explica que o requerente – Joab Luiz Lopes dos Santos, 

Matrícula 20142620240 – mesmo tendo alegado razões plausíveis a retornar a estudar no CSTGA-

JP, fere o Artigo 12 do vigente Regulamento Didático dos Cursos Superiores “O discente com 

reprovação total em até 2 (dois) períodos letivos consecutivos perde o direito à vaga, ficando 

impedido de renovar a matrícula, entrando em processo de cancelamento da mesma”. Ou seja, o 

referido aluno reprovou total em dois períodos consecutivos e em 2015.2 somente renovou a 

matrícula se, contudo, cursar nenhuma disciplina. Alves explica ainda, que pelo fato do mesmo não 

ter cursado nenhuma disciplina, pelo seu nº de matrícula – ano de ingresso, não conseguirá 

integralizar o curso em tempo hábil legal. Keliana diz que esse tipo de arranjos depõe contra a 

qualidade e até seriedade do curso, criando um circulo viciosos de “direitos” que o aluno sempre 

advoga, mesmo que nas regras não tenham sustentação. Enfim, de modo consensuado decidiu-se 

por indeferir o pedido de reabertura de matrícula para o caso. No ponto 1 - Discussão e 

encaminhamento referente ao Processo nº 23326.004287.2016-45, que trata, igualmente, de pedido 

de Reabertura de Matrícula. Alves explica que se trata de caso de aluno – Oade de Oliveira 

Vasconcelos – Matrícula 20112620030, em fase de quase termino do curso, ou seja, aluno que 

cursou mais de 95% da carga horária, faltando tão somente 2 (duas) disciplinas e o TCC. Valdith 

complementa dizendo que estranha o fato do pedido expressar o pedido de cursar a disciplina de 

Gestão de Águas e Efluentes Líquidos, quando o requerente já curso tal disciplina. Alves confirma 

isso, pois apresenta  cópia do histórico aos membros do Colegiado do CSTGA-JP presentes. Após 

algumas considerações a cerca do caso, os membros ponderaram quer o requerente pode cursar as 

disciplinas que lhe faltam, pois está no prazo ainda de cursar, ou seja, no 9º período, visto que um 

período foi de trancamento total por problemas de saúde. Portanto, delirou-se consensuadamente 

pela matrícula em uma das duas disciplinas requeridas, isto é, em ASI. 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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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – out./16 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 14h30min., na sala dos professores da 

Área de Meio Ambiente, deu-se início a mais uma Reunião Geral dos membros do Colegiado do 

CSTGA, chamada pela Convocatória 003/2016, datada de 29 de setembro de 2016 – EM ANEXO, 

constando inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. Presentes: Arilde F. Alves 

(presidente); Antonio Cícero Sousa; Wellington Pereira de Souza (novo representante discente do 

colegiado); Valdith Lopes Jerônimo; Mirella Leôncio Motta e Costa; todos assinaram presenças na 

própria convocatória anexada a esta Ata. Justificou ausência: Tânia Maria de Andrade – em reunião 

junto à SEC-PB representando o IFPB-JP. Ausente: Keliana Dantas Santos. Antes do início oficial – 

pontos da pauta, o Presidente justifica a data da reunião [atrapalhos no calendário – 

paralizações/desocupação do prédio para o TRE]; também diz que convocou Karla Vanessa e caso 

ela não pudesse comparecer, que remetesse a documentação da escolha do novo Representante 

discente e/ou o mesmo já comparecesse com tal documentação. Tendo quórum o Presidente dá 

início a Reunião Ordinária do Colegiado, iniciando pelo ponto 3 – Recepção e homologação da 

escola do novo representante. Não havendo de parte da presidência, qualquer manifestação contrária 

aos procedimentos de escolha, acolhe a Ata do representante eleito – Wellington Pereira de Souza, 

que é, igualmente, acatada pelos demais membros do colegiado; Alves diz apenas que fará 

memorando encaminhando a DG para emissão de Portaria, momento em que aproveitará para incluir 

no mesmo documento um novo nome docente em substituição da Profª Mirella – afastada para 

doutoramento; Valdith sugere que seja um que não tenha sobrecarga de atividades, sugerindo o 

nome da Profª Edelcides. Na sequência, o ponto 1 – Discussão e encaminhamento referente ao 

Processo nº 23326.004759.2016-60, que trata de pedido de Reabertura de Matrícula. Alves explica 

que o requerente – Clayton Christian Guedes da Silva – no seu entender caracterizado como 

abandono do Curso, teve uma trajetória acadêmica bastante heterogênea em termos de 

aproveitamentos, passando a discorrer seu histórico escolar desde seu ingresso 2009.2, quando em 

19/03/2014 [2013.2], portanto 9º período, pede dilatação de mais um período para concluir o curso 

[alguns créditos/disciplinas, além do TCC ], que foi concedido, mas que o mesmo não cumpriu com 

o compromisso firmado com o Curso e com a orientação; que, depois, passados mais 4 períodos – 

em 2016.1 [equivalendo ao 14º Período em curso], que chega quase ao final do referido período 

(junho), sem, portanto, tempo hábil para análise do Colegiado, que permitisse desenvolver o TCC no 

prazo dos demais matriculados para o 16.1. Complementa que seu histórico de promessas e 

descompromissos com a orientação na época (2014.1) levou a mesma abrir mão dessa tarefa 

pedagógica; Alves pede permissão aos demais membros para ligar à Profª Tânia, justificadamente 

ausente na reunião, para dar pelo sistema de viva voz seu testemunho, que ratifica as informações de 

Alves e como membro do Colegiado declina-se pelo não acatamento do Requerimento do Processo 

em Pauta; Alves vota pelo não deferimento do requerimento, pelas razões antes descritas, passando a 

uma rodada de manifestações dos demais membros do Colegiado. As manifestações foram quase 

unânimes pela não reabertura de matricula para o interessado, quando alegaram majoritariamente 

que oportunidades foram concedidas e que o Curso tem regras, que não foram cumpridas pela 

requerente, a exceção do representante Discente que votou pela reabertura de matrícula, alegando 

que mais uma oportunidade deveria ser dada ao caso. Portanto, quatro votos pelo indeferimento, 

mais a manifestação em viva voz pela profª Tânia, e um voto pelo deferimento do requerimento. 

Sobre o Ponto 2 – Apresentação e Homologação dos Projetos de TCCs, Alves lê a relação dos que 

na data estipulada (23/setembro) apresentaram o Projeto com o Requerimento/Aval da orientação, a 

saber:  Ana Gabriela (Adriano); Francisco Juvito (Tânia); Joysse (Valdith); Dayvson (Mª Deise); 

Luana Lohhane (Alves); Daisy Lee (Alexandre); Mª Antonieta (Ismael); Aryadne (Tania); Ana 

Mery (Tânia); Alessadra Maciel (Adriano); João Paulo (Keliana); a esse rol de alunos a serem 

matriculados, re-matricula-se Ricardo Moura (Alves) que não desenvolveu  o TCC no período 
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anterior que estava matriculado. Por fim, ainda nesse ponto da pata, Alves manifesta a satisfação de 

ter, pela 1ª vez TCCs individualizados, como sempre imaginou que deveria ser, assim como uma 

maior equidade em nº de orientados(as) entre os docentes orientadores(as). No conjunto, todos os 

projetos foram homologados, portanto, aptos a confirmação da matrícula no componente 

curricular TCC. Dentro do ponto – Outros assuntos, o representante discente questiona a alta 

reprovação de alunos no Cursona disciplina de Estatística. 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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